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Важни законодателни пред-

ложения, засягащи строителния 

бранш, направи ръководство-

то на КСБ по време на среща с 

председателя на парламентар-

ната комисия по икономическа 

политика, енергетика и тури-

зъм Мартин Димитров. „Едно от 

най-неотложните неща е да се 

ускори връщането на ДДС, защо-

то много фирми в момента са в 

затруднено положение и като 

не им се възстановява ДДС-то 

навреме, нямат оборотни сред-

ства. А това води до заключване 

на офисите им”, заяви председа-

телят на Камарата на строи-

телите инж. Симеон Пешов. Да 

се регламентират сроковете 

за извършване на финансови ре-

визии, настояват още от ръко-

водството на КСБ. „Често те 

са безкрайни, а това поставя в 

затруднено положение много от 

нашите фирми”, аргументира се 

инж. Иван Бойков, изпълнителен 

директор на Камарата. 

Продължава на стр. 11

Мариана Корчакова

РЕАЛИЗМЪТ  СЕ  НАРИЧА  ИНФРАСТРУКТУРА

Петър Дулев - кмет на Белене:

Ще ми се 
д а  к а ж а , 
че  и н т е -
ресите на 
общината, 
н а  г р а ж -
даните и 
г о с т и т е 
н а  Б е л е -
н е  п р о с -
то дикту-
ват ново  
м и с л е н е . 
Доброто е, 
че новото 
мислене е и 
на държав-
но равнище – срещите на министър-председателя 
Бойко Борисов във Франция тази седмица потвърж-
дават това! Защото Франция, наред с Германия, са 
основните партньори на руската страна от „Атом-
стройекспорт”...
  На стр. 12-13

ОЛАФ - 10 години в 
служба на европейския 
данъкоплатец
Юбилейна конференция в Брюксел 
отбеляза напредъка и очерта бъдещото 
развитие на елитната служба

На 12 октомври в сградата 

на ЕК Charlemagne Building Евро-

пейската служба за борба с из-

мамите – ОЛАФ, организира кон-

ференция по случай 10-годишния 

юбилей на службата - пазител 

на финансовите интереси на ЕС. 

Конференцията беше открита 

от Сийм Калас - вицепрезидент 

на комисията и отговарящ за 

административните въпроси, 

одита и борбата с измамите, и 

Франц-Херман Брюнер - ген. ди-

ректор на ОЛАФ. Вицепрезиден-

тът Калас поздрави службата и 

отбеляза, че ОЛАФ е нямала ле-

сен старт, но през изминалите 

10 години се е утвърдила като 

служба, чиято работа се харак-

теризира с професионализъм, не-

зависимост и прозрачност. 

На стр. 16

Председателят на КСБ инж. Симеон Пешов връчи на председателя на парламентарната комисия  по икономическа 
политика, енергетика и туризъм Мартин Димитров предложенията за законодателни промени

Стоян Димитров
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ИЗГУБЕНАТА МИСТРИЯ

Те бяха баща и син, но нямаха какво 

да си кажат. Затова пътуваха, мълчейки. 

Синът следеше съсредоточено пътя пред 

себе си, сякаш се страхуваше да не отмес-

ти поглед встрани към лицето на баща си. 

И това наистина беше така - той избяг-

ваше да гледа неговото лице. Болеше го 

да вижда отчаяната занемареност, която 

придаваше гъсто наболата прошарена бра-

да по лицето на баща му. Особено като си 

спомняше какъв беше той преди смъртта 

на тяхната любима майка - бръснат, лъс-

нат, като офицер на гергьовденски парад. 

Въпреки че не беше офицер, а строител. 

Работеше с вар, с цимент, с тухли, с пя-

сък, но никога не беше мръсен. И никога 

небръснат. Докато не почина стопанката 

на къщата. Тогава баща му се занемари. 

А след като излезе в пенсия, останал сам 

на село - още повече. Та затова синът го 

караше при себе си в града, защото вече 

се притесняваше.

Потънал в мисли за баща си, той се 

сепна от гласа му: „Спри за малко!" Спря и 

се огледа, пътят минаваше близо до от-

давна изоставен строеж. Един от многото 

строежи от времето на социализма, запо-

чнат с тържествена първа копка и след 

промените изоставен. Издигаше се унило 

самотен насред полето, целият обрасъл 

в бурени и потънал в тишина. Сред тази 

тишина стъпките на бащата отекваха 

със самотно ехо между високо издигнати-

те панелни стени на изоставения стро-

еж. Синът не знаеше защо баща му иска 

да разгледа строежа, но го следваше, без 

да задава въпроси. Предполагаше, че е от 

някаква носталгия по миналото. Баща му 

беше работил някога тук, преди да се пен-

сионира. Сигурно му беше мило да се срещ-

не със собственото си минало. Колко ли 

му беше тежко да вижда труда на своята 

младост, обрасъл с бурените на забравата 

и нехайството?! Лицето му придобиваше 

още по-измъчен вид.

Синът очакваше да потекат сълзите 

на носталгията. И беше готов да го пре-

гърне, за да му каже, че го разбира, че жи-

вотът продължава... Но баща му спря на 

място и извика въодушевено: „Мистрията!" 

На крачка от тях, захвърлена сред бурени-

те, се виждаше една ръждясала дюлгерска 

мистрия. По реакцията на баща си синът 

разбра, че това беше неговата майстор-

ска мистрия... 

Сега вече разбра и за какво бяха спрели 

- за да потърси баща му за последно сво-

ята любима мистрия, с която беше рабо-

тил цял живот. Която, странно, но беше 

изгубил по едно и също време заедно с лю-

бимата им майка. В деня, в който му бяха 

съобщили за смъртта й, баща му, шокиран, 

беше захвърлил мистрията, с която рабо-

теше. А после беше забравил къде точно я 

е метнал. Години наред я търсеше навсякъ-

де. Накрая се беше отказал - така, както 

се беше отказал и да търси повече смисъл 

да продължава да живее.

До днес, когато реши за последно да по-

търси мистрията и тук, на този строеж, 

на който някога беше работил. Не очаква-

ше да я намери, но я намери. Не очакваше и 

да се усмихне, но се усмихна. Един поглед 

беше достатъчен, за да се разберат. По 

мъжки, като баща и син.

Когато се качиха на колата и тръгнаха, 

бащата попита сина: „Да имаш нещо за из-

мазване по апартамента?!" Отговорът не 

закъсня: „Имам, майсторе, имам!"...

За „Тухла четворка“ - 
Петър Донкин

Тухла четворка

Над 500 фирми на 
„Стройко 2000”

Изпълненията на духов 

оркестър и на мажоретен 

състав сложиха началото 

на поредното изложение 

за архитектура, строи-

телство и обзавеждане 

„Стройко 2000”, което ще 

се проведе от 14 до 20 ок-

томври в столицата. „То 

допринася за повишаване на 

изискванията във вкусове-

те на българските гражда-

ни”, заяви при откриването 

Христо Друмев, генерален 

директор на НДК, и благо-

дари на организаторите за 

традиционното сътрудни-

чество, което продължава 

вече седемнайсета година.

„Стройко 2000” за поре-

ден път отразява всичко 

най-ново и най-интересно 

в областта на дизайна и 

на строителните техно-

логии. Сред изобилието 

от стоки, свързани със 

строителството, изпък-

ват монолитните тухле-

ни елементи с вградени в 

тях тръби и електрическа 

инсталация. Сглобяването 

им става в самия завод с 

помощта на робот. Чрез 

тази иновационна техно-

логия сграда на 3 етажа се 

строи за 3 дни.  „По този 

начин може да се правят 

болници, училища и други 

обществени сгради. Така 

е построена и сградата 

на  панаира в Лайпциг. 

Няма ограничения в при-

ложението”, обясниха про-

изводителите. Сред най-

атрактивните продукти, 

представени на изложени-

ето, са преносимите поме-

щения, които се монтират 

само за един ден. Такава 

къща, с две спални, хол и 

кухненски бокс, на площ 

55 кв. м, се продава за 12 

хил. евро без ДДС. Промо-

цията е валидна до края на 

октомври, уточниха произ-

водителите. 

„Заради кризата фирми-

те изложителки са по-мал-

ко в сравнение с 

други години, но 

въпреки това 

„Стройко 2000” 

о с т ава  е дн о 

от най-атрак-

тивните у нас”, 

с по дели  арх . 

Здравко Гочев, 

представител 

на фирмата ор-

ганизатор. Над 500 фирми 

ще вземат участие в 33-

тото поред изложение. 

Щандовете им са разполо-

жени на площ от 3500 кв. 

м. „Това са преди всичко 

български компании, като 

много от тях са предста-

вители на чужди производи-

тели”, посочи той.  Очаква-

нията на организаторите 

са за около 20 хил. посети-

тели дневно, като бумът 

ще бъде, както обикновено, 

в почивните дни. 

Работното време на 

„Стройко 2000” е от 10 до 

19 часа, входът е свободен.

Мариана Корчакова

Мебели, оборудване и... едно кафе за уют! 
Три изложения наведнъж омагьосват посетителите на Интер Експо Център

Интер Експо Център в 

София отново е домакин 

на изложението „Светът 

на мебелите”, което се 

организира съвместно с 

Браншовата камара на 

дървообработващата и 

мебелната промишленост 

и агенция „Булгар рекла-

ма”. Тазгодишното пето 

издание съвпада и със 

специализираното изло-

жение за хотелско, ресто-

рантско и СПА оборудване 

и обзавеждане СИХРЕ, в 

рамките на което пък се 

провежда „Кафе фести-

вал 2009”, организиран от 

Българската кафе асоциа-

ция и Coffeeland.bg. 

Така съвпадането на 

трите събития не само 

позволи запознаване на 

посетителите с ново-

стите на пазара на об-

завеждане и оборудване, 

но и ще създаде предпос-

тавка за осъществяване 

на нови контакти, обмяна 

на полезен опит и мнения 

между участниците. За 

целта е изградена специ-

ална зона за срещи, в ко-

ято професионалистите 

успяха да осъществяват 

делови контакти в изис-

кана среда. Срещите им 

преминаха под формата 

на бизнес закуска, обяд и 

кафе, като за менюто се 

грижи избран топготвач. 

Изложението отвори 

врати на 

14 октом-

ври  и  ще 

продължи 

до  17  ок -

т о м в р и . 

Работно -

то време е 

от 10 до 18 

ч. Общата 

п л о щ  н а 

двете екс-

позиции е 

4500 кв. м. 

Броят на 

участващите фирми е 

180, като те идват от 15 

държави: има директни из-

ложители от Турция, Ита-

лия, Гърция, Полша, Чехия 

и индиректни от Италия, 

Германия, Австрия, Русия, 

Великобритания, Испания, 

Португалия, САЩ, Тайван. 

Броят на новите фирми, 

които участват в СИХРЕ 

и „Светът на мебелите” 

е 50, по информация на 

организаторите. 120 са 

представените компании 

в мебелната експозиция. 

Асортиментът е в широк 

диапазон от мека мебел, 

столове, кресла, маси, 

през мебели за банки, са-

лони за клиенти, летища, 

хотели, ресторанти, мо-

дулни рецепции и заседа-

телни зали до комплексно 

обзавеждане на хотели, 

ресторанти, частни до-

мове кухни, трапезарии, 

дневни,  детски стаи, 

спални матраци, плетени 

мебели, разбира се, ек-

стериорни и инте-

риорни допълнения. 

В рамките на 

СИХРЕ традицион-

но се представят 

производители и 

вносители на об-

завеждане за хо-

тели и ресторан-

ти, професионално 

кухненско, барово 

и кетъринг оборуд-

ване, санитария, 

интериорен тек-

стил, фитнес уре-

ди, СПА апаратура 

и козметика, по-

чистващи систе-

ми и консумативи, 

софтуер и инфор-

мационни технологии, 

системи за комуникация, 

сигнално-охранителна 

техника.

Паралелно с двете из-

ложби посетителите мо-

гат да видят предложения 

от сферата на освети-

телната техника. 

Националната кръгла 

маса на тема „Професио-

нално обучение на кадри-

те от туризма – насто-

яще, проблеми и решения” 

беше съпътстващо съ-

битие на изложението. 

Участие в нея взеха доц. 

Цветан Тончев, предсе-

дател на Българската 

туристическа камара 

(БТК) ,  представители 

на Българската асоциа-

ция на туристическите 

агенции (БАТА), Българ-

ската хотелиерска и рес-

торантьорска асоциация 

(БХРА) и Националната 

асоциация хотел, ресто-

рант, кафетерия (ХОРЕ-

КА). Презентация по те-

мата направи експертът 

от Министерство на об-

разованието, младежта и 

науката Магдалена Ста-

нулова. 

Силвия  Радославова „Светът на 
мебелите” - от  
луксозно холно 

обзавеждане 
до аксесоари за 

градината  
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Преди да се качим на по-

левия учебен полигон „Ново 

село” в Котленския балкан, 

за да наблюдаваме такти-

ческите действия на бъл-

гарски и американски воен-

нослужещи за обезвреждане 

на терористична група, ние 

само бяхме чели за съв-

местни социални дейности 

на военните от двете ар-

мии… Сега използвахме 

ситуацията, за да видим и 

разберем повече!

 В рамките на съвмест-

ното обучение, което се из-

вършва в четири ротации, 

като последната е сега, от 

30 септември до 23 октом-

ври 2009 г., бяха изпълнени 

и хуманитарни проекти. 

Български и американски 

военни инженерни екипи ре-

новираха детски градини в 

селата Зимница, Пъдарево, 

Пирне и Сунгурларе и Цен-

тър за хора с увреждания 

в Сливен. Общата сума на 

ремонтните дейности, из-

вършени в различните со-

циални заведения, е около 

32 хил. долара.

„Всички жители на се-

лищата наоколо видяха как 

военнослужещите от САЩ 

и България за определен пе-

риод хванаха мистриите. 

И работеха като истински 

строители!”, похвали ги Ма-

рия Димитрова - директор 

на детска градина „Синчец” 

в с. Зимница. В девет села 

в района на полигон „Ново 

село” бяха извършени бълга-

ро-американски хуманитар-

ни мисии, които включваха 

офталмологични прегледи, 

лекции за дентална хигие-

на, превенция на сърдечни 

заболявания, детско и жен-

ско здраве. Приблизителна 

стойност на извършените 

медицински услуги и консу-

мативи е 25 хил. долара.

По време на обучението 

от американска страна бяха 

наети 5 български фирми и 

361 работници. Сумата на 

договорите възлиза на около 

11 млн. долара. Предстоящи 

са обсъждания на проекти 

за разширяването на поли-

гона, както и за изграждане 

на функционални жилища за 

временно пребиваващите 

военни за различни видове 

обучения. Водят се разго-

вори за съвместна дейност 

на полигона с войски от Ук-

райна и Молдова.

По време на българо-

американското обучение 

се отработиха животос-

пасяващи тренировки, си-

мулации, бойни стрелби, 

тактическа подготовка на 

пехотните подразделения. 

Целта беше да се повиши 

оперативната съвмести-

мост на формирования от 

армиите на Република Бъл-

гария и на САЩ. По такъв 

начин се допринася за сигур-

ността и сътрудничество-

то в европейския регион.

„Имаме политическата 

воля и това, което прави-

телството прави, е контин-

гентите ни в Афганистан, 

Босна и Херцеговина, и Ко-

сово да бъдат окомплекто-

вани и поддържани в най-

добрия им вид, в какъвто са 

в момента, независимо от 

финансовата и икономиче-

ска криза”, каза на брифинг в 

присъствието и на генерал 

Картър Хам - командващ су-

хопътните войски на САЩ в 

Европа, министър-председа-

телят Бойко Борисов.

Наши строители правят 
жилища за военни в „Ново село“
Хуманитарните мисии на американските 
военни се посрещат радушно

Те ще служат за държавна гаранция при тегленето на кредити

Георги Елински
Снимка авторът

Дефицитът на агенция 

„Пътна инфраструкту-

ра” към края на годината 

е 132,5 млн., обяви Росен 

Плевнелиев, министър на 

регионалното развитие и 

благоустройството след 

участието си в кръгла 

маса, посветена на проме-

ните в Закона за устрой-

ство на територията. 

Една от възможностите 

за премахването на този 

дефицит е държавата да 

признае неразплатените 

разходи на пътнострои-

телните фирми и да подпи-

ше споразумения с всяка 

една от фирмите за из-

чистване на задълженията 

от страна на държавата. 

По този начин те ще могат 

да теглят кредити. „Всяка 

банка, при условие че й се 

предоставят държавни 

гаранции за вземане, би се 

съгласила да рефинансира 

компаниите, ако те имат 

подобна необходимост”, 

отбеляза Плевнелиев. „Цел-

та ни е да изчистим задъл-

женията на държавата към 

тези фирми и да договорим, 

че те ще бъдат разплате-

ни следващата година”, 

посочи той и категорично 

заяви, че занапред няма да 

бъдат възлагани поръчки, 

които са финансово нео-

безпечени.

В бюджета за следва-

щата година министер-

ството е заложило про-

екти на пътната агенция 

на обща стойност около 

500 млн. лева и това е 

програма максимум, по-

сочи Плевнелиев. 

Извън тази сума 

МРРБ е поискало 

от финансовото 

ведомство около 

370 млн. лева за 

текущи разходи 

на агенцията. По 

отношение на бю-

джета на самото 

министерство 

строителни ят 

министър посо-

чи, че от 100 млн. 

лв. той кризисно 

е бил намален на 85 млн. 

лв., а сега е орязан с още 

10%. Според него тази 

сума ще е достатъчна да 

се поддържат само еле-

ментарните разходи на 

ведомството. Основното 

внимание ще бъде насоче-

но към подготовката на 

проекти и усвояването на 

европейските средства, 

подчерта министърът.

Подписват споразумения 
с пътните фирми

Мариана Корчакова

ÑÒÎ ÄÓÌÈ

Казват, че спортът бил здраве! 
Сигурно е така, но кога ли е било 
това и важи ли то в наши дни? Защо-
то засега май само частните спор-
тни зали са пригодени за целта. А 
дали не е нарочно... Някой да си при-
бира парите, пък да става каквото 
ще. Но когато български спортист 
е на международно състезание, 
стискаме палци и се молим всеки 
на своя си господ той да спечели, 
да стане пръв и да викнем всич-
ки: „Българи юнаци!”. Но защо след 
като през последните години вече 
нямаме шампиони в традиционно 
наши спортове като борба, щанги, 
да не говорим за художествената 
гимнастика, бокса, не се попитаме 
къде е причината. Може би защото 
държавата не иска да си отговори 
вече 20 години, може би защото тя 
е мащеха на нашите медалисти си-
раци (виж стр. 10).

Явор Симеонов
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Четири  са  секто-

рите в България, които 

се надфинансират от  

бюджета, без да показват 

желаните резултати. Това 

каза вицепремиерът и ми-

нистър на финансите Си-

меон Дянков. Единият от 

секторите е отбраната, 

който получава 2,5 пъти по-

вече средства, отколкото 

страните от ЕС. Симеон 

Дянков изтъкна, че в класа-

цията само Гърция е преди 

нас по този показател, тъй 

като южната ни съседка е 

страната, която отделя 

най-много пари от БВП за 

армия и въоръжение. 

Според Дянков или Бъл-

гария е най-военизираната 

страна в ЕС, или секторът 

е най-неефективен. Ана-

логично е положението и 

в полицията. Вицепреми-

ерът посочи, че България 

е на първо място в ЕС по 

отделяне на средства за 

полицията. В момента 

страната ни отделя 3% от 

БВП за МВР, докато в стра-

ните от ЕС процентът е 

между 1–1,2. „Ако имахме 

железен ред и сигурност, 

можеше да оправдаем тези 

средства и да посочим, че 

сигурността на гражда-

ните е наш приоритет, но 

индикаторите показват, 

че нямаме по-малко прес-

тъпност и катастрофи в 

резултат на по-голямото 

финансиране”, посочи ми-

нистърът на финансите. 

Енергетиката у нас също 

е в списъка на неефектив-

ните отрасли, които полу-

чават повече пари. Според 

Симеон Дянков причина за 

това са проруските ин-

тереси, които забавят 

развитието на енергийния 

сектор у нас, който е енер-

гоемък. В списъка с нереал-

но финансираните секто-

ри у нас е и транспортът, 

за който се харчат много 

пари, а в същото време не 

е добър. Вицепремиерът 

каза още, че ще се увеличи 

броят на служителите на 

НАП и митниците, които да 

следят за нелегален внос и 

контрабанда, защото мер-

ките дават много успешни 

резултати. 

Полицията и армията се 
надфинансират от бюджета 
без видими резултати

Симеон Дянков, министър на финансите: 

Премиерът Бойко Борисов:

Стига сме били първи по бедност 
и по корупция в Европа

Трябва да се пребо-

рим да не гледат повече 

на нас като на първи по 

корупция и последни по 

доходи в Европа. Това 

заяви премиерът Бойко 

Борисов на среща в бъл-

гарското посолство в 

Париж. 

Пред българи, живее-

щи в Париж, и пред фран-

цузи, приятели на стра-

ната, премиерът заяви, 

че  отношението във 

Франция към България е 

прекрасно, още повече 

че сме страна в Евро-

пейския съюз, което не 

е без значение за реша-

ването на европейските 

проблеми. Най-тежките 

разговори на делегация-

та с президента Никола 

С аркози и министър-

председателя Франсоа 

Фийон са били в сферата 

на отбраната. По думи-

те на премиера Борисов 

той дори се е чувствал 

като слаб ученик, кой-

то гледа часовника, за 

да свърши часът, без да 

го изпитат. Но според 

него след 2011 г. може 

да се мисли за ремонта 

на белгийските фрега-

ти, които всъщност са 

френско производство. 

Другата тежка тема е 

била свързана с ядрена-

та енергетика. Бойко 

Борисов заяви след раз-

говорите с френския 

премиер,  че би могло 

Белене да се превърне в 

европейски проект, ако 

се включи и Франция. Но 

след разговорите с пре-

зидента Саркози той 

отбеляза, че френският 

президент три пъти е 

повторил инцидента в 

Чернобил и отбелязал, 

че най-важното е сигур-

ността. Иначе Франция 

ни подкрепя за получа-

ването на още 300 млн. 

евро като компенсация 

за спрените реактори в 

Козлодуй и ще бъде дви-

жеща сила да ги получим. 

От френска страна ни 

подкрепят и за стреме-

жа ни срокът на евро-

пейските субсидии за 

укрепване границите на 

Шенгенското споразуме-

ние, който изтича в края 

на тази година, да бъде 

продължен с още четири 

месеца и така 120 млн. 

евро да бъдат усвоени.

Кабинетът стяга 
държавните фирми 
Премиерът поискал анализ за дейността и 
управлението на около 300 дружества

Дейност-

та и управле-

нието на около 

300 търговски 

д р у же с т в а , 

където дър -

жавата е ма-

ж о р и т а р е н 

собственик, 

ще бъдат ана-

лизирани  от 

министрите, 

които са им 

принципали.

