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Доброто сътрудничество и общите усилия ще ни изведат от кризата, 

категорични са инж. Симеон Пешов и министър Росен Плевнелиев

Важни въпроси, свързани с 

развитието на строителния 

бранш, бяха обсъдени на сре-

ща на разширения състав на 

УС на КСБ с министъра на ре-

гионалното развитие и благо- 

устройството Росен Плевне-

лиев и неговия екип. Камарата 

на строителите в България 

направи конкретни предложе-

ния, свързани с промени в нор-

мативната уредба. Други бяха 

свързани с важни проблеми, ко-

ито имат строителните ком-

пании с банките, с общините и 

с държавата като възложител. 

Присъстваха членовете на 

управителния и на контролния 

съвет, ръководителите на сек-

ции, както и председатели на 

областни представителства. 

Заедно с министър Плевнелиев 

участие в срещата взеха също 

и зам.-министрите Георги Пре-

гьов и Екатерина Захариева.

„От първия ден, в който 

аз съм министър, ние имаме 

изключително добра кому-

никация с КСБ. Това е една 

изключително силна и до-

бре организирана браншова 

структура”, заяви в началото 

на срещата министър Плевне-

лиев и благодари за доброто 

сътрудничество. Председате-

лят на КСБ инж. Симеон Пешов 

на свой ред потвърди думите 

на министъра, че е налице 

много добро взаимодействие. 

То се проявява в различни на-

соки, като една от тях е учас-

тието на пет представители 

на Камарата в консултатив-

ния съвет към министъра на 

регионалното развитие и бла-

гоустройството. 

На стр. 11

Мариана Корчакова

Инж. Симеон Пешов - председател на КСБ, Росен Плевнелиев - министър на МРРБ, Екатерина Захариева и Георги 
Прегьов - зам.-министри на МРРБ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! ДИМИТРОВДЕН, ДЕН НА СТРОИТЕЛЯ – 26 ОКТОМВРИ
Съвместната 

рубрика „Общини” 

на в. „Строител” и 

НСОРБ  ще е място 

за споделяне на добри 

практики, успешно 

извървени процедури, 

постигнати 

резултати стр. 5

 В историята на бъл-

гарския народ св. Димитър 

е свързан с възкръсване-

то на Второто българско 

царство и с построяване-

то от славните Асеневци 

на църквата „Св. св. 40 

мъченици”, която е една 

от най-старите сгради, 

построена от ръката на 

български строител и за-

пазила величието си до 

наши дни.

 В народния календар 

Димитровден е ден за 

равносметка. Каква е на-

шата? С общи усилия съз-

дадохме закона и изгра-

дихме и утвърдихме една 

от най-големите и авто-

ритетни браншови орга-

низации в страната, при-

ета и призната от всички 

институции, с експертен 

капацитет и международ-

ни позиции. Факт е Цен-

тралният професионален 

регистър на строителя - 

мощно средство за борба 

със сивата икономика и 

нелоялната конкуренция. 

Вече имаме и свой орган – 

в. „Строител”, изданието 

на нашата камара.

Днес ние, наследници-

те на Уста Кольо Фичето, 

работим в нови условия и 

построеното от нас се 

конкурира със създадено-

то от други наши колеги 

по света. Днес и рулет-

ката, и отвесът, и ниве-

лирът се изработват със 

съвременни технологии, 

но онова, което отличава 

големите майстори стро-

ители, си остава влагане-

то на душа и сърце в сът-

вореното.

 Искам днес да благо-

даря на всички, доказали 

своята съпричастност 

с проблемите на бранша. 

Благодаря на всички наши 

партньори за подкрепата, 

която получаваме по де-

сетки инициативи, идеи, 

намерения и цели в полза 

на строителството като 

отрасъл, както и в полза 

на обществото.

 Днес е денят, в който 

трябва да видим и онова, 

което ни предстои. А то 

е свързано с адаптиране-

то на бранша към после-

диците от световната 

финансова криза и от на-

стъпилата криза в отра-

съл „Строителство” у нас. 

Очакват ни нелеки дни, но 

и перспектива - магис-

трали, пътища, благоу-

стройство на градове и 

села. Очаква ни една цяла 

нова България. Да съхра-

ним миналото си, да по-

строим бъдещето - това 

е мисията ни на строите-

ли! Затова: Честито! и „На 

многая лета!” 

Председател на 
УС на КСБ:  

Инж. Симеон Пешов

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ 

СТРОИТЕЛИ!

В навечерието на 

предстоящия професионален 

празник - Деня на 

строителя, Димитровден, 

за мен е изключителна 

чест и удоволствие да Ви 

поздравя най-сърдечно и да 

пожелая на Вас и Вашите 

семейства здраве, късмет, 

сили и повече оптимизъм, 

за да успеем в условията 

на тежката икономическа 

криза!
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РЕСТАВРАЦИЯТА

Едно телефонно обаждане смути ина-

че подреденото всекидневие на г-жа За-

хариева. От далечния крайдунавски град, 

където тя имаше наследствена къща, 

обявена и за паметник на културата, ня-

какви непознати хора й сигнализират, че 

част от стрехата на къщата е рухнала. 