Това е по-

искал преми-

е р ъ т  Б ой ко 

Борисов, съобщи вицепре-

миерът и финансов минис-

тър Симеон Дянков.

Много от тези фирми 

вече нямат пари заради 

неразумно харчене в на-

чалото на годината. Тези 

фирми имат управителни 

и надзорни съвети, които 

не са си гледали работа-

та, посочи министърът 

и даде пример с ВМЗ „Со-

пот”, които дължат 100 

млн. лева.

Ако директорите не 

са си свършили работата, 

от тях ще се търси от-

говорност, включително 

и съдебна, и те ще бъдат 

освободени, каза Дянков.

Той очаква 64 млн. лева 

от дивиденти от шест 

държавни дружества, ко-

ито досега не били раз-

пределени. Дружествата 

са „Летище София”, „Кин-

текс”, Българският енер-

гиен холдинг, „Български 

пощи”, „Булгартабак” и 

„Информационно обслуж-

ване”, като става дума за 

допълнителен дивидент 

за акционерите от 50% 

от печалбата за 2008 г. 

Шестте дружества въ-

обще не са разпределяли 

или са разпределяли малък 

дивидент за миналата го-

дина.

Финансовият минис-

тър посочи, че държава-

та в последните години 

не е изисквала дивиденти 

от някои дружества с над 

50% държавно участие и 

сега смята да го направи.

Министерството на 

икономиката и енергети-

ката вече е завело иск 

срещу „Международен па-

наир Пловдив” АД, което 

не е плащало дивиденти 

за последните три години.

Набраните допълни-

телно средства ще бъдат 

насочени към покриването 

на дефицита предимно в 

сферата на здравеопаз-

ването. 

„Всички пари, които 

ще постъпят в хазната 

от дивиденти на държав-

ни дружества, ще бъдат 

разпределяни приоритет-

но за здраве. Очакваният 

дефицит на здравното 

министерство е около 

100 млн. лв.”, каза Симеон 

Дянков.

Приоритет са малки-

те деца, социалните по-

мощи и здравеопазването, 

заяви той.

Суми за попълване на 

държавния резерв със зър-

но и горива на този етап 

не са влезли в бюджета.

Не е ясно защо някои 

горива от държавния ре-

зерв са държани толкова 

време, че са станали не-

годни за употреба, каза 

Дянков и допълни, че там 

има нарушение, което 

трябва да се разследва и 

от прокуратурата.

Предстои следващата 

седмица правителството 

да обсъди проектобюдже-

та за 2010 г.

250 млн. евро за България от ЕБВР
 Министърът на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството Росен 

Плевнелиев се срещна с 

първия вицепрезидент на 

Европейската банка за въз-

становяване и развитие 

(ЕБВР) Варел Фриймън, съ-

общиха от министерство-

то. На срещата Фриймън е 

потвърдил готовността на 

банката да се включи още 

по-активно в други обла-

сти, свързани с дейността 

на министерството като 

развитие на пътната ин-

фраструктура. 

По време на срещата 

министърът е представил 

напредъка по съвместни-

те проекти между МРРБ 

и ЕБВР - интегрираните 

водни проекти за Бургас 

и Русе, както и проекта 

за реконструкция на водо-

снабдителната мрежа на 

Пловдив. Плевнелиев е пред-

ставил на екипа от ЕБВР и 

приоритетни проекти от 

пътната инфраструктура 

(пътя Русе–Шумен, Русе–

Велико Търново и др.), за 

които не могат да бъдат 

осигурени средства по ОП 

„Транспорт” и „Регионално 

развитие”, за реализацията 

на които се търсят други 

финансови източници.

Особено внимание по 

време на срещата е било 

отделено на дейността и 

ефективността на фонд 

ФЛАГ, като двете страни 

единодушно са заявили, че 

фондът работи много добре 

и е изключително полезен за 

подпомагане на общините 

при подготовката на про-

екти. До момента ЕБВР е 

отпуснала на България 250 

млн. евро за реализацията 

на различни проекти. Варел 

Фрийман е изразил надежда 

за бъдещо сътрудничество 

при реализирането на пуб-

лично-частно партньор-

ство при пътни проекти, 

проекти за водоснабдяване, 

пречиствателни станции, 

тръбопроводи и др. 

Министър-председателят Бойко Борисов и президентът на Франция Никола Саркози
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Доц. д-р инж. Петър Стефанов:

Трябва да наваксаме 25 години  
в пътната поддръжка

Доц. Стефанов, вие 
сте ръководител на ка-
тедра „Пътища” в УАСГ. 
Забелязахте ли сред ва-
шите студенти и коле-
ги хората, които ще по-
строят магистралите и 
ще обновят български-
те пътища?

Нашият екип се със-

тои от млади специали-

сти, които могат да се 

справят с всякакви пре-

дизвикателства. През 

последните две години, 

смея да кажа, че се въз-

роди интересът към пре-

подавателската дейност 

сред много млади хора, 

което може би звучи не-

обичайно.  Разбира се, 

намирам явлението за по-

ложително. Искам да от-

бележа още един същест-

вен факт: много хубаво 

е, че във Факултета по 

транспортно строител-

ство е въведено обучение 

на немски език съвмест-

но с Виенския технически 

университет. Обучение-

то се извършва в Австрия 

на немски, а в България 

на немски, английски и 

български. Това е чудесна 

форма на сътрудничество 

между двата университе-

та. Опасенията на моите 

колеги бяха, че младите 

хора ще останат на ра-

бота в Австрия. Моето 

виждане е по-оптимис-

тично: за мен това оз-

начава, че българските 

специалисти и пратени-

ци на катедра „Пътища” 

са навсякъде. 

Далечна цел ли е сис-
темата за управление 
на пътища в България?

В момента - да, защо-

то имаме доста отложена 

работа. Няма да се спирам 

върху конкретните й па-

раметри, защото очаквам 

да заработим най-сетне. 

Сигурно звуча много кри-

тично. Смятам, че тряб-

ва да извървим път, кой-

то не е толкова дълъг, но 

е доста интензивен, и да 

осигурим необходимото 

финансиране за този про-

цес. Убеден съм, че сред-

ствата, които ще бъдат 

употребени за оптимизи-

ране на пътната мрежа, 

ще бъдат възстановени 

и ние ще насочим парите 

след това за поддържане и 

ремонт на инфраструкту-

рата. Ако искаме този над 

1 млрд. лв., предвиден за 

инфраструктура, да бъде 

управляван от нас, трябва 

да се отделят средства 

за система на управление 

на пътищата. 

Има ли вече идея от-
къде може да се получи 
финансиране за опти-

мизиране на пътната 
мрежа? 

Финансирането може 

да се получи от две по-

соки – от бюджета на 

държавата в рамките на 

пътната администрация 

и по европейски проек-

ти. За изграждането на  

единна система за уп-

равление на пътищата 

ще помогне не повече от 

2 до 3% от бюджета на 

пътна администрация. 

Печален факт е, че за 

система за управление 

на пътищата говорим 

от двайсет и пет годи-

ни. Ако не направим нещо 

енергично, може би ще се 

окаже, че и след още 25 

години отново се нами-

раме в изходна позиция и 

говорим за системата в 

бъдеще време. 

Бихте ли пояснили 
какво се крие зад съче-
танието „система за 
уп-равление на пътища-
та”? 

Съвсем схематично 

системата е съставе-

на от четири части. На 

първо място трябва да 

спомена референтната й 

рамка. Базата от данни е 

вторият необходим еле-

мент. В нея влизат всич-

ки уреди за измерване и 

оценка на състоянието 

на пътните настилки. 

На трето място – важно 

е да има софтуер, който 

да бъде връзката между 

базата данни и модела за 

управление на пътища. 

На четвърто място – ну-

жен ни е такъв модел на 

управление, който прак-

тически търси оптимал-

ното решение за разпре-

деляне на средствата в 

един или друг вид ремонт. 

Изборът на оптимална 

концепция за определяне 

на експлоатационните 

качества на пътищата 

у нас става проблем от 

първостепенна важност. 

Н е о б хо ди м о с т т а  о т 

перспективно управление 

на този процес през по-

следните двайсет годи-

ни се чувства, след като 

дейностите по поддръж-

ка и ремонт на пътища 

придобиха значителен 

превес над дейностите 

по изграждане на пъти-

ща. 

Какви са актуалните 
критерии за пътни по-
крития и съобразява ли 
се страната ни с тях?

Н и е  и м а м е  м н о г о 

точ н а  пр е д с т ава  з а 

критериите,  методи-

те, количествената и 

качествената оценка на 

пътните покрития. Ис-

торията на точно тази 

част от пътното строи-

телство е много проти-

воречива. Но е факт, че 

през далечната 1984 г. 

България беше единстве-

ната европейска стра-

на, оборудвана с много 

качествени и високоп-

роизводителни уреди за 

измерване и оценка на 

състоянието на пътна-

та настилка. Този факт 

оказа положителна роля 

върху нашата работа 

сега – 25 години по-къс-

но. Ние имаме ясна пред-

става върху критериите 

за оценка на пътните на-

стилки. 

Намирате ли връзка 
между системната и до-
бра поддръжка на пъти-
щата и възможността 
да се ограничат пътно-
транспортните произ-
шествия?

В крайна сметка всич-

ки мерки за поддържане на 

пътищата не са самоцел. 

Те са насочени към три 

о с н о в н и 

критери я : 

б е з о п а с -

ност, ком-

форт и ико-

номичност 

на превоза. 

Т а к а  ч е , 

като осигу-

ряваме доброто качест-

во на настилките, осигу-

ряваме висока степен на 

безопасност на движение. 

Ще спомена един факт: 

по-добрата повърхност 

на настилките гаранти-

ра наличието на по-висок 

коефициент на сцепление 

на повърхността с гума-

та на автомобила. Това 

до голяма степен опре-

деля и безопасността на 

движение. По-голямата 

част от произшестви-

ята, станали при мокри 

и заледени покрития на 

настилките, са поради 

нисък коефициент на сце-

пление. По проектите на 

пътната администрация 

в България за транзит-

ните пътища задължи-

телно всички износващи 

пластове на настилките 

трябва да бъдат изграде-

ни по такива технологии 

и от такива материали, 

които да гарантират до-

бро сцепление не само в 

началния, но и през целия 

експлоатационен период. 

За грапави настилки не 

се смятат само тези, ко-

ито са по технологията 

„набити фракции”, защо-

то тя е малко по-шумна. 

Тя е класическа английска 

технология,  изпитана 

немска технология или ас-

фалтобетон. В този тип 

технологии участват 

специфични материали, 

които могат да предло-

жат само две кариери в 

България. 

Разполага ли Бълга-
рия с ремонтно-възста-
новителна програма за 
пътища и работеща ли 
е тя?

Винаги е имало така-

ва програма. Тя, може да 

се каже, че се изпълнява, 

но аз имам претенции 

към нея: на този етап 

тя се прави на базата 

на експертна оценка, без 

да се използват съвре-

менни ефективни уреди 

за измерване и оценка на 

състоянието на настил-

ките. Програмата рабо-

ти по този начин, защо-

то все още в България 

не функционира надеждна 

система за управление 

на пътните настилки. В 

момента притежаваме 

отделните елементи от 

системата за управле-

ние на пътищата, но за 

съжаление те не функци-

онират като една систе-

ма. Липсва ни добрата 

организация и фокуси-

ране върху решаването 

на този проблем. Той не 

търпи отлагане. 

Споменахте също, че 
информационната база 
за пътните произшест-
вия в момента е непълна 
и недействителна. Как-
во имате предвид? 

Имаме претенции по 

отношение на тази база. 

Тя трябва да бъде много 

по-пълна, по-точна и по-

информативна. В случаи-

те, в които проектираме 

рехабилитацията на от-

делни пътни участъци, 

сме задължени по зада-

ние да анализираме път-

ните произшествия. Ние 

получаваме информация 

за пътните произшест-

ви я  от съответните 

областни управления на 

КАТ. Но тези справки не 

са достатъчно надеждни, 

защото не могат да по-

могнат да се създаде ця-

лостна картина. Не сме 

изградили референтната 

система. Какво означа-

ва това? Километрични 

камъни и други репери, 

които могат еднозначно 

да идентифицират къде 

се случва всяко едно съ-

битие. Всичко това има 

значение за доброто ре-

шаване на нашите акту-

ални проблеми. 

С ъ щ е с т в у в а  л и 
разностилие в сигнали-
зацията и маркировка-
та по българските пъ-
тища? Има ли утвърден 
стандарт в страната 
към момента?

В България има всич-

ки възможни стандарти. 

Проблемът е, че при все-

ки един проект за рехаби-

литация на пътя се прави 

и проект за вертикална-

та сигнализация и марки-

ровка. Така се проектира 

всеки пътен знак по дъл-

жината на пътя. Проек-

тирането е творчески 

процес. Всеки проектант 

има субективни изисква-

ния за стил на маркиров-

ката и пътните знаци. 

Това създава разности-

лие. Разбира се, в този 

случай пътната админи-

страция също може да 

намери адекватно ре-

шение. При всеки пътен 

субект пътното сигна-

лизиране би трябвало да 

бъде едно и също, защото 

това осигурява по-голям 

комфорт на пътуващите. 

Какви са идеите и 
възможностите да се 
контролира качеството 
на пътноремонтните 
дейности?

Смятам, че този про-

блем е решен от закона 

за устройството на те-

риторията (ЗУТ) .  Има 

и различни наредби, но 

друг е въпросът дали те 

се спазват. Разбира се, 

има екипи, които недо-

бросъвестно изпълняват 

своите задължения. Про-

пуските за съжаление не 

се забелязват от тези, 

които контролират. Въ-

просите са решени зако-

нодателно и всеки тряб-

ва да си върши работата. 

Ако това става, няма да 

има никакви проблеми. Не 

е желателно, не е необхо-

димо да привличаме нес-

пециалисти в пътностро-

ителния процес, защото 

те не могат да почувст-

ват нюансите и да кон-

статират проблемите. 

С п е ц и а л и с т ъ т  м оже 

бързо да разбере къде са 

проблемите. Много често 

се говори, че отделните 

пластове асфалтобетон 

и асфалтови смеси са с 

недостатъчна дебелина 

съгласно правилника. На 

практика този проблем 

не е толкова сложен и по 

принцип е лесно решим и 

контролируем. Всеки един 

етап може да бъде наблю-

даван по време на стро-

ителството, след него и 

по време на експлоата-

цията. Има достатъчно 

прецизни машини, с кои-

то могат да се вземат 

„ядки”, с които да се про-

вери дебелината на от-

делните пластове. Всич-

ко може да се контролира. 

След това да се потърси 

отговорност от хората, 

които са допуснали нару-

шение. 

Дария Захариева
Доц. д-р инж. Петър Стефанов е възпитаник на Строителния 

техникум във Варна и УАСГ. От 1969 до 1974 г. завършва и 

Московския технически университет (бивш МАДИ), където е и 

аспирант от 1974  до 1977 г. 

Кандидат на техническите науки - с научна степен, присъдена 

от Московския технически университет през 1978 г. Старши 

научен сътрудник в Института по пътища от 1988 до 1994 г. 

Ръководител на научнопроизводствена лаборатория. Доцент 

към катедра „Пътища”, УАСГ от 2000 г. 

Ръководител на катедра „Пътища”. 

Управител на консултантска фирма „Рутекс” ООД. 

Убеден съм, че средствата, които ще 
бъдат употребени за оптимизиране на 
пътната мрежа, ще бъдат възстановени 
бързо.



Първите архитекти на 

Видин са били европейски 

възпитаници, стана ясно 

от документална излож-

ба, посветена на архи- 

тектурния облик на Ви-

дин от Освобождението 

до средата на XX век. Тя 

е показана в сградата на 

Държавния архив в града 

по повод Деня на българ-

ските строители – 26 ок-

томври. 

Никола Нешов, Коста 

Николов, Илия Попов и 

Майер  А ладжемов  са 

се учили в Кралското  

висше техническо учили-

ще в Щутгарт и Висше-

то техническо училище 

в Мюнхен. И четиримата 

са автори на уникални по 

красота и функционал-

ност сгради във Видин, 

София и в други градове 

на страната.

На изложбата са пока-

зани 120 до-

кумента и 49 

снимки, свър-

зани с бран-

ш а .  С т р о -

и т е л н и т е 

разрешения 

и сметки са 

били искани и 

тогава. Тези 

д о к у ме н т и 

са  оцелели 

от първите 

дни след Ос-

вобождение-

то до днес. 

И н т е р е с 

буди и един 

правилник за 

архитектурните служ-

би, както и съставът на 

техническите служби. В 

тях са били назначавани 

технически агенти, чер-

тожници, надзиратели, 

фигуранти. Запазено е 

досието на техническия 

агент на общината в Бе-

лоградчик – белогвардееца 

Николай Новохатски.

От изложените закони 

вниманието спира Закон 

за благоустрояване на на-

селените места в Княже-

ство България. През 1935 г. 

летци снимат Видин и Кула 

от самолет. По тези сним-

ки сега може да се съди за 

градоустройствените ре-

шения от това време. В 

снимки са показани и сгра-

ди с уникална архитектура, 

които през предишни годи-

ни са били съборени. Едни 

от тях са били параходна-

та станция и търговският 

дом, който се е намирал в 

центъра на Видин. 

Най-известната къща 

в Берковица – тази, в ко-

ято през 1879 и 1880 г. е 

живял младият тогава ок-

ръжен съдия Иван Вазов, 

се нуждае от ремонт, 

съобщи кметът на града 

инж. Милчо Доцов. За ре-

монт на покрива, залите 

на втория етаж и калдъ-

ръмения двор са нужни 

130 хил. лв. Опитите му 

да бъдат осигурени сред-

ствата чрез целево фи-

нансиране са се оказали 

несполучливи.

Къщата на Иван Вазов 

е една от най-старите в 

града – строена е преди 

200 години. Първият й 

собственик – богат тур-

чин от южноалбанския 

град Ипек, е разбирал от 

естетика, имал е и чув-

ство за красиво-

то в архитекту-

рата. Български 

майстори са  я 

изградили в духа 

на българската 

архитектурно-

строителна традиция. 

Български майстори са 

резбовали и таваните. 

Къщата има автентичен 

начин на отопление на по-

мещенията и банята.

И досега берковчани 

я наричат Ипеклийската, 

по прякора на първия й 

собственик – Ипеклията.

Той обаче много скоро 

се разделя с нея – прода-

ва я на някой си Златили-

ята. Той пък – на други. 

Била е собственост и на 

председателя на револю-

ционния комитет в града 

Петър Хаджиилиев. През 

1878 г. е била ничия, та 

настаняват в нея руски 

офицери.  През 1920 г . 

става притежание на то-

гавашния кмет Димитър 

Томов. Неговите наслед-

ници след 1989 г. водят 

дълги дела за връщането 

на къщата, но съдът ре-

шава, че тя е притежание 

на общината.

Къщата е укрепена 

основно. Плетените сте-

ни са заменени с тухлени 

зидове. През 1940 г. е обя-

вена за народна старина, 

а през 1952-ра – за музей 

на Иван Вазов, каквато е 

и до днес. Годишно през 

нея преминават 6-7 хил. 

души,  които искат да 

усетят атмосферата, в 

която преди 130 години е 

живял младият Вазов.
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Къщата на Вазов в Берковица се 
нуждае от ремонт
Кметът на града инж. Милчо Доцов търси 130 хил. лв., за да запази музея

Тина Илова

Тина Илова

Теменужка Илиева 

Най-старата къща 
на Берковица 
– Вазовата, е 
изградена в духа 
на българската 
архитектурно-
строителна 
традиция

Първите архитекти на Видин били 
европейски възпитаници

Видинчани видяха как е изглеждал 
търговският дом на града. Съборен е преди 30 
години, за да освободи място за партиен дом

Стара общинска сграда 

в Лом е превърната в дом за 

7 изоставени деца, съобщи 

кметът Пенка Пенкова. Тя е 

била необитаема до мина-

лата година, когато общи-

ната разработва проект да 

бъде преустроена за семе-

ен дом на деца без родите-

ли, които живеят в приюта 

„Милосърдие”. Наречен е 

„Нов дом – нов шанс”. Седем 

момчета и момичета вече 

са се настанили в него.

Ремонтът е финанси-

ран от европейската про-

грама ФАР. Стойността 

на проекта е 119 069 

евро. Общината е отде-

лила от бюджета си 50 

хил. лв. за обзавеждането 

на дома.

Сградата има 300 кв. м 

разгъната площ. В нея всич-

ко е обновено – дограмата, 

настилките, фасадата. 

Сменена е и отоплителна-

та инсталация. Вътре са 

оформени спални помеще-

ния, компютърна зала, кух-

ня и трапезария. Стопански 

постройки до къщата също 

са ремонтирани. Те се из-

ползват като складови по-

мещения.

Стара общинска 
сграда в Лом 
приютява 7 деца

Общинска сграда, 
която се намира в 

централната градска 
част на Лом, е 

превърната в дом на 
7 изоставени деца с 

европейски средства 

9-метров тръбопро-

вод ще вкара минерална 

вода в Пампорово. Той ще 

свърже курорта с извор 

в девинското с. Беден. 

Инвестицията е за около 

1,5 млн. лв. Ако бъде осъ-

ществена, до година-две 

в Пампорово ще може да 

се развива и SPA туризъм 

с минералната вода. Но-

вината съобщи Стефан 

Шарлопов, председател 

на Българския съюз по 

балнеология и SPA ту-

ризъм и собственик на 

хотел в Пампорово. Това 

е част от стратегията 

за подобряване услугите 

в курорта, която ще по-

могне, за да се превърне 

той в целогодишна ту-

ристическа дестинация. 

Инвестицията ще се 

реализира от мест-

ните предприемачи 

и няма да се искат 

държавни субсидии, 

съобщават хоте -

лиери, участвали в 

работна среща за 

бъдещето на курор-

та. Предстои да се 

кандидатства пред 

екоминистерството 

за концесия на изво-

ра в Беден, както и 

за право за преминаване 

на тръбопровода до Пам-

порово. 

Инвестират 1,5 млн. лв. във 
водопровод за минерална вода в 
Пампорово 

Име: Ремонт и реконструкция на училищни сгради в гр. Пловдив

Възложител: Община Пловдив

Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлението 08/02.10.2009 г.

Описание: Ремонт и реконструкция на училищни сгради в гр. 

Пловдив, финансирани от ОП „Регионално развитие” 2007-2013 

г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща 

и рентабилна образователна, социална и културна инфраструк-

тура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” 

със следните обособени позиции:

1. Обособена позиция/лот 1: Ремонт и реконструкция на училище 

ЕГ „Иван Вазов”, гр. Пловдив; 

2. Обособена позиция/лот 2: Ремонт и реконструкция на обще-

житие на училище ЕГ „Иван Вазов”, гр. Пловдив; 

3. Обособена позиция/лот 3: Ремонт и реконструкция на учили-

ще СОУ „Димитър Матевски”, гр. Пловдив; 

4. Обособена позиция/лот 4: Ремонт и реконструкция на учили-

ще МГ „Академик К. Попов”, гр. Пловдив.

Обществена поръчка
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В Перник ремонти-

рат път по уникална и 

евтина немска техно-

логия. Единствената по 

рода си в България ма-

шина за рециклиране на 

стари пътища работи 

на територията на ул. 

„Рашо Димитров” в най-

големия квартал „Изток”. 

Инж. Иван Стамболий-

ски обясни, че от стария 

път не се изхвърля нищо. 

Смесва се досегашният 

асфалт и това, което е 

под него, заедно с нова 

фракция и цимент, като 

всичко се преработва в 

барабана на машината. 

Сместа служи за основа 

на новия асфалт. Работи 

се на площ от 6 хил. кв. м, 

или 1,5 км по двете плат-

на на улица „Рашо Дими-

тров”. Върху стария път 

се поставя рециклиран 

слой от 25 см 

и върху него се 

полага 4 см ас-

фалт. Улицата 

ще бъде готова 

в  петък,  след 

което трябва да заякне. 

Идния вторник ще блесне 

с нов асфалт и ще бъде 

готова за експлоата-

ция. Гаранцията за ус-

тойчивостта на пътя е 

3 години, а стойността 

е малко под 200 хил.  лв. 

Парите са осигурени от 

общинския бюджет. По 

думите на кмета Росица 

Янакиева преди ремонта 

улицата е била в 

много тежко със-

тояние. Там вече 

е подменен водо-

проводът, за да 

се елиминират 

често  авари -

ращите стари 

и амортизира-

ни етернитови 

тръби .  „Учас -

тъкът  е  е кс -

периментален” ,  каза 

Янакиева и обясни, че 

ако настилката е ка-

чествена,  занапред 

технологията ще бъде 

прилагана и на други 

улици в Перник. По съ-

щата технология е ра-

ботено летището в При-

щина, пътя от Божурище 

до разклона за Делян, шо-

сето за сметището във 

Враждебна и др. Основни 

предимства на техноло-

гията са, че е много бър-

за, че нищо от старата 

настилка не се изхвърля, 

че методът е екологично 

чист, а рециклираните 

настилки имат по-дълъг 

живот. Според кмета Ро-

сица Янакиева необходи-

мостта от внедряване-

то на нови по-ефективни 

и по-евтини технологии, 

каквато е студеното ре-

циклиране, е очевидна.

В Перник рециклират път по 
уникална технология

Милена Грозданова

Иван Стамболийски – инженер към 
фирмата, ремонтираща улица „Рашо 

Димитров”

Кметът Росица Янакиева 
и Петър Петров – шеф на 
фирмата

Уникална и единствена в 
България немска машина 

работи в Перник

12 км от пътя Перник–Брезник ще бъдат 

рехабилитирани по ОП „Регионално развитие”, 

съобщи главният експерт в областното път-

но управление Любомира Седефчева. Трасето 

е част от път II-63 и е в рамките на лот 14 

на програмата. Участъкът попада в рамките 

на 14-те договора за предоставяне на безвъз-

мездна финансова помощ по ОП „Регионално 

развитие”, подписани от министъра на ре-

гионалното развитие и благоустройството 

Росен Плевнелиев, заместника му Лиляна Па-

влова и председателя на УС на агенция „Път-

на инфраструктура” инж. Димитър Иванов. 

Финансовата стойност на 12-километро-

вия пътен участък ще бъде определена след 

тръжна процедура за избор на изпълнител на 

ремонтните и рехабилитационните дейности, 

уточни Седефчева. 14-те подписани договора 

са част от първия етап на програмата и са 

на обща стойност 216 млн. лв. Средствата 

се предоставят за реконструкция и рехаби-

литация на 183,76 км второкласни пътища и 

на 476,13 км третокласни, които обслужват 

вътрешнорегионални връзки и осигуряват 

достъп до райони с потенциал за развитие на 

туризма, уточни Седефчева. До няколко дни ще 

бъде готова документацията за провеждане 

на тръжни процедури за избор на изпълнител 

на обектите от първи етап. Действителната 

работа по тях ще започне през март 2010 г. и 

трябва да приключи през 2012 г.

Започна асфалтирането 

на улици в благоевградския 

квартал „Грамада”, които 

бяха разкопани заради ос-

новната реконструкция и 

модернизация на ВиК мрежа-

та. Според първоначалния 

план най-напред ще бъдат 

преасфалтирани главни-

те улици, за да се облекчи 

движението и да се създа-

дат нормални условия около 

училищата. 14 са улиците в 

квартала, които ще бъдат 

ремонтирани в габарити-

те на уличното платно, а 

допълнителна основа за як-

ост на пътната настилка 

ще бъде поставена на най-

натоварените. Стойност-

та на извършените строи-

телно-ремонтни дейности 

в кв. „Грамада” е 7 151 434 

лв. Подменена е изцяло ин-

фраструктурата на квар-

тала - канализационната 

мрежа с дължина 6997 м и 

водопроводната мрежа с 

дължина 8936 м, която не е 

реконструирана повече от 

55 години. Паралелно със 

строително-ремонтните 

дейности по проекта в це-

лия квартал бе изградена 

мрежата за газоснабдява-

не, а с асфалтирането на 

улиците ЧЕЗ ще подмени 

тръбната си мрежа. 

В  к в а р т а л  „С т а р о 

Струмско”, където кана-

лизацията и водопроводът 

също бяха остарели и не-

ефективни, без връзка с 

пречиствателната стан-

ция за отпадни води, е под-

менена и реконструирана 

цялата ВиК инфраструкту-

ра на 18 улици. В момента се 

изгражда помпена станция 

за отпадните води. Обща-

та стойност на строител-

ните дейности е 2 492 727 

лв. За довършване възста-

новяването на 25-те път-

ни артерии в двата големи 

благоевградски квартала 

ще бъдат използвани общо 

1 млн. 740 хил. лева. С това 

приключват основните 

дейности по проекта, кой-

то общината изпълнява по 

ОП „Околна среда” за рекон-

струкция на съществува-

щите водопроводни и кана-

лизационни мрежи в четири 

градски квартала. 

Тази седмица общината 

успя да завърши асфалтира-

нето на ул.„Иван Михайлов“ 

и „Владо Черноземски”, в 

центъра, както и кръговото 

кръстовище между тях. 

Градоначалникът Кос-

тадин Паскалев съобщи, че 

независимо от всички пуб-

лични изявления до момента 

фирмата изпълнител няма 

сключено допълнително спо-

разумение с МРРБ и работи 

със средства, които общи-

на Благоевград отпусна за 

изграждане на кръговите 

кръстовища. „Принудени 

сме да искаме от фирми-

те да работят без пари”, 

коментира кметът на Бла-

гоевград и добави, че се 

чувства лично задължен на 

строителните компании, 

които работят в момента, 

без да им се плаща. Каква-

то е да е причината за ре-

ализацията на проектите, 

те са безспорно полезни за 

гражданите и не е нормално 

някаква конкуренция да пре-

чи на нормалните финансо-

ви, политически и човешки 

отношения при изпълнение-

то им, заяви още Костадин 

Паскалев.

Ремонтите в Благоевград продължават, 
фирмите работят без пари

Изабелла Соколова

Градоначалникът Костадин Паскалев

10 хил. лв. отпуска 

правителството за ре-

монт на джамията в 

Благоевград. Сумата е 

определена след уточня-

ване на щетите от кме-

та на града Костадин 

Паскалев и Дирекция по 

вероизповеданията към 

Министерския съвет. Тя 

е необходима за ремонт 

на покрива, който изгоря 

при пожар, избухнал нас-

коро в магазин, разполо-

жен в непосредствена 

близост до мюсюлман-

ския храм. Заради силния 

вятър огънят се прех-

върли от търговския 

обект към джамията и 

това принуди благоев-

градските огнеборци да 

разбият около 4 м по-

кривна конструкция, за 

да предотвратят раз-

растването на пожара 

към джамията. Според 

районния мюфтия Айдън 

Мохамед започването на 

ремонтните дейности 

е спешно, защото има 

опасност от падане 

на керемидите. „Ако не 

стигнат средствата, 

ще се наложи да орга-

низираме кампания за 

събирането им сред мю-

сюлманите", смята А. 

Мохамед. Превеждане-

то на парите се очаква 

всеки момент, веднага 

след това ще започне 

и ремонтът, категори-

чен е мюфтията. До за-

вършването на покрива 

молитви ще има само в 

петък, а районът няма 

да бъде озвучаван. Хра-

мът се посещава всеки 

ден от около 100 души, 

повечето от които сту-

денти в ЮЗУ „Неофит 

Рилски” .  Джамията в 

Благоевград е истори-

чески и културен па-

метник от национално 

значение. 

Правителството задели 10 хил. лв. за джамия

Рехабилитират 
12 км от шосето 
за Брезник

Милена Грозданова

Изабелла Соколова



26,5 млн. лв. отпусна 

правителството на общи-

на Пловдив като компенса-

ция за 100 хил. т столичен 

боклук, които ще бъдат 

депонирани на сметището 

в Цалапица. Договорената 

сума е с близо 1,5 млн. по-

вече от първоначално пред-

видените 25 млн. лв., които 

правителството трябваше 

да даде. До края на седми-

цата трябва да пристиг-

нат първите 800 хил. лева, 

които са първият транш 

от 4,5 млн. лв., определени 

за почистването корито-

то на река Марица. 15 млн. 

от договорените средства 

Пловдив ще получи през 

следващата година, а 8 

млн. - през 2011 г. Финанси-

рани ще бъдат проектите 

за разширението на край-

речните булеварди „Мари-

ца-север” и „Марица-юг”, 

пътният възел „Модър–Ца-

ревец”, пътна връзка между 

бул. „Освобождение” и бул. 

„Санкт Петербург”, пътен 

възел „Скобелева майка” и 

Синдикалният дом. 

Средства ще има и за 

ремонтиране на детски 

градини на територията 

на общината. По някои от 

проектите държавата 

само ще дофинансира, като 

общината осигурява оста-

налите средства. Цената, 

която Пловдив определи за 

софийския боклук последно, 

остава 14 лева за тон - без 

ДДС. 

Съвсем скоро влиза за-

кон, според който правител-

ството ще може да разпо-

лага с 10% от капацитета 

на всички сметища в стра-

ната и няма да се налага да 

се моли на общините. Така 

че община Пловдив получава 

може би последните пари за 

такова нещо. Предложени-

ето от комисията, което 

регламентира приемането 

на новите 100 хил. т софий-

ски боклук, е вече подгот-

вено и ще бъде гласувано 

от Общинския съвет, след 

което кметът Славчо Ата-

насов ще подпише договора 

с правителството. 
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„Дайте добри проек-

ти, ще намерим пари.” С 

тези думи премиерът Бой-

ко Борисов приветства 

участниците в шестата 

годишна среща на Нацио-

налното сдружение на об-

щините в Република Бълга-

рия (НСОРБ). По време на 

форума, който се проведе в 

Сандански в края на мина-

лата седмица, беше подпи-

сано споразумение между 

правителството и НСОРБ. 

Този документ ще бъде ос-

нова за взаимодействие-

то на местните власти с 

централната власт през 

следващите 4 години и оч-

ертава приоритетите на 

сътрудничество. Сред тях 

са продължаването на про-

цеса на децентрализация 

във финансирането и уп-

равлението, ефективното 

използване на еврофондо-

вете за изграждане на съв-

ременна общинска инфра-

структура, прозрачност и 

добро управление, както и 

допълване на централни-

те и местните политики 

за развитие на човешкия 

капитал в България. Пре-

миерът обеща 1 млрд. щ.д., 

които Световната банка 

ще отпусне на страната 

ни, да бъдат вложени в до-

бри регионални проекти. По 

думите му това е още една 

от антикризисните мерки 

на правителството, които 

ще помогнат страната по-

бързо да излезе от кризата. 

„Трябва да се обединим”, 

обърна се премиерът Бойко 

Борисов към делегатите 

на форума и заяви пълната 

си подкрепа за тяхната  

работа. 

На форума присъстваха 

над 1000 общински лидери - 

кметове, председатели на 

общински съвети, общин-

ски съветници и ключови 

експерти, за да дискути-

рат и обсъждат тенден-

циите в развитието на 

местното самоуправление 

в България. 

Основна цел на най-го-

лемия общински форум, кой-

то традиционно се провеж-

да в навечерието на Деня 

на българската община - 12 

октомври, бе да предоста-

ви възможност на всички, 

работещи за местното 

самоуправление, да участ-

ват в обучения по актуал-

ни теми, да обменят добри 

практики и опит и заедно с 

министри и народни пред-

ставители да обсъдят 

посоките на бъдещите об-

щински реформи.

Тази година акцентите 

в програмата бяха върху по-

добряване на качеството 

на предоставяните услуги, 

побратимяването между 

общините и ефективното 

усвояване на средствата 

от европейските фондове.

По време на официална 

церемония Националното 

сдружение на общините в 

Република България връчи 

годишните си награди. 

И тази година те бяха 

разделени на институци-

онални и персонални. За 

голяма община призът взе 

община Велико Търново, за 

средна – Ловеч и за малка 

– Белене. Награ-

дите бяха връче-

ни от премиера 

Бойко Борисов, а 

председателят 

на НСОРБ Дора 

Янкова заяви, че 

у д о с т о е н и т е 

общини са рабо-

тили най-много 

за общинската 

кауза. 

Тази година 

Национа лното 

сдружение,  з а 

първи път откак-

то съществува, 

връчи награда на дарител. 

Първият случай в истори-

ята на НСОРБ – удостоен 

с награда бе бизнесменът 

Петър Христов, който е 

дарил безвъзмездно 6 млн. 

лв. за изграждането на ВиК 

инфраструктура на цял жи-

лищен квартал.

Дайте добри проекти, ще ви 
намеря пари
Шестият форум на общините в Сандански завърши със споразумение между НСОРБ и 
правителството

Премиерът Бойко Борисов към кметовете:

Елица Илчева

Пловдив се договори за 
боклука на София 

Председателят на НСОРБ Дора Янкова и премиерът току-що 
са подписали официалното споразумение

Бойко Борисов обеща  помощ на кметовете

76 общински депа вече не приемат отпадъци 

76 са общинските депа, които вече 
не приемат отпадъци и в които е започ-
нала рекултивация. Предстои на тези 
места да не се забелязва, че е имало 
сметище, каза през седмицата Евдокия 
Манева, зам.-министър на околната сре-
да и водите. Тя посочи, че 60 депа, които 
са оценени като нискорискови, независи-
мо че не отговарят на изискванията за 
временно депо, не представляват пряка 
опасност за околната среда и хората, 

така че те могат още известно време 
да бъдат експлоатирани. На въпрос за 
това дали след откриването на новия 
завод в Шишманци ще има подобряване 
на положението с боклука в страната, 
Манева каза, че за Пловдив би трябвало 
да има известно подобрение. „Не се по-
лучава кардинално решение с този завод, 
ще продължи да функционира сметище-
то в Цалапица още няколко години", по-
ясни още Евдокия Манева.

Тръгват проверки за 
опасни фасади в Габрово

Оглед на фасади и по-

криви на сгради по централ-

ни улици започва в Габрово. 

Проверката е провокирана 

от неприятен инцидент 

преди дни, когато от фа-

сада на къща по пешеходна 

централна улица в града 

се откърти огромно парче 

мазилка. Като по чудо по-

страдали минувачи няма-

ше. Проблемът с опасните 

фасади в града на Рачо Ко-

вача е отдавна, тъй като 

повечето жилищни сгради 

в центъра са частни.

Според чл. 195 от За-

кона за устройство на 

територията в случай че 

обектът не се поддържа 

в добро състояние, кме-

тът на общината трябва 

да издаде заповед, с която 

да задължи собственика в 

определен срок да извърши 

необходимите ремонтни 

и възстановителни дей-

ности за поправяне или заз-

дравяване на имота си. В 

наредбата са предвидени и 

по-крути мерки. За неспаз-

ването й за физически лица 

глобата е до 1000 лв., а за 

еднолични търговци и юри-

дически лица – до 10 хил. лв. 

„Целта ни не е да събираме 

глоби, а да стимулираме и 

да подтикнем гражданите 

да вземат мерки по отно-

шение на собствените си 

имоти. Признавам, че най-

тежка е ситуацията, кога-

то имаме режим на съсоб-

ственост, многофамилни 

жилищни сгради с много 

собственици. Наред с това 

много сгради, включително 

и в центъра, са в лошо със-

тояние. Въпреки сложната 

среда, в която ни кара да 

работим новият закон за 

етажната собственост, 

мерки ще бъдат взети, в 

това число и в сгради, в 

които има много собстве-

ници. Няма да се поколебая 

публични сгради, които са в 

лошо състояние, дори и дър-

жавна собственост, дори и 

блокът, в който живея аз, 

да използваме всички пра-

вомощия, които ни позво-

лява законът", коментира  

габровският кмет То-

мислав Дончев. Той уточни, 

че приоритет при решава-

нето на проблема ще бъ-

дат сградите в централ-

ната градска част.

Мариана Димитрова
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Кметът на община 

Банско Александър Кра-

варов и временно изпъл-

няващият длъжността 

кмет на община Разлог 

Благой Дункин се обяви-

ха против превръщането 

на целия Национален парк 

„Пирин” в защитена тери-

тория и включването на 

нови райони в пределите 

му. В отворено писмо 

до премиера Бойко Бо-

рисов двамата посоч-

ват, че тези намере-

ния ще поставят под 

огромна заплаха реа-

лизирането на големи-

те инфраструктурни 

проекти в Югозапада. 

Сред тези проекти са 

ски зоните в Банско, 

Добринище и Кулино-

то, автомагистрала 

„Струма” и забавяне 

развитието на про-

грама „Достъпност”, 

която е част от ОП 

„Транспорт”.

„В момента пред-

ставители на комисия-

та по световно и културно 

наследство към ЮНЕСКО 

извършват оглед на тери-

тории от Национален парк 

„Пирин”, който е обект на 

световното наследство, 

пише в писмото. Целта 

е превръщането на це-

лия парк в защитена те-

ритория под егидата на 

ЮНЕСКО. През годините 

площта на националния 

парк се е увеличила от 24 

хил. ха до сегашните 40 

хил. Сега под натиска на 

екосдружения, които са 

превърнали опазването 

на околната среда в личен 

доходоносен бизнес, искат 

разширяване с още 12 хил. 

ха”, пишат в писмото си 

до премиера Краваров и 

Дункин, което продължава 

така: „Като кметoве на 

община Банско и община 

Разлог сме изключително 

обезпокоени и разтревоже-

ни, защото включването 

на нови територии като 

обект на световно наслед-

ство означава забрана за 

всякаква дейност в Нацио-

налния парк „Пирин”. Нови-

те зони включват и тери-

тории около Симитли и 

Кресненското дефиле, 

Разлог, Добринище и 

Банско. Това 

поставя под угроза 
осъществяването на 
важни инфраструктур-
ни проекти, 

включително раз-

ширяването на ски зо-

ните в Банско и Добри-

нище, изграждането на 

ски зона Кулиното, на 

автомагистрала 

„Струма” и заба-

вяне на развити-

ето на програма 

„Достъпност”, която 

е част от ОП „Транс-

порт”.

Въпреки че „Нату-

ра 2000” обхваща 35% 

от територията на 

страната, което е 

двойно повече в срав-

нение със средноевро-

пейските норми, чрез 

използване на право-

мощията на ЮНЕСКО 

се търсят възмож-

ности за увеличение-

то им. Ние не можем 

да превърнем цяла 

България в защитена 

територия, където да 

няма никакви инвес-

тиции, и да обречем 

населението на безра-

ботица, ниски доходи и 

социални помощи”, се 

чете още в писмото 

до премиера.

Краваров и Дункин 

се обръщат към преми-

ера с молба да упражни 

цялото си влияние и да 

не допусне „излишното 

номиниране на нови 

територии от Наци-

онален парк „Пирин” 

в обект на световно 

наследство, което из-

ключително много ще 

затрудни бъдещото 

развитие на цяла Юго-

западна България”.

Двамата управници се 

надяват също Ирина Боко-

ва, като новоизбран гене-

рален секретар на ЮНЕ-

СКО, да прояви разбиране 

и да съдейства да не се 

налагат ограничения, за 

да могат да осъществят 

програмата си за проспе-

ритет в целия регион.

Писмото на двамата 

кметове е от 9 октом-

ври, ден след като стана 

ясно, че Брюксел започва 

нова проверка на Бълга-

рия във връзка със стро-

ежи в екомрежата „Нату-

ра 2000” и недостатъчно 

опазване на защитените 

зони.

Банско и Разлог заедно срещу 
консервацията на Пирин
В отворено писмо до премиера Борисов Александър Краваров и Благой Дункин предупреждават, че 
превръщането на целия парк в защитена територия ще спре развитието на Югозапада

Елица Илчева Четири предупреждения от ЕК за екощети 

Брюксел откри четири нови наказа-
телни процедури срещу България и на-
стоя строителството в три обекта 
да се замрази и незабавно да бъдат из-
готвени оценки за нанесените върху при-
родата щети. Три от процедурите са за 
неспазване на природозащитното зако-
нодателство в зоната от „Натура 2000” 
Иракли–Емине, в Национален парк „Пирин” 
и в Странджа, а четвъртата – за несъот-
ветствия на българското законодател-
ство за „Натура 2000” с европейското.

Реакцията е резултат от десетките 
протести на природозащитници. 

Българските власти имат два ме-
сеца да реагират на първото предупре-
дително писмо за неизправно въведени 
директиви на Европейската комисия и 
неадекватно опазване на природното си 
наследство, съобщиха от гражданска гру-
па „Да спасим Иракли”. 

„След повече от тригодишна борба, 
хиляди писма, становища и граждански 
реакции под формата на протести, под-
писки, концерти и какви ли не други, иг-
норирани от българската власт актове, 
Европейската комисия беше тази, която 
реши да защити интересите на собстве-

ната ни държава, след като управниците 
й се провалиха в това”, пише в съобще-
нието на организацията. 

Според гражданска група „Да спасим 
Иракли” след предупредителните писма 
на Европейската комисия може да послед-
ва отваряне на наказателна процедура 
срещу България поради липса на адекват-
на защита на природното й наследство 
по случаите Иракли, Банско и Странджа. 

От организацията смятат, че ми-
нистърът на околната среда и водите 
Нона Караджова неправилно е издала за-
повед за обявяване на защитена от „На-
тура 2000” зона „Иракли–Емине”, която не 
включва забрана за строителство. 

„Очакваме министърът по околна-
та среда и водите Нона Караджова да 
се погрижи и да гарантира реалната 
защита на обявената зона с адекватна 
на европейското законодателство ре-
акция и нова, отговорна към България и 
възможните санкции заповед за забрана 
на дейности по чл. 19 на Закона за био-
логичното разнообразие (ЗБР) до излиза-
нето на заповедта за защитена зона по 
Директивата за хабитатите”, пише в 
съобщението.