Продължителните валежи, бурният се-

верен вятър и огромното дърво в двора 

допълнително са навредили и изпочупили 

керемидите.

И започва прочутото нашенско хо-

дене по мъките. Опитите ремонтът на 

паметника на културата да бъде вклю-

чен екстрено в плановете на съответ-

ните общински служби удрят на камък. 

Краят на годината, финансовата криза, 

други неотложни дела на бюрократите. 

Г-жа Захариева обаче не се предава. За-

почва да търси спонсори. Това като че 

ли отваря светлина в тунела, но все пак 

евентуалната реализация ще се изясни в 

относителното бъдеще време. Сезонът 

за реставрационни работи изтича, теле-

фонните разговори с крайдунавския град 

само трупат сметки за плащане.

И един ден госпожата се качва на 

„мазния влак”, както преди години нари-

чаха този трен от София за към Дунав и 

обратно. „Мазен”, защото към София се 

носеше всичко, каквото богатата про-

винция отглеждаше. Първенството то-

гава се падаше на огромните мустакати 

дунавски сомове! Е, имаше и чиги, и мору-

ни, и... Сега обаче влакът си беше доста 

„постничък”, хората, вглъбени в себе си 

и... обеднели.

Нашата госпожа пристигна на гара-

та привечер и веднага се отправи към 

наследството от дедите си. Пропуснах-

ме да кажем, че в тази къща през 20-те 

години на миналия век е отсядал и прочу-

тият видинчанин, художникът Жул Пас-

кин. И така, покрай Кръстатата казарма, 

която вече два века е част от история-

та на града, Захариева стига до дома си 

и в сумрака не открива никакви рухнали 

стрехи...

На другия ден, по светло, истината 

„блесва” пред изтерзаната от нерви гос-

пожа. Наемателите й, три момчета от 

родопското градче Ардино, сега работе-

щи на големия мост през европейската 

река, чакали, чакали някой да вземе от-

ношение по ремонта и накрая повикали...

неволята! Неволята бързо се отзовала, 

защото те си били майстори, и скеле 

вдигнали, и дъски купили, а пък единият 

от тях бил работил по реставрирането 

на тревненски възрожденски къщи.

Захариева поискала да плати и мате-

риалите, и работата. Засмян, единият 

от тях я попитал дали може да им сго-

тви прочутата дунавска рибена чорба. 

Ей така, и повечко да бъде, та да похап-

ват няколко дни с нея в студените дни! С 

няколко вида риба да я направи, с много 

девесил и черен пипер. И саламуриката 

да бъде лютива, ама много лютива, огън! 

Стиснали си ръцете.

За „Тухла четворка“ - 

Георги Сотиров

Тухла четворка

 Рокади

 Димитър  Иванов 

вече не е председател 

на управителния съвет 

на агенция „Пътна ин-

фраструктура ” ,  каза 

на пресконференция в 

Министерския  съвет 

министърът на регио-

налното развитие и бла-

гоустройството Росен 

Плевнелиев. Министърът 

каза, че Иванов е бил от-

странен. 

„Довчера ние очаква-

хме да получим неговата 

оставка, днес той вече 

е освободен”, уточни ми-

нистърът.

Правителството осво-

боди от поста му предсе-

дателя на Държавната 

агенция по горите Георги 

Костов, съобщиха от пра-

вителствената информа-

ционна служба. Решението 

се налага поради преобра-

зуването на ДАГ в изпъл-

нителна агенция към ми-

нистъра на земеделието и 

храните.

Министърът на транс-

порта, информационните 

технологии и съобщени-

ята Александър Цветков 

смени ръководствата на 

три дружества. С ново ръ-

ководство ще бъдат дър-

жавните компании „Желе-

зопътна инфраструктура”, 

„Ръководство въздушно 

движение” и „Транспортно 

строителство и възста-

новяване”.

Новият генерален ди-

ректор на Националната 

компания „Железопътна 

инфраструктура” е Милчо 

Ламбрев, който сменя на 

поста Антон Гинев. Нови-

ят генерален директор е 

работил в БДЖ и в инфра-

структурното дружество 

на железниците.

Главен директор на 

„Транспортно строител-

ство и възстановяване” 

става Валери Василев, 

който заменя на поста 

Александър Станоев. До-

сега Василев е бил зам.-ди-

ректор в предприятието. 

В дружеството са назна-

чени и нови членове на 

управителния съвет. 

Генерален директор на 

„Ръководство въздушно 

движение” стана Георги 

Ангелов, който ще замес-

ти Емануил Радев на пос-

та. Назначени са и нови 

членове на управителния 

съвет. 