Това не са наказания за 

страната ни, това са уве-

домления, част от стан-

дартна процедура. Така 

министърът на външните 

работи Румяна Желева ко-

ментира четирите писмени 

предупреждения, които Ев-

ропейската комисия отпра-

ви срещу България за недоб-

ра защита на природата. 

Три от предупрежденията 

се отнасят до защитени 

зони, а четвъртото засяга 

действащото законодател-

ство в България по околна-

та среда.

 „Тя не е част от някаква 

мярка и не означава, че ще 

има санкции, защото ЕК ще 

прецени, след като й отго-

ворим, дали това, което сме 

предприели, е адекватно”, 

каза Желева. Тя допълни, че 

България е една от държа-

вите с най-малко процедури 

в област екология в Евросъ-

юза. „Това е част от стан-

дартна процедура, която 

има срок от 2 месеца и по 

която българската страна 

да реагира - да даде обяс-

нение какво ще предприеме 

по всеки от конкретните 

случаи, след което ЕК ще 

уведоми държавата в лице-

то на Министерството на 

околната среда и водите за 

това дали намира мерките 

за подходящи, или не. Винаги 

съм казвала по отношение 

на екология и икономическо 

развитие - двете неща не 

могат да се изключват вза-

имно, не могат да бъдат в 

противоборство. Трябва да 

се постигне баланс, това 

невинаги е лесно. 

Министърът на окол-

ната среда Нона Караджо-

ва отказа да коментира 

писмата от Еврокомисия-

та с мотив, че все още не 

са получили информация 

за процедурите. Три от 

предупрежденията, които 

ЕК е изпратила днес, се 

отнасят за защитените 

зони, а четвъртото зася-

га действащото законода-

телство. Караджова обяс-

ни, че не е успяла да се 

запознае с тях, тъй като 

са пристигнали по време 

на срещата с еколозите. 

„Ще подготвим отговори и 

ако не е удовлетворена от 

нашите отговори, ЕК от-

ново ще ни попита”, каза 

екоминистърът. На въпрос 

какво ще предприеме, ако 

предупрежденията нала-

гат събаряне на незаконни 

строежи и рекултивиране 

на ски писти, Караджова 

отговори: „Ако има неза-

конни строежи без оценки 

и разрешения, мисля, че 

има органи – ДНСК, които 

да предприемат дейст-

вия.” 

„Тази икономика храни 

България – нас, вас и всич-

ки, европейските фондове 

ще са до време”, комен-

тира Нона Караджова. 

Екоминистърът се нае да 

се запознае и с казуса по 

комплекса „Златна перла” 

край Варвара. Тя каза още, 

че е постигнала консенсус 

с природозащитниците 

по определени теми и те 

ще бъдат конструктивен 

партньор на министер-

ството.

Икономиката храни и 
екозащитниците

Екология и развитие не си 
противоречат 

Нона Караджова: Румяна Желева: 

Лифтовете в Пирин 
съжителстват добре с 
природата, убедени са 
кметовете на Банско и 
Разлог 

Александър Краваров

Благой Дункин
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Макар и малка, в 

нашата страна са кон-

центрирани с качест-

вени спортисти, реали-

зирали впечатляващи 

световни постижения 

през годините. Това 

предизвиква изключи-

телна национална гор-

дост в сърцата ни и е 

чудесен пример, възпи-

таващ бъдещите поко-

ления на България!

Как красиво и тър-

жествено започна приказ-

ката, която ви разказвам... 

Но като в повествователна 

творба, емоциите в миг ще 

преобърнат своята посока 

и ще завъртят читателя 

с главата надолу. За да е 

драматично действието, а 

текстът интригуващ. Длъж-

на съм обаче да споделя, че 

историята е по истински 

случай, а не литературна из-

мислица, и за съжаление оп-

исва трагедията на родната 

спортна гилдия и нейния дом 

- родната спортна база. Ма-

кар и автор на творбата, аз 

все още нямам представа как 

ще се развият събитията в 

края й. Затова ви предлагам 

да допишем финала заедно. 

От нас зависи - щастлив или 

тъжен ще е той. 

Колелото на живота, ко-

ето ни поставя ту отгоре, 

ту отдолу, в България май 

се е повредило и вместо да 

продължи цикъла си, ни ос-

тави да висим наопаки и в 

безтегловност вече почти 

20 години. И просто ей така 

не предоставяме на надаре-

ните спортисти у нас необ-

ходимите условия, за да се 

превърнат в шампиони. Поз-

воляваме им да провеждат 

всекидневните си трениров-

ки в суровата реалност на 

амортизирани и нефункцио-

нални спортни бази, като се 

отнасяме с пренебрежение 

към техническите пробле-

ми, с които се сблъскват при 

експлоатацията на морално 

остарели спортни съоръже-

ния. Но те обичат страната 

ни и продължават да се със-

тезават за нея. Печелят ме-

дали и се просълзяват, виж-

дайки трикольора и чувайки 

националния химн. 

Прославят и българския 
спорт, и България по 
целия свят... въпреки че 
тя ги е изоставила 

И националната гордост 

става някак грозна. А деца-

та... те вече нямат идоли от 

родните спортове, но имат 

своя нов пример – безразлич-

ни и залинели възрастни и 

малко на брой полуразрушени 

спортни зали и терени... 

Свикнали да се оплаква-

ме, ние сравняваме неудачи-

те в България с дългогодиш-

ната уреденост на Западна 

Европа, заключавайки, че сме 

крайно неоправдани. Затова 

сега ще обърна вниманието 

ни към страна, с която много 

си приличахме по острия не-

доимък в спортната сфера. 

Португалия е аналогична на 

България държава от Евро-

пейския съюз, бързо успяла 

максимално да се доближи 

до нормите за спортна площ 

на човек от населението. 

Случката е в минало време, 

защото темповете, с които 

една от най-изостаналите в 

ЕС страни разреши затруд-

ненията си в областта, са 

в пъти по-експедитивни и 

ефективни от нашите. Как 

тя се справи, а ние не? Един-

ственото, което ни остава, 

е да се задълбочим в търсе-

нето на този отговор. Би 

било добре и ако почерпим 

от опита на португалците 

за постигане на по-голяма 

сигурност и стабилност за 

професионалните спорти-

сти и придобиване на по-

добри условия за спорт за 

любителите и за децата. 

Информацията е все още то-

пла и ни се дава на тепсия... 

Днес е поредният момент 

да се възползваме. Дано не 

го пропуснем отново...

Надеждите ни са в Ми-

нистерство на физическо-

то възпитание и спорта, 

което отскоро получи пра-

вата върху двете академи-

ки - „Академика 2000” ЕАД и 

„Академика спорт” ЕАД  от 

Министерството на обра-

зованието.  В капитала на 

тези дружества влизат 15 

на брой спортни обекта в 

София като Зимния дворец, 

стадионите “Академик” и 

„Българска армия”, гребна-

та база “Академик” в Панча-

рево, комплекса “Дианабад”, 

залите “Христо Ботев” и 

„Фестивална”, базите ЦСКА 

и „Червено знаме” и др. Пре-

ди новото ведомство да 

предприеме действия по 

реконструкциите, от които 

всички те се нуждаят, пред-

стоят подробни проверки, 

отчитащи частните ситуа-

ции и собствените проблеми 

на всяка една база поотдел-

но.  Ще се разгледа упра-

влението на дружествата,  

стопанисващи спортните 

зали и площадки, финансово-

то положение на обектите 

и цялостното състояние на 

сградите и съоръженията 

им. България ще стане Пор-

тугалия!

Защото спортната 

активност е вълнуващо и 

здравословно занимание за 

подрастващите, оказващо 

изключително благоприятен 

физически и психологически 

ефект върху тях. Затова 

всеки от нас като родител 

и гражданин се пита: Как да 

възпитаваме у децата любов 

към спорта, след като огра-

ничаваме възможностите 

им за физически занимания? 

Как да ги вдъхновим за сил-

ни постижения, след като не 

уважаваме медалистите си? 

Как да ги научим на хигиенни 

навици, когато санитарен 

възел в съблекалните липс-

ва? Как да ги направим дис-

циплинирани в една държава 

на безредие? Какво се случва 

при отсъствието на спорт в 

живота на младите българи? 

Фактите показват - деца с 

наднормено тегло, агресивни 

деца, здравословно неста-

билни деца, деца без амби-

ции, асоциални деца... Това 

причиняваме на поколенията 

след нас, озовали се в интер-

вал от време, когато шансо-

вете за пълноценна изява по 

стадионите, в залите и на 

площадките са минимални. 

Това е отношението ни към 

тях - безразличие, бездейст-

вие и липса на отговорност, 

любов и загриженост. 

Големият проблем в Бъл-

гария, както обикновено, са 

недостатъчните средства 

за изграждането на нови 

спортни обекти и за ремон-

та и поддръжката на стари-

те зали, площадки и съоръ-

жения. А повечето от вече 

съществуващите такива са 

западнали до такава 
степен, че е възможна 
едва частичната им 
експлоатация 

А условията в използва-

емите части понякога са 

почти примитивни - с ос-

таряло оборудване и праз-

ни, студени съблекални без 

душове. 

За жалост това предс-

тавлява спортната база на 

територията на столицата 

и страната. Многообразни-

те форми на собственост 

върху тях, принадлежността 

им към различни министер-

ства, използването им за 

различни от спорта цели – 

това са част от основните 

проблеми за разрешаване, 

както и финансовите, раз-

бира се. Желанията към те-

рените в София са големи и 

липсата на ясен регламент 

за какво точно може да се 

използват те е недопусти-

ма. Превърнати в търгов-

ски обекти или барове, тези 

възможности за физическо 

възпитание се насочват към 

отдавна пренаситена ниша, 

допълнително ощетявайки 

хората, желаещи да спорту-

ват. 

Мислейки за всичко това, 

си давам сметка, че имах 

късмета да порасна в малко 

по-различно време. Тогава 

спортът у дома се издига-

ше в култ. Родителите ми 

разказват, че едва започна-

ла да образувам кратки из-

речения, аз вече съм позна-

вала и използвала думите 

ЦСКА и „Левски”. Спомням 

си самоделните албуми на 

футболните клубове, сът-

ворени от вестникарски 

снимки и изрезки на статии. 

Спомням си и футболните 

топки, сувенирите, флаг-

четата... А когато станах 

по-голяма, семейството ми 

не пропускаше възможност 

да ме заведе на състезани-

ята на златните момичета 

на България във Варна или в 

София. Редовно ги придружа-

вах и по футболни мачове, и 

при изявите на българските 

щангисти. Така, без дори да 

се усетя, вдъхновението ме 

завладя и макар че нямах фи-

зически данни на блестящ 

спортист и хъс на шампион, 

непрестанно търсех конта-

кта със залата. И го нами-

рах - в публиката, на игрище-

то, на пистата... Тичането 

на дълги разстояния и ханд-

бал – това бяха моите спор-

тове. Тръпката от поредна-

та изцеждаща тренировка, 

вълнението при следващата 

сладка победа, усещането, 

че си се издигнал над лични-

те си възможности... Никога 

няма да забравя това! 

Генотипът, който носех, 

беше безспорен факт, подбу-

дил ме да искам да спорту-

вам. 

Но без фактора среда 
той би залинял и не би 
намерил практическо про-
явление

А средата днес е, меко каза-

но, неблагоприятна, за да от-

гледа амбицията към физи-

чески занимания у децата и 

да изгради дисциплината на 

спортиста, помагаща му във 

всяко житейско начинание. 

Като заключение мо-

жем да кажем, че нашата 

европейска България си има 

най-ценното - обичани от 

българите велики спорти-

сти, прославили я по целия 

свят. А това, което си няма 

- ние сами сме унищожили. 

Но винаги има възможност 

за реванш. Затова нека да 

подкрепим развитието на 

националния спорт и да уве-

личим възможностите си да 

спортуваме за здраве и удо-

волствие в спортните бази 

на страната.

Медалистите на България като 
деца сираци 
 Спортните бази са в критично състояние

При всички спортни бази в София и страната е необходима 
реконструкция и модернизация, за да покрием европейските изисквания.

Георги Николов - син на Димитър Николов, майстор на спорта, 
многократен шампион на България по хандбал и носител на Купата на България 

По-голямата част от 
съзнателния си живот съм 
прекарал заедно със семей-
ството си в Португалия. 
Спомням си, че преди около 
20 години там нямаше мно-
го на брой спортни зали.  
След  влизането ни в ЕС 
обаче, в Гимараеш старти-
ра изграждането на нови, 
модерни и функционални 
бази. Беше построена из-
ключително добра футбол-
на зала, където тренира 
местният клуб. Както и многофункцио-
нална зала с капацитет около 1500 души 
за разнообразни спортове и там се играе 
волейбол и хандбал. 

Преди около 10 години на терито-
рията на града се издигна голям спор-
тен комплекс, където се помещава най-
голямата ни зала - побираща 3000 души 

публика. Трибуните й са 
подвижни и се събират в 
средата, образувайки голя-
ма сцена. Мястото е под-
ходящо за провеждане на 
мащабни мероприятия като 
концерти, конгреси, панаири. 
Около основната зала има 
парк, 3 големи басейна – два 
открити и един закрит, и 3 
по-малки басейна с пързалки. 
Комплексът съдържа и друга 
зала - за баскетбол и футбол, 
игрище за футбол и ръгби, 

фитнес зала, лекоатлетическа писта, 
писта за колоездачи, клиника за спорти-
стите и масажно студио. 

Стремглавото развитие на Португа-
лия ни направи достойни домакини на Ев-
ропейското първенство по футбол през 
2004 г. Това повлия положително върху ця-
лата инфраструктура на страната.

Доц. д-р Лазар Каменов, заместник-министър на физическото възпитание и спорта:

За съжаление всич-
ки спортни бази в Со-
фия се ну ждаят от 
реконструкция и модер-
низация в една или дру-
га степен. Необходими 
са пълните документи 
от обектите и подроб-
на оценка върху състо-
янието на всеки един 
от тях преди прис-
тъпване към конкрет-
ни действия от страна 
на Министерството на 
физическото възпита-
ние и спорта, като всички процеси, 
обществените поръчки и търгове-
те ще бъдат напълно прозрачни и 

по установения зако-
нов ред. 

Ведомството ра-
боти интензивно и съм 
много щастлив от фак-
та, че ни е обещано от 
Министерството на 
отбраната да ни бъдат 
предоставени двете 
структури – спортен 
комплекс „Червено зна-
ме" и спортни бази 
и съоръжения „Къро”. 
Амбициите ни са да 
превърнем базата в из-

ключително функционален олимпий-
ски център, защото тя разполага с 
хотел, многофункционална зала, зали 

за волейбол, хандбал, акробатика, 
джудо, открит и закрит плувен ба-
сейн, тенис кортове, кръгла и права 
лекоатлетическа писта, стрелбище, 
застъпени са и спортовете гребане, 
вдигане на тежести, борба - класиче-
ски и свободен стил. 

След като имаме политическата 
воля, независимо от факта, че сме 
в икономическа криза, поетапно ще 
стигнем до края на задачата, която 
сме си поставили. При наличието 
на такъв модерен спортен център 
в София ще организираме програма, 
позволяваща ползването му не само 
от военните, но и от други желаещи 
да спортуват на преференциални 
цени. 

Виолета Михайлова

Така изглеждат повечето спортни бази в София

Снимка Камен Влахов
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Ускореното връщане на ДДС 
е една от най-спешните 
антикризисни мерки, които 
трябва да бъдат  
предприети, 

смятат от Камарата. „Кри-

зата в строителството е 

общоизвестна. По наши 

данни тя отива вече към 

30% намаление на обема. 

Прогнозата е, че близо 30 

хил. души от нашия сек-

тор ще бъдат освободени 

и ще излязат на пазара на 

труда”, каза след срещата 

инж. Бойков. По думите му, 

очаква се годишният обо-

рот в бранша да е 10 млрд. 

лв., при положение че за 

миналата година е бил над 

16 млрд. лв. „А това е опти-

мистичният вариант, може 

и да не достигнем тези 10 

млрд. лв. Тогава в хазната 

няма да влязат значител-

ни средства и държавата 

ще загуби много, при това 

не само от строителните 

фирми. От нашата работа 

се издържат и доставчици, 

и производители на мате-

риали, въобще това е една 

голяма верига”, подчерта 

той.

„Законодателните про-

мени, които искаме да бъ-

дат направени, са по пред-

ложение на управителния 

съвет на КСБ. Те са свърза-

ни със закона за ДДС, който 

скоро ще бъде разглеждан. 

Ние организирахме работна 

група съвместно с експер-

ти, която подготви тези 

предложения, и ги връчи-

хме на председателя на 

парламентарната комисия 

по икономическа политика, 

енергетика и туризъм”, 

обясни инж. Пешов.

Мартин Димитров под-
крепи предложенията на 
Строителната камара

и ги определи като 

„най-умните и  бързо 

действащи антикризисни 

мерки, които трябва да бъ-

дат предприети веднага”. 

Според него връщането 

на ДДС трябва да ста-

ва в конкретни срокове и 

когато има забавяне от 

страна на държавата, тя 

да плаща лихва. „В условия 

на криза не трябва да има 

страх, а следва да бъдат 

предприети дръзки мерки. 

Иначе много хора ще ос-

танат без работа, което 

като държавническа пози-

ция е грешно. По-добре е 

тези хора да продължат 

да работят, вместо дър-

жавата да ги издържа със 

социални помощи”, катего-

ричен е той. По думите му 

тези предложения ще бъдат 
разгледани в комисията 
по бюджет и финанси, при 
това много скоро,

преди приемането на 

бюджета. „Надявам се, 

че ще е още този месец, 

защото няма време за гу-

бене. Финансовото минис-

терство по принцип под-

крепя една такава мярка, 

но се опасяват от това 

дали има необходимият 

административен капаци-

тет тя да бъде изпълнена 

в момента. Аз съм склонен 

да приема един преходен 

период, например от три 

или шест месеца, в който 

текстът да не действа, за 

да бъде изграден този ка-

пацитет. Но не съм скло-

нен да отлагаме повече, за 

да не се окаже накрая, че 

антикризисните мерки ид-

ват след кризата”, добави 

той.

От направения анализ 

в КСБ стана ясно, че около 

1500 фирми не са потвърди-

ли участието си в Централ-

ния професионален регис-

тър за следващата година, 

което се равнява на близо 

30%. „Това значи, че те са 

се отказали да строят се-

риозни обекти”, коментира 

инж. Пешов. Въпреки това 

той не очаква много фали-

ти, защото „това е тежко 

събитие и всеки го избягва 

по някакъв начин”. Камара-

та на строителите в Бъл-

гария е предложила редица 

антикризисни мерки, които 

е връчила още на старото 

правителство, припомни-

ха от ръководството й. В 

момента се прави преглед 

върху това доколко те са 

изпълнени. Междувременно 

стана ясно, че 

на 19 октомври управи-
телният съвет на КСБ ще 
има среща с министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството Росен 
Плевнелиев,

с когото ще бъдат об-

съдени следващите дейст-

вия, които трябва да се 

предприемат за подобрява-

не на положението в бран-

ша. „Ако административ-

ният ресурс на държавата 

заработи добре, ако започ-

нем да усвояваме европей-

ските фондове и тръгнат 

обектите по оперативни-

те програми, очаквам през 

май вече да има истинско 

строителство, спадът да 

е спрял и за започнем да се 

движим нагоре”, прогнозира 

председателят на КСБ.

КСБ предлага промени в закона  
за ДДС

Ръководството на КСБ обсъди с Мартин Димитров и екипа му промените в закона за ДДС

„Разярен бик” 
за Деня на 
строителя

Традиционният еже-

годен конкурс на софий-

ското Областно пред-

ставителство на КСБ 

и тази година ще връчи 

награди на най-добре 

представила се фирма 

през отчетния период. 

Участието не е масово 

и това се обяснява със 

сериозните показатели, 

на които трябва да от-

говорят кандида-

тите за участие 

в конкурса. Най-

много точки ще се 

присъдят на фирми 

със сериозен обем 

на строително-

монтажните рабо-

ти, ще се отчете 

броят на заетите 

лица по справка 

от НОИ, годишна-

та заработка на 

едно лице, както и 

платените от съ-

ответната фирма 

данъци.

Голямата на-

г рада  „ Ра з ярен 

бик ”  е  метална 

пластика, израбо-

тена от скулпто-

ра Никола Колев. Ръковод-

ството на ОП-София ще 

връчи наградите си по 

време на тържествено-

то отбелязване Деня на 

строителя. Тази година 

за фирмите от София и 

областта празникът ще 

се проведе в Южния парк 

на София на 24 октом-

ври, събота, от 10 часа. 

ПРОДАВА

МАЛКИ ОБЯВИ

УПИ с готов ПУП, до Аерогара София, виза, проект (съгласуван 

с всички инстанции - Енерго, „Софийска вода”, „Топлофикация”, „София-

газ”) за търговско-складова база. Ток, вода, канал, възможност за за-

хранване с газ. Лице на две улици. До бъдеща метростанция и предгаров 

площад; Локална жп линия на граница на имота. Цената е 2 900 000 евро 

без ДДС. Площ 12 408 кв. м, район Аерогара, плътност 55%, кинт 1,5.

УПИ 2 дка в м. Бонсови поляни, 20 м лице на асфалт, регулация; 

Намира се срещу ресторант „На върха". Възможност за закупуване на 

съседни парцели. Площ 2000 кв. м, район Горна баня, цена 300 000 евро.

4 дка в кв. Малинова долина; регулация, ъглов; намира се под 

бензиностанция ОМВ - Симеоново на Околовръстен път; цена 230 евро/

m2 . 

 Телефон за контакт 0888 627 829/02 9 624 384

ПРОДАВА

МАЛКИ ОБЯВИ

Парцел 1500 кв.м в кк „Белчин баня“ в близост до минерален 

плаж, минерална баня, главно шосе и канализация. Регионът е с пре-

красна природа и се очаква голямо строителство. Селището е на 54 

км южно от София и на 20 км от кк „Боровец“ 

 Телефон за контакт 0899 602 728 

Мероприятия
на Строителен Квалификационен Център през  

месец октомври:

1. Семинар „Възлагане и изпълнение на обществени поръчки в 

строителството” - 28.10.2009
2. Семинар „Ландшафна архитектура. Функции на парковата 

растителност в селищните територии.” – 30.10.2009
3. Курс за „Координатор по безопасност и здраве в 

строителството” – 22-23.10.2009
4. Курс съгласно Наредба 3 – 21.10.2009
5. Курс за сухо строителство съвмесно с фирма Кнауф –  

26 – 27.10.2009

Тел./факс: 02/ 831 30 68 e-mail: skc@nadejda.net

На 12.10.2009 г. инж. 
НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ НИКОЛОВ 
чукна петдесет, или казано 
по друг начин, това си е 
половин век. Да е здрав и 
щастлив, силен и с късмет, 
за да е все така напет. 
Като член на УС на КСБ да 
бъде работлив и с колегите 
си вежлив и услужлив. 
Наздраве! 