18 кандидати за 
кметския стол 
на София

18 са кандидатите 

за кмет на столицата, 

съобщи Общинската из-

бирателна комисия в Со-

фия. Изборите са на 15 

ноември. Тогава кмет ще 

избират и в район Панча-

рево, във Враца, в Правец, 

Раднево и Разлог. На 24 

октомври пък са частич-

ните избори в столичния 

район „Илинден”, в с. Балша 

и в Ракитово.

За гласовете на софи-

янци основните претен-

денти ще бъдат Йорданка 

Фандъкова (ГЕРБ), Георги 

Кадиев (Коалиция за Бъл-

гария), Иван Антикаджи-

ев (Съюз на свободните 

демократи) и Павел Попов 

(Ред, законност и спра-

ведливост). Останали-

те участват, спазвайки 

принципите на олимпий-

ското движение. След поч-

ти 10-годишно отсъствие 

на политическата сцена 

се появява и кандидат на 

Българския бизнес блок, 

нова партия - „Либертас”, 

търси медийна слава... От 

ГЕРБ вече са готови с пла-

катите на своята канди-

датка Йорданка Фандъко-

ва. От тях тя обещава на 

избирателите добри идеи 

за София и че градът ще 

бъде в добри ръце. Кампа-

нията в София  започна на 

20 октомври.

Кандидатите за кмет 

на Панчарево са седем. В 

община Правец ще изби-

рат измежду двама. Да 

ръководят район „Илин-

ден” ,  искат деветима 

души. Претендентите в 

Ракитово са шестима. За 

освободения от социалния 

министър Тотю Младенов 

кметски пост във Враца 

са се кандидатирали шест 

души. 

Йорданка 
Фандъкова

Георги 
Кадиев

В НДК седмицата премина под знака на  „Стройко 2009”. И тази година интересът на 
изложители, предприемачи и граждани към новия брой на в. „Строител”  беше подчертан. 
Необичайната роля пряко да контактува с читателите на вестника тази година се падна на 
колегата Калоян Станчев

Усвояват 
средства за 
пречистване на 
отпадни води

До края на 2010 г. да се 

удължи срокът за усвояване 

на средствата от Европей-

ската инвестиционна бан-

ка по проекта за пречист-

ване на отпадните води в 

басейна на р. Марица, пред-

вижда предложение на пра-

вителството до Народно-

то събрание. С него ще се 

даде съгласие за водене на 

преговори с финансовата 

институция, съобщиха от 

правителствената инфор-

мационна служба. „България 

– проект за пречистване на 

отпадъчни води в басейна 

на р. Марица” е финансиран 

от програма ИСПА и е съфи-

нансиран от ЕИБ чрез дър-

жавен инвестиционен заем 

за 28 млн. евро, подписан 

през юли 1999 г. По проек-

та се доизграждат пречис-

твателни станции за отпа-

дъчни води (ПСОВ) в Стара 

Загора, Димитровград и 

Хасково и се прави рехаби-

литация и доизграждане на 

ВиК мрежа на левия бряг на 

р. Марица в Димитровград. 

Целта е намаляване на 

замърсяването на Марица 

като трансгранична река, 

на нейните притоци и подо-

бряване на качеството на 

водата в Егейско море.

Горна Оряховица подписа договор за 
проект на стойност над 5 млн. лв.

В Министерството 

на регионалното раз-

витие и благоустрой-

ството беше подписан 

договор за реализация на 

проекта „Подобряване 

на физическата среда и 

сигурността в община 

Горна Оряховица – I етап” 

по ОП „Регионално разви-

тие, схема за предоста-

вяне на безвъзмездна фи-

нансова помощ „Подкрепа 

за подобряване на град-

ската среда”. Това съ-

общиха от пресцентъра 

на общината. Проектът 

е с продължителност 

24 месеца и ще започне 

след подписването на до-

говора. Стойността му 

е 5 548 127,22 лв. Обща 

цел на проекта е да се 

подобри качеството на 

живот и да се повиши 

привлекателността и 

конкурентоспособност-

та на град Горна Оряхо-

вица и агломерационния 

ареал. 
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ÑÒÎ ÄÓÌÈ
От срещата  на УС на КСБ с министъра на ре-

гионалното развитие и благоустройството Росен 
Плевнелиев и неговия екип могат да се откроят ня-
колко важни неща.  Първото е, че една браншова ор-
ганизация авторитетно сяда на масата и предлага 
на министерството идеи за промени в нормативна 
уредба, свързана с работата на целия строителен 
бранш. Има чуваемост, а предложенията се отна-
сят  до промени в Закона за ДДС, ЗОП и този за данъ-
чноосигурителния процесуален кодекс. Второ – дис-
кутират се проблеми, които строителните фирми 
имат  с банките, с общините и с държавата като 
възложител,трето...