Честит  
50-годишен  
юбилей
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РЕАЛИЗМЪТ  СЕ  НАРИЧА  ИНФРАСТРУКТУРА

По талвега на европейската река

Независимо че град Бе-

лене се е развил по второ-

степенния ръкав на река 

Дунав, а и наличието на 

беленския комплекс остро-

ви не позволява изграж-

дането на пристанищен 

терминал за речни прево-

зи, градът не страда от 

липсата на развит воден 

транспорт от и за Евро-

па… Затова се използва 

пристанището, изградено 

в района на АЕЦ „Белене”, 

на около 8 км от центъра. 

През територията на 

общината не преминават 

международни трасета и 

първокласни пътища от 

републиканската пътна 

мрежа, но и това ще стане 

след изграждането на фери-

ботния комплекс „Никопол–

Турну Мъгуреле”. Железо-

пътната линия се използва 

само за товарни превози 

към и от вътрешността 

на страната, но и тук има 

светлина в тунела. 

Тъжното е, че общи-

ят брой на населението 

намалява, естественият 

прираст е отрицателен и 

е под средния за областта 

и страната. Дори уникал-

ните природни дадености, 

богатото културно-ис-

торическо наследство и 

разнообразните местни 

традиции относително 

слабо влияят за възражда-

нето на града. Независи-

мо че има отлични условия 

за развитие на различни 

форми на туризъм – еко-

логичен, орнитологичен, 

селски, културно-истори-

чески, риболовен и други… 

Независимо дори и от на-

личието на уникалния за 

България природен парк 

„Персина”, който е един-

ствен по българското 

поречие на Дунав. Хората 

по-скоро го свързват с 

доза негативизъм заради 

наличието на затвора на 

остров Белене.

Споменахме

 
„светлината в тунела”…

„При добри проекти на 

общините очаквам Све-

товната банка да отпусне 

1 млрд. щ.д. на страната 

ни”, каза премиерът Б. Бо-

рисов на среща с кмето-

вете в Сандански. По ду-

мите му това е още една 

от антикризисните мерки 

на правителството, кои-

то ще помогнат страна-

та по-бързо да излезе от 

кризата. За Белене изли-

зането от кризата, съжи-

вяването, възраждането 

на града се нарича АЕЦ… 

Населението е в очакване.

Бойко Борисов: Обсъдихме възможността френски 
компании да инвестират в проекта АЕЦ „Белене“

Г-н Дулев, в Сандански 
на срещата с кметовете 
министър-председателят 
заяви, че е много важно 
кметът и премиерът да 
са с трудов стаж. И още, 
че ако успеем да баланси-
раме бюджета, ще можем 
да излезем от кризата. 
Как от вашата позиция на 
кмет, избиран вече чет-
върти мандат от хората 
на Белене, работещ вече 
четвърти мандат за тях, 
изглежда днешният ден на 
града? Какви са очаквани-
ята на хората за бъдеще-
то?

Петър Дулев:
Аз разбирам подтекста 

на въпроса ви. АЕЦ Белене е 

голямата гордост на града 

ни, но и голямото ни очак-

ване! Поначало съм умерен 

оптимист след последните 

разговори, които са водени 

с руската страна между 

двамата премиери Бойко 

Борисов и Владимир Путин. 

На предстоящата работ-

на среща, надявам се, ще 

се намери най-добрата 

форма за финансирането и 

продължаването на строи-

телството на централата 

в защита на всички инте-

реси – и на нашата страна, 

и на Русия, както и на други 

страни, които са включени 

по един или друг начин в из-

граждането.

А  х о р а -
та на  гра-
да? Какво си 
говорят те 
п р и в е ч е р , 
като присед-
н а т  о ко л о 
уханната ри-
бена дунав-
ска саламури-
ка?

П.Д.:
Н ас тр о -

е н и е т о  н а 

хората на този етап е ми-

норно, или по-скоро пониже-

но, но с надежда. С надежда 

за предстоящо строител-

ство. Неяснотите до този 

момент отдръпнаха биз-

неса, повлия и световната 

финансова криза и в резул-

тат на това – общината 

не си изпълнява плана за 

местните приходи, задържа 

се оперирането с общинско 

имущество, с продажбата 

на общински терени, с пре-

доставяне на отстъпено 

право на строеж, предоста-

вяне под наем на изградена 

база за ползване, с данъка 

върху придобиване на иму-

ществото… Общинският 

съвет съкрати с 500 хил. лв. 

капиталовата си програма, 

т.е. налице е невъзможност 

да осигурим местни прихо-

ди. Няма възможност да ре-

ализираме работното про-

ектиране на доста обекти, 

които бяхме заложили чрез 

кандидатстване по опера-

тивните програми. Спрени 

са и някои обекти, които 

се нуждаят от основен 

ремонт и изграждане – ули-

ци, база за социалните ни 

дейности, спортна база за 

учениците, за спортните 

ни клубове. Изправени сме 

пред невъзможността до 

края на годината (остават 

по-малко от три месеца) да 

изпълним приходната част, 

т.е. ще останем с нераз-

платени задължения в рам-

ките на около 200 хил. лв. 

Последните разчети след 

приключване на деветме-

сечието показват това. За-

това ние също предприехме 

антикризисни мерки, нама-

ляваме разходите, ограни-

чаваме различни дейности, 

което, естествено, се от-

разява на броя на публични-

те услуги за гражданите и 

гостите на града.

Светослав Глосов:
Ситуацията от глед-

на точка на работещите 

хора също е много сложна. 

Ето, г-н кметът говори за 

отдръпването на бизнеса 

от града. Само ще вметна, 

че ние дойдохме преди го-

дина с цялата си техника, 

с проектанти и инжене-

ри, доведохме строители 

с различни специалности, 

един сериозен частен капи-

тал застана зад нас, за да 

построим поисканите от 

руската страна 1200 апар-

тамента. Представяте ли 

си голата поляна в единия 

край на града, липсата на 

всякаква инфраструктура, 

на възможност дори бето-

нов разтвор да купиш от 

база на разумно разстоя-

ние, дори чакъл трудно ще 

намериш… И само на „една 

ръка разстояние” - запус-

телите недовършени 

панелки призраци при 

първото стартиране 

на централата. И в 

тази емоционална об-

вързаност ние стар-

тирахме строител-

ството и вече имаме 

изградени 800 нови 

апартамента, кои-

то са… заключени! И 

празни.

Добре, г-н Глосов! 
Вие не сте от вчера в 
строителния бранш! 
Имате завършени 
обекти и по морето, 
и на Банско, за столи-
цата да не говорим! 

Това, което сте 
построили тук, в края 
на градчето, където не 
само че няма канализация, 
не само че няма шосета, 
но няма и квалифицирана 
работна ръка. От рибар 
строител не става! Раз-
лични простори търсят 
очите им…

С.Г.:
А, та то и рибарите от 

Белене ловят риба в Испа-

ния и Гърция! Работят там, 

искам да кажа. Затова не 

беше трудно да докарам 

строителите си и да им 

наема квартири в празни-

те жилища на Белене. Ста-

ва дума за близо 300 души! 

Ей така, като войници, под 

строй, ги докарахме с ав-

тобусите. И започнахме да 

строим. Градчето живна. 

„Аз съм на ваша страна!”, заяви 
премиерът Борисов в обръщението си 
към участниците в шестата годишна 
среща на Националното сдружение на 
общините в Сандански.

Как една журналистическа командировка 
може да приближи или да събере на едно място 

няколко на пръв поглед несъвместими неща? При 
това когато разстоянията са значителни, ин-

тересите многопосочни, участниците в срещи-
те – с различен житейски статус и дейности?

Може, ако тръгнеш с инж. Светослав Глосов 
на северозапад и стигнеш до видинското село 

Въртоп, където той построява една църква 
(дарява е точната дума), прави вертикалната 

планировка, очовечава околната среда, за да има 
къде местните да запалят по една свещица, ей 
така, Господ да пази живите и да ги благославя 

за добри дела. Водосветът за първата копка 
на църквата „Св. Успение Богородично” бе на 15 
август т.г. и в същия този августовски ден на 

Глосов му се ражда внуче…
А след село Въртоп, все покрай Дунав, през 

Лом, Козлодуй (АЕЦ-ът е една прекрасна гледка 
за строителя Глосов), през Оряхово, Никопол, по 

разбити третокласни пътища стигаме до гр. 
Белене, за да се срещнем с кмета Петър Дулев, 
който четвърти мандат е основният двигател 
за развитието на града. Срещата, разбира се, 

е предварително уговорена, а ние сме точни. 
Темата на разговора е предизвестена!

Георги Сотиров

Петър Дулев

Инж. Светослав Глосов
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Редовно плащаме наеми-

те, търговията се съживи 

(преди нямаше откъде едни 

ръкавици за работниците 

да купим), капанчета се 

отвориха. Привечер стана 

интересно и на центъра да 

се излезе, защото вече е 

различно. Хората взеха да 

се усмихват и да се поздра-

вяват. Ей така, както няко-

га. Чуваш руска, английска, 

френска реч! И изведнъж 

нашите инвеститори помо-

лиха да намалим темпото. 

Кулокрановете останаха 

да чакат по-добри дни, а 

работниците ги върнахме. 

Това е прозата на стро-

ителния делник в Белене 

днес.

П.Д.:
Излиза, че и г-н Глосов 

е от умерените оптими-

сти. Защото, по мое мне-

ние, строителните пред-

приемачи, които сега са 

базирани в Белене, все пак 

са спечелили - от предсто-

ящото строителство на 

централата, интуитивно 

го казвам. Следващите, 

строителите след тях, ще 

бъдат една крачка назад 

,т.е. досега строителни-

те мениджъри са изгради-

ли своите офиси, своите 

бази, изградили са екипи от 

специалисти и при стар-

тирането на новото стро-

ителство ще имат готов-

ност веднага да влязат в 

новия строителен процес 

с базирането на техника-

та и с хората си. Другите 

впрочем, и те ще спечелят, 

защото все още имаме 

свободни терени – напри-

мер в промишлената зона. 

А чрез новия устройствен 

план, който ще бъде готов 

до края на годината, ще 

бъдат конкретно посочени 

логистичните зони, про-

мишлените райони, зоните 

за жилищни квартали, къде-

то имаме свободни терени. 

Тях именно ще предоставим 

на предприемачите, на дру-

гите участници в инвести-

торския процес.

С.Г.:
Като човек от реалния 

бизнес, аз искам парите да 

работят! Независимо дали 

са частни инвестиции, 

или идват по проекти от 

ЕС. Особено тук, в малкия 

град, те да бъдат използ-

вани за развитието на ин-

фраструктурата, а не да ги 

връщаме обратно. „Добри-

те градове са добри и за 

държавата”, заяви наскоро 

премиерът и подчерта, че 

децентрализацията е ва-

жна и призова представи-

телите на общините да се 

съберат като в юмрук, за 

да се излезе от кризата. 

Истинската рецепта, по 

думите му, за излизане от 

кризата са еврофондовете 

и успешното привличане на 

свежи пари. Ние от строи-

телния бранш напълно под-

крепяме това.

П.Д.:
Европа иска да види, 

че България е нормална, 

дисциплинирана държава. 

Нашата община например 

много до-

бре рабо-

ти с някои 

общини в 

Р у мъ н и я , 

с неправи-

телствени 

организа-

ции. Доста 

проекти имаме по предпри-

съединителните фондове, 

особено ползотворна е 

трансграничната програма 

„България–Румъния”. Имаме 

много спечелени проекти 

с румънската страна - за 

развитие на бизнеса, за 

обучение, за квалификация. 

Безработицата в Белене, 

въпреки оттеглянето на 

бизнеса, все пак е относи-

телно ниска - около 6-7%. 

Това се дължи именно на 

спечелените проекти - 

един за инфраструктура за 

над 1 млн. лв., друг един ми-

лион – за енергоефективни 

дейности1 за реновиране 

на две детски градини и 

едно училище, над 500 хил. 

лв. за изграждане на скатни 

покриви на същите детски 

градини. Всичко това оси-

гурява работа и доходи за 

нашите граждани. Постро-

ихме и две банки по проект 

за компенсиране на загуби-

те от кризата , по „Краси-

ва България” – централната 

градска част за около 200 

хил. лв. Но разбира се, не 

си затваряме очите и пред 

проблемите – например шо-

сето на влизане в Белене е 

в ужасно състояние. То е 

третокласно, продължава 

и през града, основна ар-

терия е, но направената 

сметка за качественото 

му ремонтиране възлиза на 

около 500 хил. лв.

Търсили сме възмож-

ности и чрез агенция „Път-

на инфраструктура”, съ-

действие от областната 

администрация, на народни 

представители, но явно 

липсата на финансов ре-

сурс не позволява на път-

ното управление да задели 

толкова средства. Това е 

основна язва на Белене, при 

която негативите се тру-

пат върху кмета и общин-

ската администрация. 

Ще се върна отново на 

жилищата, които г-н Гло-

сов строи, и ще направя 

няколко прости аритме-

тични действия.  От руска 

страна са заявени жилища 

за 1350 

човека 

- това 

са все 

в и с о -

коеру -

дирани 

специалисти от атомната 

енергетика! По призната 

методика за изчисление на 

един зает в изграждането 

на АЕЦ се падат 10 до 12 

съпътстващи работници 

от всички сфери на иконо-

миката и социалната сфе-

ра! Това значи, че в града и 

областта ще се обособят 

близо 15 хил. нови работни 

места! Туризъм, 

развлечени я , 

спорт, обслуж-

ваща  сфера . 

Всичко прогре-

сивно ще на-

расне. Икономи-

ката, спрелите 

заводи, социал-

ните дейности 

– детски гра-

дини, училища, 

болници, всич-

ко…

С изграждането на новите жилищни 
квартали за енергетиците благосъсто-
янието на града значително ще се подо-
бри. Тяхната модерна инфраструктура, 
търговското обслужване, новото фут-
болно игрище с тенис кортове, крайду-

навският парк , мултифункционална зала 
за култура – всичко това сега е в бъдеще 

време. Ще ми се да кажа – в обозримо 
бъдеще време! Защото интересите на 

общината, на гражданите и гостите на 

Белене просто диктуват ново мислене. 
Доброто е, че новото мислене е и на дър-
жавно равнище – срещите на министър-

председателя Бойко Борисов във Франция 
тази седмица потвърждават това! Защо-

то Франция, наред с Германия, са основ-
ните партньори на руската страна от 

„Атомстройекспорт”... След сакралната 
дата през ноември, когато ще стане ясно 

решението на българското и на руското 
правителство , какво ще последва, се 

питат хората тук? Основното е да се 
спазват клаузите в евентуално подпи-

сания договор за изграждането на АЕЦ. 
Общинският съвет многократно е декла-

рирал, че ще направи всичко 
възможно да създаде най-добри условия 

за базирането на фирмите, за създаване 
на зони за отдих в извънработно време, за 
релаксация, за спорт и развлечения за хо-

рата при едно интензивно, активно строи-
телство на централата. 

Правителствена информационна служба

 „Информирах президента Саркози за подробно-
стите около изпълнението на проекта за изгражда-
не на АЕЦ „Белене” - за това, че всъщност има прове-
дени конкурси и избрана технология, но ние сме пред 
свършен факт и трябва да търсим начин за спасява-
не на проекта. В противен случай това ще са хвърле-
ни на вятъра пари”, заяви министър-председателят 
Бойко Борисов.

 
Президентът Саркози е проявил разбиране за 

сериозността на проблема. „Затова търсим евро-
пейски партньори – за да може едновременно и да 
финансират, и да гарантират сигурността на тази 
централа”, заяви премиерът Борисов. По думите му 
именно хора като френския президент Никола Сар-
кози и германския канцлер Ангела Меркел могат да 
дадат реални гаранции пред българското общество, 
че това е сигурен проект.

Георги Първанов – президент на Република България
Амбицията да обновявате града си и да работите за неговото 
бъдеще и енергийна независимост на България заслужава 
адмирации и подкрепа!

Снимки авторът
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Индексът на потреби-

телските цени за септем-

ври 2009 г. спрямо август 

същата година е 100%, 

т.е. месечната инфла-

ция е 0%, по данни на 

НСИ. Индексът на по-

требителските цени 

измерва изменението 

на цените на стоки-

те и услугите, използ-

вани от българските 

домакинства за лично 

потребление. Средно-

годишната инфлация 

за периода октомври 

2008 -  септември 

2009 г. спрямо пери-

ода октомври 2007 

- септември 2008 г. 

е 5%.

П р и ч и н а т а  з а 

това  равнище на 

индекса е увелича-

ване на цените на хра-

нителните продукти и 

безалкохолните напитки 

и намаляване на цените 

в групата „Транспорт” и 

„Свободно време, развле-

чения и културен отдих”. 

Цените на хранителните 

продукти през септември 

са били с 0,5% по-високи. 

Значителен ръст от 5,2% 

има и при отделените 

средства за образова-

ние. Българинът е запла-

щал с 4,6% по-ниски цени 

в групата „Свободно 

време, развлечения и 

културен отдих”. Це-

ните на алкохолните 

напитки и цигарите 

са останали на нива-

та си от предходния 

месец. Леко намале-

ние на цените при 

сектор „Съобщения” 

е отчела статис-

тиката - с 0,2%, а с 

0,1% по-малко са пла-

щали потребителите 

за наеми, текущ ре-

монт и поддържане 

на жилищата, вода, 

електроенергия, газ 

и други. 

Инфлация – нула 

Средногодишната инфлация за периода октомври 2008 -  
септември 2009 г. спрямо периода октомври 2007 - септември 2008 г. е 5%

Френски фирми имат 
интерес към „Топлофикация 
- София”

Министърът на икономиката, енергетиката и 

туризма Трайчо Трайков заяви в Париж, че две френски 

фирми проявяват интерес към приватизацията на 

столичната топлофикация. Министър Трайков каза 

още, че френските фирми очакват и началото на про-

цеса на публично-частните партньорства при конце-

сионирането на ВиК дружествата у нас. По време на 

работното си посещение във Франция, като част от 

българската правителствена делегация, Трайчо Трай-

ков проведе срещи с представители на най- голямата 

организация на френските индустриалци.

Ръст на лошите кредити 
Има опасност проблемните кредити да надхвър-

лят 16% в края на годината, прогнозират от БНБ. 

В края на август те бяха 7,4%. Въпреки това сис-

темата е стабилна и банките продължават да ре-

ализират печалба. Голяма част от лошите заеми са 

заложени по време на т.нар. кредитен бум преди две 

години. Според изследване на БАН близо една трета 

от българите са теглили кредит, а всеки пети жи-

вее под „прага на бедност”. Заради изплащането на 

заемите финансовото състояние на 60% от хората 

е изключително тежко.

7 млн. лв. субсидия  
за железничарите

7 млн. лв. отпуска правителството на Национал-

ната компания „Железопътна инфраструктура”, за 

да бъдат изплатени заплатите на железничарите, 

съобщи министърът на транспорта Александър 

Цветков. През седмицата железничарите започнаха 

стачни действия заради закъснели заплати и инфор-

мации за съкращения. Оказа се, че железниците вече 

са излезли на червено и до края на годината се очак-

ват още по-големи финансови затруднения. По думи-

те на министър Цветков недостигът на средства 

се дължи на неравномерно използване на държавната 

субсидия през първото полугодие. Несъразмерното 

разпределение на средствата е направено съвсем 

умишлено и забавянето на заплатите е именно по-

ради тази причина, коментира той. 

Българските фирми, 

които са открили про-

цедура в несъстоятел-

ност, са нараснали по-

вече от два пъти, като 

броят им през първите 

девет месеца на 2009 

г. достигна 239, спрямо 

99 през същия период на 

миналата година. Ръс-

тът на несъстоятелно-

стите е 141%. Данните 

бяха изнесени от специ-

ализираната компания по 

управление на кредитния 

риск – Coface Bulgaria. 

С п о р е д  а н а л и з а  н а 

Coface на първа позиция 

по брой несъстоятелно-

сти е секторът на сел-

ското и горското сто-

панство – с 11,3% дял. 

Спрямо същия период на 

миналата година фали-

тите в отрасъла са на-

раснали значително . На 

трето място в класация-

та по несъстоятелност 

се нарежда търговията 

на дребно с разнообраз-

ни стоки с дял от 6,7%, 

следвана от транспор-

та с 6,3%. Вследствие 

на силното влияние на 

к р и з а т а  в 

с е к т о р а  н а 

транспортни-

те услуги бро-

ят на фалира-

лите компании 

се е увеличил 

д р а с т и ч н о 

спрямо първи-

те девет ме-

сеца на 2008 

г. В челото на 

най-неустой-

чивите секто-

ри за периода 

попада и изця-

ло нов сектор 

–  с ф е р а т а 

на услугите, 

с в ъ р з а н и  с 

администра-

тивна и кон-

султантска дейност, с 

дял от 6%.

„От началото на го-

дината до септември 

откритите процедури 

по  несъстоятелност 

в България са 2,4 пъти 

повече от същия пери-

од на миналата година. 

Рязкото покачване на 

несъстоятелностите 

като абсолютен брой е 

очаквано и е резултат 

от влиянието на светов-

ната криза, чиято сила 

все повече се усеща от 

родния бизнес. Реалният 

негативен сигнал обаче 

не е толкова увеличени-

ят брой фалити, колкото 

навлизането през 2009 г. 

на нови сектори с компа-

нии в несъстоятелност. 

Сред тях са минната ин-

дустрия, търговията на 

едро с машини и оборуд-

ване, услугите, свързани 

с медии, реклама и изда-

телска дейност, услуги-

те в сферата на тури-

зма и развлекателният 

бизнес и др.”, коментира 

Камелия Попова, управи-

тел на Coface Bulgaria. В 

географски план небла-

гоприятната икономи-

ческа обстановка също 

е осезаема и до края на 

септември 2009 г. вече 

има регистрирани несъс-

тоятелности във всич-

ки 28 административни 

региона на България. За 

разлика от предишни го-

дини на „картата на не-

състоятелностите” се 

появяват и Видин, Благо-

евград и Ловеч. Начело, с 

близо 40% и 94 компании 

в несъстоятелност, про-

дължава да е София-град. 

Далеч по-малък е делът 

от общия брой несъсто-

ятелности на компании, 

базирани в Пловдив и 

Русе - съответно 7,5% и 

5,9%. С равни дялове от 

4,6% на четвърта пози-

ция са Варна и Монтана.

Нарастват фирмите, обявили 
процедура по несъстоятелност 

Силвия  Радославова

По предварителни 

данни  на  Министер -

ството на финансите 

бюджетният дефицит 

за септември е 62,3 млн. 

лв. Приходите възлизат 

на 1,959 млрд. лв., а раз-

ходите на 2,021 млрд. 

По данни за изпълне-

нието на консолидирана-

та фискална програма 

за периода 1 януари – 31 

юли 2009 г. бюджетното 

салдо е влошено с 1,472 

млрд. лв. 

62,3 млн. е бюджетният дефицит 
през септември 

Приходи, разходи и баланс по КФП (по месеци)
януари-септември 2009 г.
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„Ще има смисъл от 

промените в Закона за 

устройство на терито-

рията (ЗУТ), ако са доста-

тъчно бързи и дългосроч-

ни. Целта ни е да подобрим 

не само закона, но и ця-

лостния инвестиционен 

климат в страната”, зая-

ви Росен Плевнелиев, ми-

нистър на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството, при откриването 

на кръгла маса под надслов 

„За по-добър ЗУТ”, органи-

зирана от Националния 

център за териториално 

развитие. Според статис-

тика, посочена от минис-

тър Плевнелиев, времето, 

което един мениджър на 

фирма в България употре-

бява, за да се занимава с 

административни проце-

дури, е 25%. За сравнение 

той посочи, че в Таджикис-

тан е 7%, а средно в Ев-

ропа е под 9.” Екатерина 

Захариева, зам.-министър 

на регионалното разви-

тие и благоустройство-

то, обясни, че работна 

група с участието на над 

40 експерти подготвя за-

конопроект за изменение 

и допълнение на ЗУТ, който 

трябва да бъде готов до 

края на ноември.

На форума бяха засег-

нати три основни теми 

– за устройственото 

планиране, за инвести-

ционното проектиране и 

строителството, както 

и за по-добро управление 

и административно об-

служване. Беше обсъдено 

какво и как следва да се 

промени в закона, за да 

може той да се прилага 

по-лесно и по-бързо. Лидия 

Станкова, директор на 

дирекция „Устройство на 

територията и проекти” в 

МРРБ, акцентира върху из-

готвянето на национална 

комплексна устройствена 

схема, която трябва да е 

широко достъпна както 

за общините, така и за 

проектантите. По думи-

те й ще бъдат създадени 

и шест районни устрой-

ствени схеми в шестте 

района за планиране, пред-

видени в закона за реги-

оналното развитие. В 

Пловдив вече върви такъв 

пилотен проект. В кръг-

лата маса взеха участие 

архитекти, инженери, ур-

банисти, представители 

на Българската стопанска 

камара и на Националното 

сдружение на общините в 

Република България. 

Министър Росен Плевнелиев:

Промените в ЗУТ трябва да са 
бързи и дългосрочни

Мариана Георгиева

В кръглата маса, наред с министър Плевнелиев, взеха участие архитекти, инженери и 
урбанисти

Закриват Държавната 
агенция по туризъм

Изменения в 5 данъчни закона

Държавната агенция по 

туризъм (ДАТ) се закрива и 

правоприемник на дейност-

та й става Министерство-

то на икономиката, енерге-

тиката и туризма (МИЕТ). 

То ще поеме активите, 

пасивите и архива, както 

и всички нейни права и за-

дължения. Това предвиждат 

последните изменения в за-

кона за туризма, приети от 

депутатите на второ че-

тене. Ресорният министър 

ще провежда държавната 

политика в сектора, като 

разработва краткосрочни 

концепции и програми за 

развитие на туризма, като 

организира и координира 

контрола върху качеството 

на туристическия продукт, 

разработва годишната 

програма на средствата за 

развитие на отрасъла.

Предвижда се Нацио-

налният съвет по туризъм 

да премине към министъра 

на икономиката, енерге-

тиката и туризма. Като 

специализирани органи към 

министъра се конституи-

рат също и експертната 

комисия по регистрация 

на туроператори и турис-

тически агенти, както и 

експертната комисия по 

категоризация на турис-

тически обекти. В състава 

на експертната комисия 

за категоризация на ту-

ристическите обекти ще 

се включват с равен брой 

гласове представители на 

МИЕТ и членове на нацио-

нално представените ту-

ристически сдружения, как-

то и други юридически лица 

с нестопанска цел, които 

имат отношение към раз-

витието на съответните 

туристически обекти.

„Решението да се закрие 

ДАТ е политическо и аз не 

мога да го коментирам. 

Времето ще покаже дали е 

правилно”, коментира за в. 

„Строител” Благой Рагин, 

председател на Българска-

та хотелиерска и ресто-

рантьорска асоциация. По 

думите му в по-голяма част 

от европейски страни на 

бранша се делегират пове-

че права. Той е както парт-

ньор, така и коректив на 

държавните институции. 

Според Рагин и у нас ще се 

върви в тази посока. В бъ-

деще обаче е необходимо 

създаването на изцяло нов 

закон, подчерта още той.

Изменения в 5 данъчни 

закона, които предлага пра-

вителството, бяха обсъде-

ни от Националния съвет за 

тристранно сътрудничест-

во, съобщиха от правител-

ствената информационна 

служба. Това са законът за 

данъците върху доходите 

на физическите лица, за 

корпоративното подоходно 

облагане, за местните да-

нъци и такси, за данъка вър-

ху добавената стойност, 

както и за акцизите и да-

нъчните складове. „Став-

ките за облагане доходите 

на физическите лица и да-

нък печалба остават 10%. 

В период на криза не можем 

да променяме преките да-

нъци”, заяви заместник-ми-

нистърът на финансите 

Владислав Горанов.

Промените в Закона за 

данъците върху доходи-

те на физическите лица 

(ЗДДФЛ) предвиждат до-

ходът от продажба или 

замяна на жилище да не 

се облага с данък, само в 

случай че имотът е при-

тежаван минимум три 

години. Според вносите-

лите това гарантира, че 

сделката е инцидентна 

и не може да се квалифи-

цира като спекулативна 

или сключена с намерение 

да се избегне плащането 

на данъци. Измененията 

в Закона за корпоратив-

ното подоходно облагане 

(ЗКПО) имат за цел по-

добряване на данъчната 

практика и премахване 

на несъответствията 

с европейското право. В 

законопроекта се предла-

га чуждестранните юри-

дически лица да могат 

да възстановят част от 

удържания данък при из-

точника.

Промените в закона за 

ДДС предвиждат, че при-

ходната администрация 

ще може да отказва или 

да прекратява регистра-

ция по закона на лица, ко-

ито имат публични задъл-

жения, събирани от НАП. 

Измененията в Закона за 

местните данъци и такси 

предвиждат увеличаване 

на горната граница за оп-

ределяне размера на да-

нъка върху недвижимите 

имоти – от 2 на хиляда на 

2,5 на хиляда. Повишава се 

и горната граница за оп-

ределяне размера на данъ-

ка при възмездно придоби-

ване на имущество – от 

2,5 на 3 на сто. Предлага 

се също да бъде намален 

прагът за необлагане на 

недвижимите имоти в 

населените места от ни-

ска категория - от 2520 

на 1680 лв.

Частните съдебни изпълнители: 

Ситуацията в строителството е най-сериозна
Увеличава се междуфирмената задлъжнялост, разпродават се и незавършени обекти на фирмите

Финансовата криза 

е засегнала сериозно и 

частните съдебни изпъл-

нители. Задълженията, 

събрани от началото на 

годината, са с 20 на сто 

по-малко в сравнение със 

същия период на 2008 г. 

„Фирмите длъжници нямат 

средства”. Това съобщи 

председателят на Камара-

та на частните съдебни 

изпълнители Георги Дичев. 

Същите проблеми имат и 

колегите им в Европа. Той 

посочи, че най-сериозна 

е ситуацията в строи-

телството. Увеличил се 

е броят на делата срещу 

строителни фирми зара-

ди кризата на пазара на 

недвижими имоти. Стро-

ителството първо усети 

икономическата криза и 

много предприемачи са 

пред срив, коментира Ди-

чев. 

Този процес има втора 

вълна, при която съкрате-

ни или уволнени служите-

ли на строителни фирми 

се оказват в 

невъзможност 

да погасяват 

вноските по 

потребител-

ските си кре-

д и т и .  7 0 % 

о т  л о ш и т е 

потребител-

ски  кредити 

в Кюстендил 

са на работ-

ници, които са съкратени 

от строителните фирми, 

разказа Елица Христова, 

частен съдебен изпълни-

тел от града под Хисарлъ-

ка. В момента има много 

бизнес имоти, които са 

обявени за продан, но няма 

купувачи за тях, защото у 

нас липсват инвестито-

ри, съобщи Георги Дичев. 

Фирмите не могат да се 

справят със задълженията 

- стига се до разпродажба 

дори на незавършени обек-

ти. Увеличава се и броят 

на делата и обемът на 

междуфирмена задлъжня-

лост. Често длъжниците 

нямат имущество, за кое-

то да треперят. А в кри-

зата няма и кой да купува. 

На сайта на камарата 

стоят над 700 имота за 

продан. Частните съдеб-

ни изпълнители уверяват, 

че сделките са с реално 

наддаване и цените са 

атрактивни. „Преди има-

ше спекулации - предла-

гат на хората пари, за да 

се откажат, заплашват ги 

и т.н., за да вземат имота 

евтино. Нашата цел е да 

вземем максимална цена, 

за да върнем на кредитора 

и да остане и за длъжни-

ка”, заяви Мариян Петков 

- частен съдебен изпълни-

тел от София. Той съобщи, 

че КЧСИ работи по създа-

ването на Централния 

регистър на длъжниците 

на частни съдебни изпъл-

нители.

Ренета Николова

Членовете на УС на КЧСИ на семинара в Пчелин баня



председател на надзорния 

комитет на ОЛАФ и обеща 

комитетът да продължи да 

бъде „критичен приятел” на 

службата, като критиките 

са конструктивни.

Членът на комисията 

за контрол на бюджета на 

Европейския парламент 

и отговаряща за ОЛАФ - 

Ингеборг Гресле, похвали 

службата за качествените 

доказателства, които съ-

бира по разследванията, и 

пожела ОЛАФ да се развива 

към усъвършенстване на 

правната база, подобряване 

на сътрудничеството с на-

ционалните служби и използ-

ване на възможностите на 

европейската прокуратура.

На конференцията при-

съства и по един предста-

вител на 27-те държави от 

общността, член на Кому-

никационната мрежа на 

службата ОАФСН. България 

беше представена на прес-

тижното събитие от Рене-

та Николова, председател 

на Клуб - журналисти срещу 

корупцията и дългогодишен 

член на ОАФСН. Журналист-

ката бе поканена лично от 

ген. директор на ОЛАФ г-н 

Брюнер. Николова взе учас-

тие и в 16-ата среща на 

Комуникационната мрежа 

на ОЛАФ, където заедно 

с говорителя на службата 

за митнически разследва-

ния на Германия ZKA Волф-

ганг Шмитц представиха 

новия проект на Клуб ЖСК  

- „ОЛАФ с лице към европей-

ските граждани. Ролята на 

международното сътруд-

ничество за превенция на 

измамите с европейските 

фондове”. Партньори по про-

екта са българската проку-

ратура, МВР, ZKA на Герма-

ния, финансовата полиция 

на Италия, митниците на 

Чехия и прокуратурата и 

митниците на Словакия. 

Проектът стартира през 

септември и се реализира 

с финансовата подкрепа на 

програма Херкулес II.

Работата на българския 

Клуб - журналисти срещу 

корупцията е отлична и 

показва на практика как 

чрез информиране на пуб-

ликите може да се работи 

за превенция на измамите 

с европейските средства 

бе оценката на говорителя 

на ОЛАФ Алесандро Бути-

че. На срещата присъства 

и българският министър 

на правосъдието Маргари-

та Попова, която е член на 

ОАФСН.
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На 12 октомври в сгра-

дата на ЕК Charlemagne 

Building Европейската служ-

ба за борба с измамите 

– ОЛАФ, организира конфе-

ренция по случай 10-годиш-

ния юбилей на службата 

- пазител на финансовите 

интереси на ЕС. Конферен-

цията беше открита от 

Сийм Калас - вицепрезидент 

на комисията и отговарящ 

за административните  

въпроси, одита и борбата с 

измамите, и Франц-Херман 

Брюнер - ген. директор на 

ОЛАФ. Вицепрезидентът 

Калас поздрави службата и 

отбеляза, че ОЛАФ е нямала 

лесен старт, но през изми-

налите 10 години се е ут-

върдила като служба, чиято 

работа се характеризира с 

професионализъм, независи-

мост и прозрачност. 

„За изминалите 10 годи-

ни ОЛАФ порасна и натрупа 

забележителен опит, това 

е служба, която работи и 

се реформира. Това каза 

Луис Лопез Санс-Арангес - 

10 години в служба на 
европейския данъкоплатец

Юбилейна конференция в Брюксел отбеляза напредъка и очерта бъдещото развитие на елитната служба

На  между народни я 

конкурс по журналистика 

„Пресаташе на 2009 г.” за 

сесиите „Комуникации с 

Европейския съюз” жури-

то, начело с Джакомо ди 

Йазо, избра Алесандро Бу-

тиче, говорител на Евро-

пейската служба за борба 

с измамите - ОЛАФ. При-

чината за решението да 

бъде награден Алесандро 

Бутиче за публичния сек-

тор се дължи на факта, че 

от 2000 г. в Брюксел той 

е първият говорител и за-

веждащ комуникациите в 

ОЛАФ, на Европейската 

комисия, както и иници-

атор на европейско ниво 

на концепцията „Възпира-

не на измамите и коруп-

цията чрез информация”. 

Нещо повече, той предаде 

информация на проекти-

те и целите на новото 

тяло на всички завеждащи 

пресслужби на полицията 

и митниците и съдебните 

институции от всички 27 

страни членки чрез въвеж-

дане, създаване и управля-

ване от 2001 до днес на 

Комуникационната мрежа 

на ОЛАФ OAFCN, което е 

полезно, както с обмяна 

на най-добри практики при 

провеждане на информа-

ция и информационни дей-

ности, за подпома-

гане на журналисти 

и предотвратяване 

на антисоциално 

поведение и прес-

тъпления срещу ЕС, 

така и за планира-

не на съвместни 

инициативи, като 

рекламиране на ев-

ропейски телевизи-

онни сериали, за да 

се намали твърде 

дълбоката пропаст, 

която разделя ЕС от 

неговите данъко- 

платци. 

Церемонията по 

награждаването ще 

се състои в събота, 

17 октомври, в Йеси, 

в конферентната зала на 

хотел „Федерико II”. Але-

сандро Бутиче ще дари па-

ричната награда от 1000 

евро на Фонда за защита 

на журналисти на МФЖ. 

Говорителят на ОЛАФ Алесандро Бутиче 
с журналистическа пресаташе награда

Историята 

Точно преди 10 години, през 1999 г., след грандиозен 
скандал за корупция, заради който цялата комисия на 
Жак Сантер подава колективно оставка, ЕК създава 
ОЛАФ с цел да се засилят мерките за защита от из-
мами с европейските пари. На службата се дава от-
говорност да прави административни разследвания 
срещу измами, като за това й се предоставя незави-
сим статут. Службата започва своята работа на 1 
юни 1999 г. – датата на влизане в сила на регламент 
1073 на Европейския парламент и на Съвета. Службата 
е приемник на звеното за координация на борбата с 
измамите - УКЛАФ, част от генералния секретариат 
на комисията, създадено през 1988 г. Въпреки че има 
отделен статут на независим орган по отношение 
на разследващите си функции, ОЛАФ е част от ЕК в 
структурата на ресора на комисаря по администра-
тивните въпроси, одита и борбата със злоупотреби-
те. През март 2000 г. за генерален директор на служба-
та е избран Франц-Херман Брюнер. Първият му мандат 
очевидно е толкова успешен, че той беше преизбран за 
генерален директор на елитната еврослужба.

Мисията

Мисията на Европейската служба за 
борба с измамите е защита на финансови-
те интереси на Европейския съюз и бор-
бата с измамите, корупцията и с другите 
нередности, в това число неправомерни 
действия на европейските институции. 
ОЛАФ изпълнява своята мисия, като про-
вежда напълно независимо вътрешни и 
външни разследвания. Службата също 
така гради работата си в тясно и посто-
янно сътрудничество с компетентните 
органи на страните членки с координация 
на тяхната дейност. ОЛАФ осигурява 
необходимата подкрепа и техническо 
ноу-хау на страните членки, за да помог-
не в борбата с измамите. Службата уча-
ства в разработването на стратегия 
за борба с измамите на ЕС и провежда 
необходимите инициативи за засилване 
на ефективността на съответното за-
конодателство. Дейността на ОЛАФ се 
основава на принципите на честност и 
безпристрастност и професионализъм, 
законосъобразност и спазване на правата 
и свободите на личността. Разследващи-
те функции на ОЛАФ, вътрешни и външни 
разследвания, се упражняват под ръковод-
ството на нейния генерален директор. 
Той се назначава от комисията за срок от 

5 години, като мандатът му може да бъде 
подновен само веднъж след одобрение на 
надзорния комитет и в сътрудничество-
то с Европейския парламент и Съвета. С 
цел гарантиране на независимостта на 
ОЛАФ по отношение на разследващите й 
функции законодателят е наложил забра-
на на генералния директор на службата 
относно искане, както и получаване на 
инструкции от правителства или инсти-
туции в това число и от комисията. Ако 
генералният директор на ОЛАФ установи, 
че комисията е предприела мярка, която 
застрашава неговата независимост, той 
има възможност да заведе дело срещу 
комисията пред Съда на европейските 
общности. Около 470 души работят в Ев-
ропейската служба за борба с измамите, 
като 70% от тях са ангажирани с опера-
тивна дейност или с помагане на опера-
тивната дейност. Четири са дирекциите 
на службата, две от тях се занимават с 
разследвания и операции, в това число 
вътрешни във всяка европейска институ-
ция или орган, финансиран от бюджета на 
ЕС и външни на национално ниво, когато 
бюджетът на ЕС, е застрашен. При тях 
ОЛАФ работи в сътрудничество с компе-
тентните органи на държавите членки.

Стоян Димитров

За активната си дейност говорителят на ОЛАФ Алесандро 
Бутиче получи престижната награда „Пресаташе на 2009 г.“ 

Максимилиян Стротман е гласът на вицепрезидента на 
ЕК Сийм Калас. Той е и активен участник в срещите на 
Комуникационната мрежа ОАФСН

Ренета Николова с генералния 
директор на ОЛАФ Франц - 

Херман Брюнер
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„Преструктуриране-

то на банковия сектор в 

Русия ще стане посте-

пенно. Около 50-100 банки 

годишно може да прекра-

тят съществуването си в 

следващите две години.” В 

момента в Русия има око-

ло 1100 банки. Кудрин за-

яви, че само 42 банки, или 

3,7% от общия им брой, са 

били закрити в 

първата година 

от началото на 

финансовата криза и дока-

то броят на сливанията и 

сделките се очаква да се 

увеличи, този процес няма 

да се превърне в масова 

тенденция. „Като цяло ру-

ската банкова система 

доказа стабилността и ка-

пацитета си да се справи 

ефективно с финансовите 

проблеми по време на ико-

номическата криза и има 

достатъчно мерки да се 

справи с кризисни ситуа-

ции”, заяви финансовият 

министър.

МВФ с нов облик след кризата
Международният ва-

лутен фонд (МВФ), из-

раствайки от разбойник в 

спасител през пламъците 

на световната икономиче-

ска криза, се сблъсква със 

стръмни препятствия в 

опита си да се трансфор-

мира в шампиона на новия 

световен ред, предаде 

АФП.

Годишните срещи на 

МВФ и Световната банка 

в Истанбул демонстрира-

ха новооткритата сила на 

големи развиващи се ико-

номики като Китай и Ин-

дия. Само седмица по-рано 

най-големите от тези дър-

жави се присъединиха към 

седемте най-богати на 

срещата на върха на Г-20 

в Питсбърг, договаряйки 

рамка за устойчиво въз-

становяване и реформа на 

финансовата система, ко-

ято в значителна степен 

засили отговорностите 

на МВФ. Г-20 препоръча и 

формиращите политиката 

на фонда одобриха промяна 

на правото за гласуване с 

„поне 5,0%" от свръхпред-

ставените към недобре 

представените, което 

основно е в полза на раз-

виващите се страни; Ки-

тай ще получи най-голям 

дял от това. Нарасналото 

подчертаване на развива-

щите се държави на ма-

сата на властта бележи 

основен момент за нами-

ращата се във Вашингтон 

институция, създадена 

преди 65 години и доми-

нирана от Съединените 

щати и Япония. Преди най-

голямата криза от Голяма-

та депресия до наши дни 

МВФ се възприемаше ос-

новно като нерелевантен 

и неефективен и бе мразен 

по света заради тежките 

условия на отпусканите 

кредити. Управляващият 

директор на фонда Доми-

ник Строс-Кан заяви, че 

срещите в Истанбул ще 

доведат до „нов МВФ”, 

институция, въоръжена, 

за да подпомогне създа-

ването и да поведе све-

товната икономика на XXI 

век. Но когато годишните 

срещи приключиха, фондът 

бе далеч от изпълнението 

на тази трудно изпълнима 

задача. 

Остана въпросът за 

разпределението на кво-

ти и за тежестта на 

гласуване между 186-те 

членове, която в момента 

дава повече тежест на ня-

кои европейски държави и 

по-малко на развиващи се 

като Китай и Бразилия. 

Въпреки че определящите 

политиките на фонда одо-

бриха препоръките на Г-20 

за квотите, остава да се 

види кои страни ще преда-

дат малко сила на гласа 

и кои ще получат повече 

такава с преговори, които 

се предвижда да продъл-

жат до 2011 г. Строс-Кан 

отбеляза, че само „36 от 

необходимите 111 държа-

ви са приели законодател-

ството, с което се въвеж-

дат квотите и реформата 

на гласовете на практи-

ка”. МВФ също пое анга-

жимента да реформира 

управлението на институ-

цията, традиционно ръко-

водена от европеец. Сега 

управляващият директор 

и главният икономист са 

французи, заместник уп-

равляващият директор е 

американец и САЩ като 

най-големия участник има 

ефективно право на вето. 

Друг важен процес, който 

се развива, е събирането 

на повече от 500 млрд. до-

лара, обещани от държа-

вите членки за утрояване 

на ресурсите на фонда за 

засилване на капацитета 

за заеми за обеднелите 

икономики. Германия заяви 

на срещите в Истанбул, че 

широкото нарастване на 

резервите на МВФ е един-

ствената временна мярка 

за справяне с кризата. 

До 200 руски 
банки ще бъдат 
закрити в 
следващите две 
години

Алексей Кудрин - министър на финансите на Русия

„ Голямата 

рецесия при-

ключи”, според 

к о н с е н с у с -

ната макро-

икономическа 

прог н о з а  н а 

44 анализато-

ри от National 

A s s o c i a t i o n 

o f  B u s i n e s s 

E c o n o m i c s 

(NABE). „Проуч-

ването показа, 

че  голямото 

м н о з и н с т в о 

от икономи-

сти смята, че 

рецесията е 

приключила, но възста-

новяването на икономи-

ката вероятно ще бъде 

по-умерено от обикнове-

ното след резки спадове, 

съобщи председателят 

на NABE Лин Рийзър. Над 

80% от анкетираните 

икономисти смятат, че 

растежът вече е започ-

нал. Проучването показ-

ва още, че над тригодиш-

ната криза на пазара на 

недвижими имоти в САЩ, 

епицентър на финансо-

вата криза, която сложи 

спирачки на растежа, е 

много близо до своя край, 

като догодина се очаква 

растеж, съобщи Рийзър, 

главен икономист в Point 

Loma Nazarene University. 