Като следствие от тази среща  в. „Строител”  
започва реализацията на няколко нови журналисти-
чески идеи, които, според нас, пряко са свързани с  
работата на българските строители днес, в усло-
вията на криза, при непрекъснато променящата се 
икономическа среда. Започваме съвместно с НСОРБ 
нова рубрика „Общини” , в която ще акцентираме на 
създаденото от вас за подобряване и благоустройва-
не на местата ,в които живеем, ще търсим и изпре-
варваща информация за инвестиционните намерения 
на общините, за предстоящи търгове и проекти, 
стартираме и нова рубрика „Анализи” – където дума-
та ще имат  експертите, с „На прицел”навлизаме в 
проблемите с журналистически разследвания...В този 
брой разказваме как фирма, не вписана в ЦПРС, печели 
конкурс в столицата! 

Нашите репортери ще излязат от „жълтите 
павета”, за да сложат каската макар и за един ден 
на вашите строежи, за да усетят пулса на изграж-
дането, работата, мислите, чувствата на хората,  
които  след време ще бъдат вписани като днешните 
„Строители на съвременна България”. Дори и да не се 
появи  нов Симеон Радев.

Георги Сотиров

20 млн. евро ще се из-

ползват за строеж на нови 

детски градини догодина. 

Още толкова пари са пред-

видени за социална инте-

грация на роми и деца с ув-

реждания, стана ясно тази 

седмица на Международния 

семинар за социално включ-

ване.

40-те милиона евро са 

заем от Световната банка 

и ще може да бъдат използ-

вани от общините и непра-

вителствените организа-

ции още догодина, обясни 

социалният министър Тотю 

Младенов.

Проектите трябва да 

бъдат насочени към деца 

до 6-годишна възраст.

Парите за интеграция 

на инвалиди ще се използ-

ват за рампи и специализи-

ран превоз. Ще се финанси-

рат и специални проекти на 

кметствата за интеграция 

на малчуганите от гетата.

От европари за заба-

вачки ще могат да се въз-

ползват и София, и всички 

останали градове у нас, 

обясни Младенов. От ноем-

ври социалните служители 

ще разясняват какви ще 

са условията за кандидат-

стване.

Средствата са пред-

назначени за усвояване до 

2013 г. Надявам се и след 

края на програмата държа-

вата и общините да про-

дължат финансирането на 

този проект, заключи ми-

нистър Младенов. 

Изграждат забавачки с  
20 млн. евро заем 

Интегрирана стратегия 
за борба с корупцията 
готви правителството

Ренета Николова

Проектостратегията 

бе представена от зам.-

министъра на вътрешни-

те работи Павлин Дими-

тров и обсъдена на кръгла 

маса с участието на пред-

ставители на прокурату-

рата, ВСС и неправител-

ствени организации. 

„Корупцията е река, която 
не можеш да спреш с един 
камък, необходима е язо-
вирна стена”,

така образно обосно-

ва необходимостта от 

интегрирана стратегия 

Ролф Шлотерер, съветник 

на зам. министър-пред-

седателя и министър на  

въ тр е ш н и те  раб от и 

Цветан Цветанов. Той 

представи проекта „Ме-

ниджмънт стандарт” на 

немското правителство, 

който през 90-те години 

първо е приложен в облас-

тта на отбраната и ин-

формационните техноло-

гии, а сега 

всички ин-

ституции в 

Германия са 

задължени 

да работят 

по този мо-

дел.

Пет ос-

новни цели 

по превен-

ция и про-

т и в о д е й -

с т в и е  н а 

корупцията 

и организи-

раната престъпност си 

поставя стратегията, а 

основните мерки за пос-

тигането им са създаване 

на стабилно и непротиво-

речиво законодателство, 

разработване на нова 

наказателна политика и 

добра нормативна база, 

прилагана от ефективна 

система от институции, 

укрепване на администра-

тивния капацитет, увели-

чаване на прозрачността 

на управленския процес и 

засилване на гражданския 

контрол.

ПЕТ ЦЕЛИ

1. Постигане на кон-

кретни, осезаеми резул-

тати за ограничаване на 

масовите корупционни 

практики, които ощетя-

ват гражданите, пречат 

на бизнеса и ерозират 

държавността. 

2 .  Недопускане  на 

корупционни практики 

и прояви по високите 

етажи на държавната 

власт и местното са-

моуправление и прекъс-

ване на възможностите 

за връзка между органи-

зираната престъпност, 

политическите партии 

и органите на властта.

3 .  М а к с и м а л н о 

ограничаване на въз-

можностите за  осъ-

ществяване на орга-

низи ран а  пр е стъп н а 

дейност, ефективно на-

казателно преследване и 

отнемане на трансфор-

мираните в собстве-

ност или капитал печал-

би от нея.

4. Утвърждаване на 

България като надежден 

партньор при осъщест-

вяване на политиките 

за свобода, сигурност и 

правосъдие със свой при-

нос за защита на финан-

совите интереси на ЕС.

5 .  И з гра ждане  н а 

устойчива ценностна 

система в обществото 

за нетърпимост към ко-

рупцията и престъпнос-

тта.

На 2 ноември се пред-

вижда публично обсъжда-

не на стратегията преди 

нейното окончателно при-

емане.