Американският долар 

обаче ще отслабне още 

повече тази година и ще 

остане слаб през 2010 г., 

показва изследването.

Рецесията в САЩ свърши, 
но растежът ще е умерен

Визитата на премиера Влади-

мир Путин в Китай може да се ока-

же пробив в енергийното сътруд-

ничество между двете страни. В 

случай на успех на преговорите Пе-

кин ще се превърне в най-големия 

купувач на руски газ. Проблемът се 

заключава единствено в цената, 

която са готови да платят китай-

ските партньори, а по този въпрос, 

както заяви заместник-председа-

телят на УС на „Газпром” Алексан-

дър Ананенков, няма никаква яснота 

до момента. Експертите смятат, 

че рискът Русия да се окаже в за-

висимост от купувача монополист 

расте с всеки изминал ден.

С воденето на мащабни прего-

вори с КНР в енергийната област 

се зае лично премиерът Путин, кой-

то пристигна в Китай на официал-

но посещение. Според Ананенков 

когато продавачът продава нещо, 

той иска да го продаде по-скъпо, а 

когато клиентът иска да купи мно-

го, той иска минималната цена. А 

този клиент иска много”. Алексан-

дров изброява три варианта на 

цената на газа за Китай. „Първи-

ят - вътрешноруска цена плюс це-

ната на транспортирането и 30% 

митническа такса - т.е. получава 

се някъде около 1700-1800 рубли, или 

56-60 долара за 1000 куб. м. Втори-

ят - средната цена на газа в Ки-

тай, чийто размер е неизвестен за 

анализаторите. И накрая третият 

вариант - образуване на цената на 

газа, изхождайки от принципа рав-

нодоходност от износа за Европа 

- днес това е около 300 долара за 

1000 куб. м", заяви експертът. Но 

най-неприятното е, че на Русия за 

съжаление ще й се наложи да из-

хожда единствено от първите два 

варианта. В днешната ситуация 

главната задача на Русия е да не 

допусне положение, когато Китай 

се превърне в монополен купувач на 

газ, смята Александров. 

Китайската ценова 
формула е по-лоша от 
европейската

НЕСТАНДАРТНО

Тази нестандартна 
архитектура, напомняща 
картинка от детска 
приказка, се намира в 
традиционната част 
на град Синсинати, 
Охайо, САЩ. Направена 
във формата на гъба, 
тя се държи само на 
тънкото си краче, но 
притежава изключителна 
устойчивост на 
конструкцията. 
Проектът е разработен 

от покойния професор 
по интериорен дизайн в 
Университета на Синсинати Тери 
Браун и студентите му. Фасадата 
й е допълнена от дървесина, 
цветно стъкло, мидени черупки и 
други естествени материали.
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МРРБ стартира ремонти на 
второкласни и третокласни пътища

Дария Захариева

В Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ) 

официално бяха подписани 

14 договора за предоставя-

не на безвъзмездна помощ 

по ОП „Регионално разви-

тие”, приоритетна ос 2 „Ре-

гионална и местна достъп-

ност”. Документите бяха 

подписани от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството Росен 

Плевнелиев, заместник-ми-

нистъра на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Лиляна Павлова и 

председателя на УС на аген-

ция „Пътна инфраструкту-

ра” инж. Димитър Иванов. 

Договорите са част от 

първия етап на програмата 

и са на обща стойност 216 

млн. лв. Средствата се пре-

доставят за реконструкция 

и рехабилитация на 183,76 

км второкласни и 476,13 

км третокласни пътища, 

обслужващи вътрешноре-

гионални връзки и осигуря-

ващи достъп до райони с 

потенциал за развитие на 

туризма.

Проектите, чийто ход 

се дава с подписването на 

споменатите договори, са 

забавени цели две години

През март 2010 г . 

трябва да стартират ре-

конструкцията и рехабили-

тацията на второкласни 

и третокласни пътища 

по споменатите проекти. 

Пътната агенция, която е 

бенефициент по програма-

та, продължава активната 

работа по реализацията на 

обектите и обеща само за 

няколко дни да бъде готова 

с напълно подготвена доку-

ментация за провеждане на 

тръжни процедури за избор 

на изпълнител на ремонт-

ните и рехабилитационни-

те дейности на обектите 

от първия етап. 

„Това е поредната ан-

тикризисна мярка, с която 

се ангажирахме и която 

довеждаме докрай”, комен-

тира по време на събити-

ето министър Плевнелиев. 

„Тази стъпка е в подкрепа и 

на усилията ни да излезем 

от кризисната ситуация”, 

подчерта още той.

Председателят на УС 

на агенция „Пътна инфра-

структура” инж. Димитър 

Иванов наблегна, че тази 

стъпка е насочена и към 

българските строител-

ни фирми, които ще имат 

възможност да работят 

по пътни проекти, а това 

означава нови работни 

места и свеж капитал в 

строителния бранш. Той 

съобщи, че агенцията ще 

продължи активната ра-

бота по реализацията на 

обектите по ОП „Регионал-

но развитие” и до няколко 

дни ще бъде готова доку-

ментацията за провежда-

не на тръжни процедури за 

избор на изпълнител на ре-

монтните и рехабилитаци-

онните дейности на обек-

тите от първи етап. „Още 

през март ще започне и 

действителната работа 

по обектите. Крайният 

срок за завършването им е 

краят на 2012 г. и той ще 

бъде спазен”, увери инж. 

Димитър Иванов.

Крайният срок за из-

пълнението на договорите 

е 24 месеца, което означа-

ва, че търговете за избор 

на изпълнители трябва да 

се състоят в най-кратки 

срокове. 

„Подписваме тези 14 

договора с желанието това 

да са първите и оттук на-

сетне да продължим с нови. 

До края на ноември от аген-

ция „Пътна инфраструкту-

ра” чакаме да предложат 

нови проекти, които да раз-

гледаме и да одобрим за фи-

нансиране за оставащите 

300 млн. лева от общо 500-

те млн. лева, които имаме 

налични в тази средносроч-

на рамкова програма”, каза 

заместник-министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството Лиляна 

Павлова.

„Това е завършек на един 

много продължителен про-

цес, стартирал с обявяване 

на схемата през ноември 

2007 г. На 16 януари 2008 г. 

фонд „Републиканска пътна 

инфраструктура” подава 

рамкова инвестиционна 

програма и 21 проекта, а 

управляващият орган из-

вършва два от етапите на 

оценката - на администра-

тивното съответствие и 

на допустимостта, като 

междувременно е получено 

писмо от Европейската ко-

мисия, което съдържа указа-

ние към управляващия орган 

да се въздържа от подпис-

ване на договори.

На 3 октомври 2008 

г. Националната агенция 

„Пътна инфраструктура” 

информира управляващия 

орган и оттегля подаде-

ния пакет от документи и 

на 30 януари 2009 г. отно-

во подава рамкова инвес-

тиционна програма с 15 

проекта, която преминава 

успешно, и на 5 юни е подпи-

сано средносрочно рамково 

споразумение на стойност 

501 млн. лв.", каза по време 

на подписването министър 

Плевнелиев.

От подадените 15 про-

екта е отпаднал само един 

– за реконструкция и реха-

билитация на пътя Батак–

Доспат.

В момента се обсъж-

дат варианти за създава-

не на работни групи между 

представители на АПИ и 

областните пътни управле-

ния, за да може да се обез-

печи постоянното наблюде-

ние на проектите, защото 

не бихме могли да си позво-

лим никакви компромиси по 

отношение на сроковете за 

изпълнение, допълни инже-

нер Димитър Иванов, пред-

седател на управителния 

съвет на АПИ.

Само в Софийска об-
ласт ще бъдат рехаби-
литирани с пари от ОП 
„Регионално развитие” 
26,792 км от път III-181 от 
Софийски околовръстен 
път до с. Ковачевци. Ос-
таналите пътища, които 
се ремонтират по подпи-
саните договори, са: 

Лот 1: Рехабилитация 

на път Добри дол–Монтана 

и на път Кнежа–Искър

Лот 2: Рехабилитация 

на път Дерманци–Угърчин–

Микре 

Лот 3: Рехабилитация 

на път Главиница–Зафирово 

Лот 4: Рехабилитация 

на път III-216 Ситово–Ду-

лово 

Лот 5: Рехабилитация 

на път III-205 Разград–Испе-

рих и на път II-49, участъци 

Лот 6: Рехабилитация 

на път II-29 Добрич–Генерал 

Тошево

Лот 7: Рехабилитация 

на път II-29 Добрич–Гене-

рал Тошево и на път II-207 

Шумен–Девня–Ветрино–Ве-

килски

Лот 8: Рехабилитация 

на път III-7008 – Елхово–Пче-

ла–Скалица и на път III-707 

Петолъчката–Стралджа–

Воденичане

Лот 9: Рехабилитация 

на път III-6061 п.к. с път III-

606 – Старосел

Лот 10: Рехабилитация 

на път III-565 п.к. с път II-56 

– Шишманци

Лот 12: Рехабилитация 

на път II-59 Момчилград–

Крумовград

Лот 13: Рехабилитация 

на път Ивайловград–Люби-

мец, на път III-663 Чирпан–

Димитровград и на път 

III-5071 Чифлик–Горна кре-

пост–Стремци–Черноочене

Лот 14: Рехабилитация 

на път Перник–Брезник и 

на път Овчарци–Сапарева 

баня

Очаква се постигнати-

те резултати да позволят 

увеличаване на трафика на 

пътници и товари по реха-

билитираните пътни учас-

тъци с около 16%, което ще 

помогне да се спести време 

и при преминаване. 

Резултатите, които ще 

бъдат постигнати с осъ-

ществяване на дейностите 

по предложените проекти, 

са увеличаване на трафи-

ка на пътници и товари по 

рехабилитираните пътища 

с 16%, както и спестяване 

на време при транспорт и 

преминаването им. 

Изпълнителният директор на агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Димитър 
Иванов, министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Росен Плевнелиев и заместник-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова на официалното подписване на договорите

Първият български мост с „лепена” арматура 

Трети месец продължа-

ва ремонтът на надлеза 

на ул. „Черковна”. Въпреки 

ропота на софиянци той 

ще предложи за първи път 

в страната нова и модер-

на технология. Освен нея 

изпълнителите му обеща-

ват надеждност, издръж-

ливост и подсилване на 

конструкцията, която ще 

отговори на изискванията, 

заложени в българския дър-

жавен стандарт. 

Съоръжението се със-

тои от две последовател-

ни връхни конструкции, 

строени през различни 

периоди от време. Пър-

вото съоръжение е стро-

ено в периода 1915-1917 

г., а второто е от 1968 

г. Предизвикателството 

пред „Трейс - София” ЕАД, 

която се явява изпълнител 

на проекта, е да съединят 

двете съоръжения в един-

на надеждна система. Оч-

акваният пусков срок е 22 

октомври. Доскоро рабо-

тата е била през цялото 

денонощие. 

За първи път в страна-

та се използва т.нар. ле-

пена арматура за усилване 

на надлъжните и напречни-

те греди на моста, която 

е едновременно в надлъжна 

и напречна посока – изклю-

чително трудна за изпъл-

нение задача. Работата е 

била предимно през нощта. 

Настилката на път-

ното платно е от асфал-

тобетон. Връхната кон-

струкция на съоръжението 

над жп ареала се състои 

от седем броя надлъжни 

греди на осово състояние 

160 см. Пътната плоча е 

с дебелина 16 см. Още в 

началото на ремонтните 

дейности, след разбиване-

то на асфалта, се оказва, 

че между двете мостови 

съоръжения има раз-

лика от над 25 см 

на нивата. Между 

двете конструкции 

се налага наливане-

то на около 40 см 

бетон, което не е 

предвидено в първо-

началните планове. 

Тази непредвидена 

работа изисква до-

пълнително изпит-

ване на съоръжени-

ето. 

Раб о т а т а  п о 

ремонта на мосто-

вата конструкция 

всеки ден е поднасяла из-

ненади на изпълнители-

те, разказа специално за 

в. „Строител” инж. Иван 

Бабалеев, ръководител на 

проекта. Запазена е само 

документацията от ста-

рия мост, строен в нача-

лото на миналия век. До 

момента никой не е открил 

плановете на второто съ-

оръжение от 1968 г. Това 

затруднява екипа на изпъл-

нителите. Въпреки това 

откриването на съоръже-

нието ще се забави само с 

10 дни. Предварително обя-

веният пусков срок според 

проектната документация 

е бил 10 октомври. На тази 

дата обаче е завършено 

асфалтирането на моста. 

След осемчасова симу-

лация, включваща разпола-

гането на 40-тонни ками-

они по трасето съгласно 

европейските норми, мос-

тът официално ще бъде 

открит. 

Дария Захариева
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Режисьорът се прекланя пред операта

КНИГА НА СЕДМИЦАТАФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Поредното издание на 

„Киномания” ще се проведе 

от 13 ноември до 3 декем-

ври. И тази година фору-

мът ще предложи горещи 

премиери, фестивални 

хитове, класически ше-

дьоври, но освен това ще 

има новости. За първи път 

в предстоящото издание 

на филмовата панорама 

ще има отделни секции 

с детски кинофилми, къ-

сометражно кино от цял 

свят и подбрани шедьоври, 

събрали в едно театрал-

ната и киносцена. 

„Киномания” ще бъде 

открита на 13 ноември в 

Зала 1 на НДК с най-новия 

филм на Карлос Саура „Аз, 

Дон Жуан”. Режисьорът, 

който отдавна е доказал, 

че може да създава шедьо-

ври в музиката и киното, 

този път се осмелява да 

надникне в творческите 

източници на работите на 

Моцарт и да създаде филм, 

изпълнен с драматизъм и 

преклонение пред операта. 

Светът на един от най-ха-

ресваните световни ком-

позитори е пресъздаден в 

изтънчен разказ, проследя-

ващ раждането и съдбата 

на една от най-известни-

те му опери – „Дон Жуан”. 

В центъра на историята 

обаче не е великият ком-

позитор, а неговият либ-

ретист Лоренцо да Пон-

те, работил с маестрото 

в може би най-добрите му 

опери – „Сватбата на Фи-

гаро”, „Така правят всички” 

и „Дон Жуан”. Самият жи-

вот на Лоренцо да Понте 

прилича много на опера. 

Принуден  да 

смени еврей-

ската си вяра 

с  христи ян -

ството зара-

ди женитба, 

той  работи 

известно време като све-

щеник, намира си любов-

ница и става баща. Пори-

цанието на властите го 

провокира да отвори бор-

дей, след което е изгонен 

от Венеция. Мести се във 

Виена, където открива 

Моцарт и страстта си 

към операта. 

Продажбата на биле-

ти за „Киномания” започва 

на 30 октомври в билет-

ния център на НДК. Те ще 

струват 8 и 10 лв., а за 

ученици и пенсионери – 6 

лв. Всички филми от про-

грамата ще може да се 

видят в Зала 1 на НДК, 

„Люмиер”, „Дом на киното” 

и „Одеон”. 

Мартин Динчев

Нашествието на 
дивите гълъби

Добрият – човекът, 

който беше твърде горд, 

за да бъде лош. Лошият – 

човекът, който желаеше 

твърде много, за да бъде 

добър. Странният – чо-

векът, който е твърде 

чалнат, за да бъде добър 

или лош. Това са главни-

те герои във филма на 

Ким Джи Ун „Добрият, 

лошият и странният”. 

Един от най-талант-

ливите корейски режи-

сьори е преминал през 

доста жанрове в до-

сегашната си кариера 

- от черна комедия, со-

циална драма-комедия, 

хорър до гангстерски 

филм, а този път се из-

правя пред ново предиз-

викателство – „източен 

уестърн”. По този начин 

Ким Джи Ун отдава сво-

ята огромна почит към 

Серджо Леоне, режисьо-

ра на „спагети” уестър-

на „Добрият, лошият и 

злият” от далечната 

1966 г. 

„Добрият, лошият и 

странният” е направен 

в традицията на поза-

бравения уестърн жанр, 

Р о м а -

нът започва 

с  к ъ р в ав о 

престъпле-

н и е .  П р е з 

19 1 1  г .  в 

п о к р а й н и -

н и т е  н а 

и н ди ан с к и 

р е з е р в а т 

е  и з б и т о 

фермерско 

семейство. 

Хайка раз-

ярени бели 

мъже линчу-

ват четирима индианци. Един от тях обаче оцелява, 

а убиецът остава ненаказан. 

Смъртта на невинните продължава да мъчи жите-

лите на градчето Плутон поколения наред. С години-

те потомците на жертвите и убийците осъзнават, 

че животът им се е преплел по безброй неочаквани 

начини, а любовта и странните обрати на съдбата 

постепенно засенчват, но не прогонват докрай при-

зрака на миналото. „Нашествието на дивите гълъби” 

е едно пътуване през силата на греха, изкуплението, 

убийството и отмъщението. 

Авторката Луиз Ърдрич е едно от най-ярките и 

самобитни имена в съвременната американска ли-

тература. Потомка на индианци от племето оджибу-

ей, на французи, германци и американци, тя създава 

оригинални и незабравими картини от американския 

живот.

Новият филм на Карлос Саура 
открива „Киномания”

Добрият, лошият и странният
но освежен със забавно 

остроумие и непреста-

нен екшън. В него има от 

всичко по много - широко 

разгърнати планове, вла-

кови обири, класически 

престрелки с пистоле-

ти, битки с ножове, пре-

следвания с коне, както 

и напрегнати безизходни 

ситуации. 

Действието на фил-

ма се развива през 1930 

г. в Манджурската пус-

тиня, а историята про-

следява трима корейци 

и техните перипетии с 

японската армия, китай-

ски и руски бандити. Ким 

Джи Ун взема всичко от 

баналните стереотипи, 

м р а ч н и т е 

декори,  на-

прежението 

и го превръ-

ща в заше-

м е т я в а щ 

коктейл от 

бойни изку-

ства, наси-

лие и хаос.

„ Д о б р и -

ят, лошият 

и  с т р а н -

ният” е за-

снет главно 

в Монголия, 

Манджурия и 

Владивосток, 

а  час т  от 

снимките са 

осъществе-

ни и в Холивуд. Бюдже-

тът е над 17 млн. дола-

ра, което го превръща в 

най-скъпия южнокорейски 

филм в историята. 
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BCC proposes amendments to the VAT Law 
concerning its quicker return

The management  o f 

the Bulgarian Construction 

C h a m b e r  ( B C C )  m ade 

i m p o r t a n t  l e g i s l a t i v e 

proposals concerning the 

construction sector during a 

meeting with the Chairman of 

the Parliamentary Committee 

on Economic Policy, Energy 

and Tourism Martin Dimitrov. 

“One of the most urgent 

things is to speed up the 

VAT return because a lot of 

companies are in a difficult 

position at the moment and 

if their VAT is not returned in 

time they do not have means 

of circulation. All this brings 

to the locking of their offices,” 

said the Chairman of the BCC 

eng. Simeon Peshov. The 

terms for making financial 

audits should be regulated, 

urge from the management 

of BCC. Often the audits are 

endless and this puts in a 

difficult position a lot of our 

companies,” gives arguments 

the executive director of the 

BCC eng. Ivan Boykov.

The quicker VAT return is 

one of the most urgent anti-

crisis measures that should 

be taken, consider experts 

f r o m  t h e 

Chamber. “The 

cr is is  in  the 

const ruct ion 

i n d u s t r y  i s 

c o m m o n 

k n o w l e d g e . 

According to 

ou r  da ta ,  i t 

goes up to a 

30% drop in 

volume.  The 

forecast is that 

approximately 

3 0 , 0 0 0 

people of the 

sector will be 

dismissed and 

will go to the 

job market, ” 

s a i d  I v a n 

Boykov after 

the meeting. According to 

his words, this year annual 

turnover in the branch is 

expected to be BGN 10 billion 

as compared to BGN 16 

billion for the previous year.

And this is the optimistic 

variant; we may not be able 

to reach the BGN 10 billion. 

Then in the treasury will not 

enter a considerable sum 

of money and the state will 

lose a lot, not only from 

construct ion companies. 

Suppliers and producers of 

materials are also supported 

by our work; on the whole this 

is a big chain,” he underlined.

“ T h e  l e g i s l a t i v e 

amendments which we want 

to be made are proposed 

by the managing board of 

the BCC. They refer to the 

VAT Law that is going to 

be considered soon. We 

organized a working group 

together with experts who 

made up these proposals 

a n d  w e  h a n d e d  t h e m 

to the Chai rman of  the 

Parliamentary Committee on 

Economic Policy, Energy and 

Tourism,” explained Peshov.

Martin Dimitrov supported 

t h e  p ro p o s a l s  o f  t h e 

Construction Chamber

and def ined them as 

“the most sensible and fast-

acting anti-crisis measures 

that should be immediately 

taken”. According to him, the 

VAT return should be done 

within fixed terms and when 

there is a delay on the part 

of the state it should pay 

an interest. “In conditions of 

economic crisis fear should 

not exist but should be taken 

daring measures. Otherwise, 

a lot of people will remain 

jobless which is wrong as 

a state position. It is better 

these people to continue 

working instead of the state to 

support them with benefits,” 

he is categorical.

Our builders make homes for military servants in “Novo selo”
U.S. military servants humanitarian missions are cordially welcome

Before going to the Novo 

selo f ield training range 

in  the Kot len Balkan in 

order to watch the tactical 

actions of Bulgarian and 

American military servants 

for dismantling a terrorist 

group we had only read 

about mutual social activities 

of the military servants of the 

two armies… Now we took 

advantage of the situation to 

see and understand more.

Within the mutual training 

which is done in four rotations 

as the last is now from 30 

September to 23 October 

2009 were also real ized 

human i t a r i an  p ro jec t s . 

Bulgarian and U.S. military 

engineering teams renovated 

kindergartens in the villages 

o f  Z imn i t sa ,  Pudarevo, 

Pirne and Sungurlare and a 

Center for disabled people 

in Sliven. The total sum of 

the reconstruction works 

done in the different social 

establishments is about USD 

32,000.

“A l l  res idents  of  the 

vi llages around saw how 

the military men from USA 

and Bulgaria for a definite 

period took the trowels… 

And they worked as real 

builders!” boasted Maria 

Dimi t rova,  d i rector of  a 

kindergarten “Sinchets” in 

the village of Zimnitsa. Cory 

Stevens, head of the team 

of Engineer Battalion of U.S. 

Navy from California added: 

“What we did is good for the 

children and for their parents! 

Such are the aims of our 

humanitarian assistance.”