Българите към кабинета Борисов:

Борете се с корупцията
Това трябва да е главният приоритет на 

новото управление, показват резултатите 

от последното проучване на НЦИОМ
Борбата с корупция-

та, справянето с криза-

та и възстановяване до-

верието на европейските 

институции към България 

трябва да са приорите-

тите на новото управле-

ние. 

Това показват резул-

татите от последното 

национално представи-

телно проучване на НЦИ-

ОМ за политическите 

нагласи у нас. 

74% от анкетираните 

са на мнение, че прави-

телството демонстрира 

сериозни намерения за 

справяне с корупцията, 

1/4 обаче ги определят 

като „пиар акция". 

66% са оптимисти за 

бъдещето на страната 

ни. В сравнение с август 

този показател отбеляз-

ва малък спад. Тогава по-

ложително настроени са 

били 70% от хората. 

Участниците в проуч-

ването са оценили и част 

от предложенията и иде-

ите на правителството 

за реформи. 
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Силвио Берлускони: 

Проектът „Южен поток” е важен и трябва 
да бъде осъществен

„Много  италиански 

компании дават работа 

на десетки хиляди бълга-

ри, но можем да засилим 

тези контакти и да уве-

личим сътрудничеството 

си най-вече чрез малките 

и средните фирми”, каза 

италианският премиер 

Силвио Берлускони при по-

сещението си у нас и под-

черта, че Италия е сред 

първите три търговски 

партньора на страната 

ни. Той подкрепи искането 

на България да получи 300 

млн. евро компенсация за 

затворените блокове на 

АЕЦ „Козлодуй” и обеща, че 

ще помогне за усвояването 

на 7-те млрд. евро от фон-

довете на ЕС. Българският 

премиер Бойко Борисов на 

свой ред информира, че е 

запознал италианския си 

колега с проблемите около 

автомагистрала „Тракия”. 

„Започна отблокирането 

на еврофондовете, очак-

ваме този свеж финансов 

ресурс и разчитаме мно-

го на партньорството на 

Италия”, подчерта той. На 

срещата е бил поставен и 

въпросът за удължаване на 

срока за прилагане на мер-

ките по Шенген.

Италианският премиер 

изрази подкрепа за изграж-

дането на газопровода 

„Южен поток”. „Този проект 

е важен и трябва да бъде 

осъществен”, заяви ита-

лианският министър-пред-

седател, като напомни, че 

проектът е алтернатива 

на минаващия през Украй-

на газопровод и може да 

помогне за избягването на 

нова газова криза.

Берлускони обърна вни-

мание на необходимостта 

от развиване на атомната 

енергетика, давайки за при-

мер Франция, която задово-

лява 85% от своите енер-

гийни нужди благодарение 

на атомни електроцентра-

ли. По думите му забраната 

на ЕС преди години е попре-

чила на Италия да се разви-

ва в тази насока и заради 

това италианците днес 

плащат за електроенергия 

с 35% повече от останали-

те европейски държави.

Двамата премиери са 

обсъдили и темата за бор-

бата с престъпността, 

стана ясно на пресконфе-

ренцията. „Гордея се с ре-

зултатите, които постиг-

нахме. Дадохме по-големи 

правомощия на нашите 

национални комисари и ус-

пяхме да арестуваме 225 

криещи се престъпници”, 

подчерта Берлускони.

МРРБ подписа 18 договора в 
подкрепа на урбанизираните зони 

Заместник-министър 

Лиляна Павлова и кметът 

на община Русе Божидар 

Йовков официално под-

писаха първия договор 

от общо 18-те одобрени 

за финансиране по схема 

„Подкрепа за подобряване 

на градската среда”. Тър-

жествената церемония се 

състоя в зала „Пресцен-

тър” на МРРБ и продължи 

с подписване на останали-

те 17 договора на кмето-

вете от другите 2 големи 

общини София и Пловдив 

и 15-те от 79-те общи-

ни, обхващащи градските 

агломерационни райони – 

Белослав, Благоевград, Ве-

линград, Горна Оряховица, 

Гоце Делчев, Кърджали, Ло-

веч, Лом, Нова Загора, Па-

зарджик, Петрич, Попово, 

Разград, Хасково и Шумен. 

Схемата за безвъз-

мездна финансова помощ 

с е  р е а л и -

зира с  фи-

нансовата 

подкрепа на 

Европейския 

съю з  ч р е з 

Европейския 

фонд за ре-

г и о н а л н о 

р а з в и т и е . 

Р е с у р с ъ т 

по нея е над 

244 млн. лв., 

о т  к о и т о 

55  млн .  са 

за общини-

те от 7-те 

т.нар. голе-

ми града, а 

189 млн. са 

за останалите 79 общи-

ни. С това се поставя на-

чалото на „Интегрирано 

планиране за градско въз-

становяване, включващо 

интервенции за паркове, 

зелени площи, детски пло-

щадки, пешеходни алеи, 

тротоари, велосипедни 

пътеки, подлези за пеше-

ходци, рехабилитация на 

улични мрежи, изграждане 

на обществени паркинги, 

въвеждане на енергос-

пестяващо улично ос-

ветление, поставяне на 

охранителни системи за 

наблюдение, създаване на 

достъпна архитектурна 

среда за хора с намале-

на подвижност”, разясни 

зам.-министър Павлова. 