During the training on the 

American side were hired 5 

Bulgarian companies and 

361 workers. The sum of 

the contracts amounts to 

USD 11 million. Forthcoming 

are discussions on projects 

for the range expansion 

as well as for construction 

of funct ional homes for 

temporary resident military 

servants for different kinds of 

trainings. Talks are underway 

for mutual activities of the 

range with armies of Ukraine 

and Moldova.

“We have the political will 

and what the government 

does is our cont ingents 

in  Afghan i s tan,  Bosn ia 

a nd  He r z ego v i n a 

and Kosovo to be 

w e l l - s t a f fe d  a n d 

maintained in their 

best form as they are 

at present despite 

the economic and 

financial crisis,” said 

Prime Minister Boyko 

Borisov at a briefing 

in the presence of 

General Carter Ham, 

Commander of the 

U.S. Land Forces in 

Europe. He underlined 

that good conditions 

a r e  c r e a t e d  fo r 

preparat ion of the 

m i l i t a r y  s e r van t s 

during the mutual Bulgarian-

American training. 

Petar Dulev - mayor of 
Belene

The Belene nuclear power 

plant is the great pride of our town 

but also our great expectation. As 

a rule I am a moderate optimist 

after the latest talks with the 

Russian part between the two 

prime ministers Boyko Borisov and 

Vladimir Putin. On the forthcoming 

working meeting I hope that it 

will be found the best form of 

financing and continuation of the 

construction of the plant in defense 

of all interests – both of our country 

and of Russia, as well as of other 

countries included in some way or 

another in the construction.

People are in low spirits at the 

moment but there is hope…a hope 

for the coming construction!

Through the new town planning 

that will be ready by the end of 

the year will be determined the 

concrete logistic zones, industrial 

regions, residential zones where 

we have vacant terrains. We will 

give them to entrepreneurs, the 

other participants in the investment 

process.

On the Russ ian par t  are 

announced homes for 1,350 

persons – all highly qualif ied 

specialists of nuclear energy. 

Acco rd ing  t o  a  recogn i zed 

method of calculation, to one 

employed in the construction of 

the nuclear power plant belong 

10 to 12 attendant workers of 

all spheres of economy and the 

social sector. This means that in 

the town and the region will be 

created approximately 15,000 new 

jobs! Tourism, entertainment, sport, 

service sector – everything will 

progressively increase. Economy, 

stopped plants, social activities – 

kindergartens, schools, hospitals, 

everything…

We have to make up for lost 25 
years in road maintenance

A s s o c .  P ro f .  D r. 

Eng .  Pe ta r  Ste fanov 

h a s  g ra d u a t e d  t h e 

Professional High School 

of Construction in Varna 

a n d  t h e  U n i v e r s i t y 

of  Archi tecture,  Civi l 

Engineering and Geodesy 

in Sofia. He is Head of 

Department “Roads” in the 

University of Architecture, 

Civi l  Engineering and 

Geodesy.

I  am sure that the 

money that will be used 

in optimizat ion of the 

road network will recover 

soon. 

I t  is  not desirable 

and not necessary to 

recruit non-specialists 

in the road construction 

process because they 

cannot feel the nuances 

and find the problems.

Financ ing can be 

received from two ways 

– from the state budget 

w i th in  the f rames of 

road administration and 

from European projects. 

F o r  t h e 

construction of 

a unified road 

management 

system will help 

not more than 

2% to 3% of the 

budget of road 

administration.

A sorry fact 

is that we have 

been speaking 

o f  t h e  ro a d 

management 

s y s t e m  f o r 

2 5  ye a r s .  I f 

we  don’t  ac t 

vigorously it will 

tu rn  out  that 

after another 25 years 

we are still in the starting 

position and we speak of 

the system in the future.
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Инж. Мая Радева е ди-

ректор на Природен парк 

„Българка". Той е разположен 

върху северните склонове 

и билните части на Шип-

ченската и на Тревненска-

та планина. Работата й е 

свързана с опазването, въз-

становяването и поддър-

жането на естествените 

старопланински букови еко-

системи и изворите на река 

Янтра. Инж. Радева е висо-

кообразован специалист, 

допреди няколко години 

беше еколог на град Трявна. 

Там пък се грижеше за оце-

ляването на елитните гори 

в зелената екологична зона 

на възрожденското градче 

с впечатляващите над 40 

хил. дка бор, бук, дъб и дру-

ги дървесни видове, които 

осигуряват великолепния 

въздух на града и правят 

Трявна най-известната при-

родна здравница за лечение 

на белодробни заболявания. 

Неслучайно организацията 

„SOS  Киндердорф" изгради 

тук едно от детските си 

селища.

В битността си на еко-

лог по душа и на лесовъд 

по професия инж. Радева 

може с часове да говори за 

защитените местности 

Студен кладенец, Столи-

ща, Мъхченица – Йововци 

или Соколски манастир. В 

един от свободните си дни 

тя ни изготви и преведе по 

маршрутите из Природния 

парк „Българка”. От само-

то начало беше ясно, че 

ние не правехме разлика 

между различните видове 

букови гори, например  бук 

светлика, бук лазаркиня, бук 

офика, бук лавровишна, бук 

черна боровинка, бук воден 

габър, бук тис лавровишна, 

бук джел мъх, бук дървовид-

на леска(!), и че познанията 

ни опираха до разбирането 

на бука като първокласен 

строителен материал или 

материал за изработване 

на мебели.

Това не смути нашия 

планински водач и инж. Ра-

дева се опита да ни запоз-

нае с попадналите в Чер-

вената книга на България 

застрашени животински 

видове, които обитават 

старите букови гори - въл-

ците, мечките, благородния 

елен, сърната, лисицата, 

дивата свиня… Тук ние вля-

зохме в ловната тематика, 

разменихме спомени за лов-

ни успехи и за ловни тро-

феи. Мая и тук ни изненада! 

На летни Атанасовден 

преди години тя и мъжът 

й, също инженер лесовъд, 

катастрофират с мото-

циклет, като се сблъскват 

през нощта с един могъщ 

глиган на остър завой в 

Тревненския балкан. На гли-

гана, естествено, нищо му 

няма, но двамата съпрузи 

задълго попадат в болница. 

Слава богу, че лекарските 

екипи са реагирали профе-

сионално и мигновено.

 На този ден всяка го-

дина, в чест на светията и 

за здраве на своето си се-

мейство – след катастро-

фата се раждат и двете 

им деца, Мая забърква в 

родовото менче маята за 

своя обреден хляб. Върху 

него винаги има символи на 

старопланинската земя, ко-

ято ни храни, на водата под 

столетните дъбове, която 

пием, на балканския въздух, 

който дишаме. 

Старопланинската 

земя на „Българка” пази 

своите природни забе-

лежителности: естест-

вено тисово находище,  

Мъхнатите скали, Вика-

ната скала и вековното 

дърво Големият бук. А 

старите букови гори са 

обитавани от златки, въл-

ци и мечки. Разбира се, да 

срещнеш мечка по турис-

тическите пътеки, си е 

чиста сензация, но знае ли 

човек… Затова ние препо-

ръчваме излетите да се 

правят с планински водачи 

(в с. Черни Осъм до Троян-

ския манастир има и сред-

но училище, което готви 

такива кадри). Още повече 

че те добре познават и 

съществуващите стари 

калдъръмени пътища за 

преминаване от Северна 

в Южна България, които 

местните са ползвали 

още от най-древни време-

на, а по-късно спомагат 

районът да се превърне 

в център на занаятите и 

търговията.

Впрочем именно по тези 

стари маршрути можете 

да се качите на в. Шипка 

или Бузлуджа, да хапнете 

бяло сладко в архитектур-

но-историческия резерват 

„Боженци”, да си купите 

ръчно направен нож в „Етъ-

ра” или да запалите свещич-

ка в Соколския манастир.

Трябва да знаете още, 

че през цялата дължина 

на парка по билните части 

преминава част от между-

народната пешеходна ма-

гистрала Е-3 „Ком–Емине”, 

която през лятото вече се 

пренасища от АТВ  маниаци 

и екстремни мотоциклети-

сти. От този маршрут се 

отклоняват множество 

трасета на север и юг, 

което дава възможност за 

разнообразни преходи. Един 

от тях ще ви отведе до 

местността Узана, където 

е географският център на 

България. Регионът е обла-

городен, постепенно се пре-

връща в добър ски център 

за любителите на зимните 

спортове от Северна Бъл-

гария. Преди да стигнете 

до някоя от хижите в Уза-

на, вие вече сте срещнали 

два от застрашените и 

вписани в Червената книга 

на Република България рас-

тителни вида – това са ти-

сът - вид, установен засега 

само тук в Стара планина, 

и планинският явор, който 

е и балкански ендемит. Ми-

моходом само ще отбеле-

жим, че на територията на 

Природния парк „Българка” 

се срещат много видове 

от сем. Салепови - т.нар. 

български орхидеи.

Постепенно стигаме 

и до най-високата жп гара 

на Балканския полуостров, 

гара Кръстец, от която 

лесно се стига до Викана-

та скала. На тази природна 

забележителност, която се 

извисява на 1000 м н.в., ня-

колко месеца преди кончина-

та си народният поет Иван 

Вазов се е възхищавал на 

дивната природа на Ста-

ра планина и омайващата 

панорамна гледка, която се 

открива от Виканата скала 

към Предбалкана и Дунав-

ската равнина.

Първата сериозна по-

чивка по тези места се 

прави на Мъглижка поляна, 

защото ни предстои сре-

ща с Големия бук! Веков-

ното дърво е с диаметър 

3,70 м, височина 32 м и е на 

възраст над 500 години, а 

съвсем наблизо е и естест-

веното тисово находище в 

местността Извора. Тисът  

нараства с изключително 

бавни темпове. За него е 

известно, че достига въз-

раст до 4 хил. години! Всич-

ките части на растението 

са отровни, с изключение на 

червената месеста обвив-

ка на семето. Тук е едно от 

най-големите естествени 

находища на Балканския по-

луостров. 

Великолепни пейзажи, 

голяма денивелация, спе-

цифичен ландшафт, разно-

образен релеф (скални гре-

бени, разломи, сипеи и др.) и 

свързаното с всичко това 

биологично разнообразие 

очертават пък уникалния 

характер на защитената 

местност Мъхнатите ска-

ли. Голяма част от скал-

ните ридове са покрити с 

родопски силивряк. И поне-

же все още сме в района 

на гара Кръстец, не можем 

да не споменем и една от 

предпочитаните екопъте-

ки в района. Това е част от 

пътя, по който са пренесе-

ни мощите на св. Иван Рил-

ски до Търново. На мястото, 

където са нощували на Кръ-

стец, е изграден параклис, 

който сега е възстановен и 

носи името на светеца.

Тук се и разделяме. Инж. 

Радева ще вземе влака за 

Трявна, а ние ще поемем на 

юг, през планината до гара 

Тулово, където ще ни чака 

редакционният автомобил, 

за да ни върне в София.

Емоции из Природния парк 
„Българка”

Георги Сотиров

Някъде из Южния Джендем
Една от хижите в 
местността Узана

Пешеходната 
магистрала Е-3  
„Ком–Емине”

ATB-тата потънаха в 
мъглата

След туристите 
идват 

природозащитниците
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Победа пред малко публика и без 
значение за националите ни

Звезда в Алеята 
на славата

Българският национален отбор по футбол разби Грузия с 6:2, 
като отбеляза шест гола само за 45 минути. Мачът имаше 
изцяло протоколен характер, тъй като и двата отбора бяха 
загубили шансове за класиране, а в мразовитата софийска  
вечер едва 500 зрители се появиха на стадиона, за да  
подкрепят отбора на Мъри Стоилов, получил 4 „шамара” в Кипър

 Българският тим запо-

чна силно и поведе с 2:0 за 

14 минути чрез попадения 

на Димитър Бербатов и 

Мартин Петров. Отново 

Бербатов направи 3:0 в 23-

тата минута, а Станислав 

Ангелов вкара за 4:0 след 

половин час игра. Минута 

по-късно грузинците вър-

наха един гол чрез Двалиш-

вили. Бербатов и Мартин 

Петров обаче вкараха още 

два гола до края на полувре-

мето в 37-ата и 43-та ми-

нута и оформиха резултат 

6:1 на полувремето. Грузия 

получи право да изпълни 

дузпа в 50-ата минута, ко-

гато Пламен Николов фау-

лира грузински нападател. 

Кобиашвили бе точен и 

оформи крайното 6:2. Ми-

нута по-късно Кхмакадзе 

получи втори жълт картон 

и остави Грузия с човек 

по-малко. До края на мача 

темпото спадна и публи-

ката не можа 

да се наслади 

на още попа-

дения.

 Звездата 

на национал-

ния отбор Ди-

митър Берба-

тов не показа 

кой знае какви 

емоции въпре-

ки разгромна-

та победа. 

Той обаче се 

доближи само на гол до зва-

нието „Голмайстор №1 на 

България” за всички време-

на. Бербо за пореден път 

даде трезва оценка, че про-

блемите на тима не могат 

да се решат за ден или два 

и предстои много работа. 

„Играхме с настроение. 

Видя се, че Грузия бяха до-

шли на почивка. Не трябва 

да ни заблуждават подобни 

победи. И днешната среща 

показа, че имаме проблеми. 

Те не могат да се решат 

за няколко месеца и от 

един човек. Трябва всички 

да работим заедно. Към 

момента не виждам свет-

лина в тунела", заяви Бер-

батов.

„Не съм песимист, реа-

лист съм. Трудно ще отидем 

на Европейското. Трябва 

да намалим очакванията - 

имаме добри футболисти и 

добър потенциал, но не сме 

супер футболисти. Напра-

во ми се повдига от разни 

разбирачи, актьори и воде-

щи, които се изказват за 

националния отбор”, призна 

звездата на „Манчестър 

Юнайтед”.

„За празните трибуни 

не виня публиката. И аз да 

съм, и аз няма да ходя. Това 

е нормално”, завърши Бербо.

Олимпийската 

ни шампионка във 

високия скок от 

Атланта Стефка 

Костадинова по-

лучи своя звезда в 

Алеята на слава-

та. Спортистка-

та, чийто свето-

вен рекорд от 209 

см е ненадминат и 

до днес, е първата 

звезда, която полу-

чи приза през новия 

сезон на инициа-

тивата на Famous 

Grouse. 

Водеща на съ-

битието пред кино 

„Арена“ в „Младост“ 

беше приятелката 

на Стефка – ак-

трисата Силвия Лулчева. 

Сред гостите на ритуала 

бяха още актьорът Христо 

Мутафчиев и скулпторът 

Ставри Калинов. 

Стефка Костадинова 

е поредната родна звез-

да, която беше удосто-

ена с честта да получи 

своя звезда на Алеята на 

славата. Така нейното 

име се нареди редом до 

тези на футболистите 

Христо Стоичков, Дими-

тър Бербатов, фигурис-

тите Албена Денкова и 

Максим Стависки, грос-

майстора Веселин Топа-

лов и др. 



Стартира Седмицата 

на модата в Кастилия и 

Леон, Испания. Разнообразни 

колекции дамска, младеж-

ка и детска мода, обувки и 

аксесоари, сватбени рокли 

за пролет/лято 2010 пока-

заха Trasluz, Rojatex, Nalia, 

Rosalita MacGee, Rosalita 

Senoritas, Andrea Milan shoes, 

Rocio Mozo, by Imelda, Pamela, 

Marta Valdespino, Ladybug, Di 

De Sant, Raquel Tomillo, Charo 

Peres, Concha Ceballos, Javier 

Vicente.

Много усмивки и настро-

ение съпровождат модния 

форум. Не липсваха интерес-

ни моменти като: излизане-

то на мъж с дамските обув-

ки на Rocio Mozo, танцовите 

изпълнения, които предста-

виха част от моделите на 

Di De Sant, чаровното пред-

ставяне на детските облек-

ла от малките момичета и 

момчета. 

Предложените модели 

облекла бяха изключително 

цветни и много от тях с ве-

сели и хумористични десени. 

Експлозията от цветове в 
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Започна Седмицата на модата в 
Кастилия и Леон 

Силвия Кабаиванова

Сакото е дреха, ко-

ято заема много важна 

част от гардероба на 

една жена. То е нещото, 

на което всяка модерна 

дама може да заложи в 

хубави моменти. И кога-

то веднъж свикнеш да го 

носиш, то става недели-

ма част от теб. Не само 

защото е много секси, а 

защото отива и на ста-

рите ти джинси, памуч-

ната тениска с щампа и 

на онези ужасно високи 

токчета, на кои-

то доста трудно 

пазиш равновесие, 

но все пак са ти 

любими.

Преди около 30 

години костюмът, 

и в частност са-

кото, навлиза в 

дамския гардероб 

по простата при-

чина, че и дамите 

започват да се за-

нимават с бизнес, 

да създават ком-

пании, да ходят на важни 

срещи. Разбира се, сакото 

продължава да присъст-

ва при жените дълго след 

разцвета си, но все пак 

се отмества от първите 

позиции в гардероба, за да 

направи място на удобни-

те дрехи, които завладя-

ват света през началото 

на 90-те години на мина-

лия век. Дамите отдавна 

са осъзнали, че когато взе-

мат назаем нещо от мъж-

кия гардероб, са най-секси. 

Това е и една от основни-

те причини сакото да при-

съства в гардероба им.

И през този сезон са-

кото е главно действащо 

лице и вие сте изгубени 

без него. Днес то може да 

бъде във всякакви разно-

видности с права или тра-

пецовидна кройка, силно 

вталено, късо като болеро 

с широки ръкави, с голяма 

яка или с кръгли рамене. 

Всичко е въпрос на избор. 

Особено гореща е тен-

денцията за съчетаване 

на късо до кръста сако с 

панталон или пола с висока 

талия.

САКОТО – стил и класика 

моделите е характе-

ристика на Испанска-

та мода, и особено за производителите от 

провинция Кастилия и Леон. Днес дефилетата 

продължават, като ще бъдат представени 

още колекции дамска мода - спортно-елеган-

тен стил и официални облекла, бельо, бански 

костюми, аксесоари. 

На  финала  на 

Седмицата на мода-

та своята колекция 

ще представи Amaya 

Arzuaga, която скоро 

показа моделите си и 

на Седмицата на мо-

дата в Мадрид. 
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Оазис за аксесоарите 
в дома

В полите на Витоша 

магазин GALLERATO по-

срещна гости и ценители 

на home style.

Съдружничките Сла-

вка Занева и Мария Рай-

нова се бяха погрижили за 

столичния хайлайф с мно-

го вкус, приятелско отно-

шение и много, много при-

повдигнато настроение.

За първи път прис-

трастените към домаш-

ната естетика и уют 

ще се наслаждават на 

осем бранда, които са 

сред най-отбрани-

те и класни марки 

в света. „Габел” ще 

ни върнат отно-

во към природата 

и естествените 

материи, Marzotto/

Lanerossi ще ни об-

гърне с прекрасен 

кашмир, Mirabello ще се 

погрижат домът ни да 

бъде различен с домашно-

тъкан текстил, а Gemini 

Padana ще приглушат ин-

тимно деня със завесите 

на мечтите ни...

А Bossi, е, да, Bossi ще ви по-

дари любимия под специално оле-

котените завивки и ръчно тъкани 

одеяла...

Впрочем GALLERATO наистина 

е мястото, където високоинте-

лигентен екип консул-

танти ще ви посрещне 

и ще ви помогне излъч-

ването на вашия дом 

да бъде неповторимо. 

Поискайте да зарадва-

те най-близките си с 

уникален стил. Оази-

сът за различния дом 

в полите на Витоша 

е вашата глътка на-

строение...

Новата колекция включ-

ва девет различни сват-

бени пръстена, които са 

украсени от комбинация 

миниатюрни брилянти, 

инкрустирани по ръба на 

пръстена, а в центъра е 

разположен голям необра-

ботен брилянт. Самият 

пръстен е изработен от 

платина, 18-каратово бяло 

или жълто злато. Тъй като 

всеки от необработените 

диаманти има уникална 

форма, всеки пръстен от 

сватбената колекция е 

изработен ръчно, за да се 

подчертаят природните 

достойнства на камъни-

те. Цената на пръсте-

ните варира от 4500 до  

10 000 долара.

Сватбена колекция 
пръстени Diamond 
in the Rough 

Бижутерийната 
марка Diamond 

in the Rough, 
изработваща 

изискани 
бижута с 

необработени 
брилянти, 

представи 
нова сватбена 

колекция с 
украшения, 

която ще 
се появи в 

продажба тази 
есен

Sirius ще може да се 

купува само от частни 

купувачи и в магазините 

от веригата World Duty 

Free(WDF) .  „Междуна-

родният пазар за луксоз-

ни продукти е гъвкав и 

най-изисканите уискита 

имат все по-доминираща 

роля в този сектор", съ-

общи представителят на 

„Далмор” Дейвид Робърт-

сън. „Ще се съсредото-

чим върху ключови пазари 

в Тайван, САЩ и Фран-

ция”, допълни той. Уиски 

с марка Sir ius ще бъде 

пуснато в ключовия ма-

газин от веригата WDF 

на терминал 5 на летище 

Хийтроу. Ще бъдат про-

изведени само 12 бутилки 

от марковото уиски. 

„Далмор” пусна уиски по 10 000 
паунда бутилката

Компанията за спиртни напитки „Далмор” съобщи, че пуска 
на пазара едно от най-скъпите си уискита - Sirius, което ще се 

продава на цена 10 000 паунда бутилката 

След тримесечен прес-

той в Истанбул Гея Анто-

нова от агенция Expose 

Model се върна в България 

с няколко корици на турски 

списания. 

„Освен за списания сни-

мах и доста каталози на 

дизайнерски дрехи, реклама 

на фризьорски салон, сни-

мах се в турския филм A day 

from future, който ще излезе 

в началото на следващата 

година. Там се подвизавам 

като ангел с бели 

крилца, явяващ се в 

сънищата на глав-

ния герой и след 

смъртта му", споде-

ля с широка усмивка 

Гея.

Освен всичко 

това чаровницата 

участва и в новото 

видео на най-извест-

ния DJ в Турция Suat 

Atesdagli. Режисьор 

на бляскавата лен-

та е Салих Синдин, а като 

локация за снимките е из-

ползвано едно заведение за 

ъндърграунд музика в евро-

пейската част на Истан-

бул. В My Love Гея е в ролята 

на изкусителка с червени 

устни и безкомпромисни же-

стове. „Ролята ми пасваше 

прекрасно и заснехме моята 

част с два дубъла”, споделя 

Гея. Във видеото моделът 

на Expose Model е облечена 

в дрехи на Бера Тезлиоглу.

Ангел с бели крилца във видео на 
най-известния DJ в Турция 

Ирен Онтева блестеше на партито в компанията 
на мениджърите на италианските топмарки

Славка Занова лично посрещаше избраните си гости

Оксана Николова

Гостите на 
бляскавото 

събитие 
получиха 

V.I.P. карти 
и не се 

поколебаха 
да ги 

използват 
веднага