Общата стойност на 

тези одобрени проекти 

първоначално възлезе на 

163 млн. лв., но след анализ 

на ситуацията по усвоя-

ване на еврофондовете и 

настъпилите промени от 

глобалната финансова и 

икономическа криза беше 

взето решение да се на-

прави на пълен преглед 

на целесъобразността 

и икономическата ефек-

тивност на проектните 

предложения. Тя обясни 

това с продължителния 

период от време – от 

обявяването на схемата 

през август 2008-а досе-

га, характеризиращ се с 

драстично понижаване на 

цените в сектора.

 „ За  целта,  както 

обявихме в началото на 

септември, бяха наети 

външни експерти, които 

да направят оценка на 

проектните предложения 

на 18-те общини”, добави 

зам.-министърът. След 

преглед на количествено-

стойностните сметки 

на ценообразуването на 

проектните предложения 

са намалени някои от ком-

понентите в проектните 

предложения. Крайният 

резултат на новия размер 

на финансиране на всеки 

един от проектите е ут-

върден с решение на ръко-

водителя на управляващия 

орган на 8 октомври. 

„Междувременно още 

на 25 септември публи-

кувахме стойността на 

освободените средства 

от първоначалния етап 

на договаряне – 81 млн. лв. 

Сега ще добавим към тях 

освободените почти 30 

млн. лв. и със 110 млн. лв. 

ще имаме текуща отворе-

на схема за всички общи-

ни, които не са одобрени 

при първото обявяване. 

Така те ще имат възмож-

ност да кандидатстват. 

Крайният срок за получа-

ване на проектни пред-

ложения е началото на 

януари 2010 г., така че се 

надяваме и със следващия 

рунд да покрием голяма 

част от общините, кои-

то не са включени сега”, 

добави зам.-министър  

Павлова.

Виолета Михайлова

Строят 15 подземни паркинга в София
Главният архитект на 

София Петър Диков внесе 

в комисиите на Столичния 

общински съвет 15 предло-

жения за изграждането на 

подземни паркинги срещу 

35-годишно срочно право 

на строеж. 

Докладите предизви-

каха дискусия сред съвет-

ниците от комисията по 

транспортна инфраструк-

тура, които гласуваха 

предложение за създава-

нето на работна група, 

която да разгледа и ана-

лизира предложените пар-

кинги, както и да направи и 

обобщи нови предложения.

По думите на предсе-

дателя на комисията по 

транспорт на СОС Ра-

дослав Тошев работната 

група трябва да определи 

кои са паркингите, които 

ще се изграждат сега, 

както и кои - на по-късен 

етап. 

Внесените от арх. Ди-

ков предложения са депо-

зирани в СОС през март 

и април тази година, но за 

първи път влизат за об-

съждане в комисиите на 

съвета, стана 

известно при 

обсъждането 

им. 

Предлага 

се изгражда-

нето на под-

земен паркинг 

на бул .  „Дж. 

Баучер” (меж-

ду бул. „Чер-

ни връх” и ул. 

„Богатица”) за 

3 112 780 лв. 

Другото мяс-

то  е  между 

бул. „К. Велич-

ков”, бул. „Ал. 

Ста мболий -

ски” и ул. „Зай-

чар” - за 2 653 

161 лв. 

Останалите предло-

жения са да се построят 

автоматизирани подземни 

паркинги на ул. „Сър Сти-

вън Рънсиман”, до парка 

„Заимов”, срещу 35-годиш-

но срочно право на строеж 

за 251 686 лв.; на бул. „П. Ю. 

Тодоров” в жк „Иван Вазов” 

- за 246 хил. лв., на бул. „Д.  

Петков” - между ул. „Пи-

ротска” и бул. „Т. Алексан-

дров”, за 482 395 лв.; на 

бул. „Д. Петков”, между 

бул. „Ал. Стамболийски” 

и ул. „Позитано”, за 320 

980 лв.; на бул. „Д. Петков” 

между бул. „Сливница” и ул. 

„Цар Симеон” за 261 090 

лв.; на бул. „Д. Петков”, 

между ул. „Цар Симеон” и 

ул. „Пиротска”, за 254 134 

лв.; на ул. „Крум Попов”, до 

бул. „Св. Наум”, за 464 182 

лв.; в жк „Хиподрума” на ул. 

„Софийски герой” за 853 

950 лв.

Арх. Диков предлага 

да бъдат изградени и два 

подземни паркинга на бул. 

„Хр. Смирненски” - меж-

ду бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви” и ул. „Стара 

стена”, срещу 35-годишно 

срочно право на строеж 

за 1 906 959 лв.; и между 

ул. „Стара стена” и ул. 

„Добри Войников” за 1 411 

859 лв. 

Има идея и за подземен 

паркинг по бул. „Цар Борис 

Трети” за 2 621 277 лв. 

Главният архитект 

предлага и още един - 

между ул. „Ш. Петьофи” и 

бул. „Витоша”, който ще 

е автоматизиран и ще се 

строи срещу срочно право 

на строеж за 626 891 лв. 

Столичната община 

вече обяви процедура за 

изграждането на подземни 

паркинги срещу 99-годиш-

но право на строеж, но тя 

се провали поради липсата 

на кандидати.

Зам.-министър Лиляна 
Павлова и кметът на 
община Русе Божидар Йовков 
подписаха първия договор



5СТРОИТЕЛИНТЕРВЮпетък, 23 октомври 2009

Г-жо Чавдарова, ми-
наха само няколко дни от 
шестата годишна среща 
на общините в Сандан-
ски. Най-голямата новина 
от събитието като че ли 
беше споразумението, ко-
ето подписахте с прави-
телството. Очаквате ли 
то да даде резултати?

На мен много ми допада 

стилът, който произтича 

от министър-председателя, 

защото той не е на основа-

та на гръмката фразеоло-

гия – програми, стратегии 

и ала-бала, а на работен ре-

жим, план за действие и ре-

зултати, ясни във времето. 

Много сме удовлетворени, 

че в този стил на работа 

Борисов иска на всеки 2 ме-

сеца да имаме персонални 

срещи, на които да се ин-

формираме за хода на спора-

зумението. 

Важното е, не само че 

беше подписано споразуме-

ние между централната и 

местната власт, а че то 

има съдържателен аспект, 

съществено различен от 

предходните споразумения. 

Сега за първи път се поя-

вяват два нови акцента. Те 

са за взаимно съгласувани 

и допълващи се национални 

и местни политики в обла- 

стта на грижата за хора-

та и за човешкия капитал 

в страната с извеждане на 

спецификата на акцентите 

за работа с хората от со-

циално уязвими групи, млади 

хора и малки населени мес-

та. И това беше високо оце-

нено не само от участници-

те от местните власти, но 

и от централната власт, 

защото това показва, че 

няма да продължаваме да бя-

гаме по най-наболелите про-

блеми и слаби места в общо-

националната политика и се 

обединяваме в търсенето 

на взаимно подкрепящи се 

инициативи. На тази среща 

ние предложихме последния 

си продукт – портфолио от 

мерки за прозрачно и отго-

ворно управление на местно 

ниво и това съвпада с при-

оритетите на новото пра-

вителство в областта на 

антикорупционните мерки. 

Преди няколко дни ме 
смути едно изказване на 
зам.-министър Евдокия 
Манева, която каза, че спи-
ра строителството на 
канализациите по малките 
населени места, за да се на-
правят пречиствателните 
станции в големите гра-
дове. Не е ли точно това 
дискриминация на малките 
селища?

- Не, тук нещата са дру-

ги. Ние имаме повече или 

по-малко добре работещи 

секторни политики. Но от 

тези секторни политики не 

се получава механичен сбор 

на силна национална полити-

ка. Ние обявяваме едни наци-

онални приоритети – напри-

мер подкрепа за развитие 

на селското стопанство, за 

подкрепа на селски райони, 

за развитие на селски ту-

ризъм, изобщо за туризма 

като приоритет, в същото 

време секторните политики 

водят до закриване на дей-

ности, на училища, на болни-

ци, до отлагане във времето 

на инфраструктура. Това в 

края на краищата блокира 

националния приоритет, за-

щото секторните работят 

в друга посока или си проти-

воречат един с друг.

Кое е удачното реше-
ние на този проблем?

Удачното е Министер-

ският съвет и ние като об-

щини, гледайки общо всички 

политики, а не министер-

ство по министерство, да 

намерим възела и да спазва-

ме националните приорите-

ти. В примера с проектите 

в малките населени места 

обаче корекцията е съвър-

шено разбираема, тъй като 

ние сме поели ангажименти, 

ясно разписани във време-

то (моето лично мнение е, 

че когато сме ги поели, те 

са били непосилни за наша-

та страна, но това е друг  

въпрос). Сега, когато се 

вижда, че не сме ги изпъл-

нили, е нормално да насочим 

усилията натам. В противен 

случай влизаме в наказател-

ни процедури. Националният 

ни приоритет е да следваме 

логиката на обещанията. 

Премиерът Бойко Бо-
рисов каза: „Дайте ми 
добри проекти, ще ви на-
меря пари.” Все още ли е 
проблемно за общините да 
изготвят добри проекти?

Проблемът не е вече 

в това. Проблемът с по-

добряване качеството на 

проектите ще е вечен, тъй 

като, както се променят ус-

ловията, така се променят 

и технологии, променят се 

приоритети... Но всъщност 

основният проблем, който 

фигурираше и в изказването 

на премиера в Сандански и 

беше посрещнат с голямо 

одобрение, е в своевремен-

ното и честно състезание 

и оценка на тези проекти. 

Досега те отлежаваха не 

с месеци, а с години. Отле-

жаваха 2 години по САПАРД, 

същото ще стане сега и с 

проектите по програмата 

за селските райони.

А защо отлежават?
Няма капацитет за тях-

ната обработка и оценка. А 

когато един проект отлежа-

ва, той остарява. Драстич-

но е това, че не се поучихме 

от проблемите по САПАРД, 

и сега се повтарят неща-

та. Защото проектите се 

одобриха по цени отпреди 

2 години, изпълняваха се по 

цени отпреди 2 години, а и 

най-ниските оферти от из-

пълнителите бяха на по-ви-

соки цени. Така общините 

се принудиха да изпълняват 

по стари цени при осигурени 

по грантови схеми около 60% 

от средствата. И ето сега, 

част от тия пари трябва 

да се дават от общините.  

Въпреки обещанията, че 

грешката ще бъде покрита 

от държавата, това не ста-

на. Сега същото ще се полу-

чи и с програмата за селски-

те райони. Ние струпахме 

еднократно проекти в обем, 

4 пъти по-голям от ресурса 

за целия планов период. И 

колегите, естествено, че 

блокираха. Сега в Сандански 

най-сетне се чу, че тръгват 

първите одобрени проекти. 

Закъсненията са особено 

неприятни, защото става 

въпрос за инфраструктурни 

проекти. И когато си ги по-

давал през февруари с идея 

да строиш през май, юни... 

ти си залагал, че ще го из-

пълняваш през този строи-

телен период, а със забавя-

нето изпълнението отива 

с цяла година напред. Това 

е много неприятно именно 

за строителите. Защото 

проектите са за пътища, 

улици, все неща, които се 

изпълняват на открито. И 

тази специфика на общин-

ските проекти, ако бъде 

отчетена, ще премахне гла-

воболията и на бенефици-

ентите, т.е. на общините, 

и на изпълнителите, които 

страдат от това, че трябва 

да се вмъкват във финансо-

ва рамка отпреди 2 строи-

телни сезона с всички после-

дици за тях от това. Слава 

богу, че сега покрай кризата 

спря движението нагоре на 

цените на строителните 

материали. Проблеми и сла-

бости, наши вътрешни, има-

ме и при доброто управление 

на проектите, които са и 

на бенефициентите, и на 

изпълнителите, които под-

ценяват коректността на 

документацията. Защото 

един документ, ако липсва, 

няма плащане към нас, няма 

плащане и към изпълнители-

те. И почваме взаимно да си 

сипем упреци и да си носим 

негативните последици. За-

това се надявам през ноем-

ври на Националната среща 

на общинските европроек-

ти да си кажем всички тези 

неща и да търсим начин да 

решаваме проблемите.

Строителните фирми 
много разчитаха на фонд 
ФЛАГ, който даваше въз-
можности за авансово фи-
нансиране на проектите, 
но общините някак трудно 
заработиха по тази про-
грама. Промениха ли се 
вече нещата?

Да, ФЛАГ вече работи 

нормално, първите креди-

ти отдавна са отпуснати, 

текат и вноски за възста-

новяване. Слабото място 

на ФЛАГ е зависимостта на 

общините от управляващи-

те органи. Ние сме теглили 

кредит с надеждата, че ще 

получим междинно плащане 

навреме, а то като закъснее 

с 6 месеца, ние носим нега-

тивите, без да сме виновни. 

Вие сте голям радетел 

на идеята за децентрали-
зация в управлението на 
общините. Кои страни в 
Европа са лидери в тази 
насока?

Лидери има много, но 

най-напред с децентрали-

зацията са скандинавските 

страни. Например в Швеция 

са много горди с това, че от 

всеки 100 лв., събрани от да-

нъкоплатците, 70 остават 

за общините и в регионите. 

Разбира се, добри примери за 

успешна децентрализация 

има и в Германия. Франция 

също е един от добрите при-

мери за това как от центра-

лизирана държава се прави 

децентрализация с ясни, 

много силни резултати от 

нея. Но дистанцията между 

тези страни и нас е толко-

ва голяма, че няма да можем 

в обозримо за един човешки 

живот време да се придви-

жим до тях. Ние по-скоро 

гледаме да се придвижваме 

до средноевропейски тип 

страни като Чехия, Полша, 

които са средноевропейско 

ниво, но придвижването до 

това ниво ще ни коства 33 

години. 

А готови ли сте вече за 
първата стъпка към това 
придвижване?

Ние сме доволни, че с но-

вото правителство успяхме 

да се договорим, че сменяме 

темпа на движение, защото 

ние сме с пъти зад пред-

последната страна, която 

сигурно се досещате, че е 

Румъния. На нас ще ни тряб-

ват години, за да я стигнем, 

след което, ако имаме сила и 

политическа воля, да тръг-

нем напред. За нас е много 

важно, че сега усетихме ре-

ално политическа воля. Тя е в 

първите предложения, които 

започнахме да разработва-

ме с новите екипи и с екипа 

на министър-председателя 

и екипа на министъра на 

регионалното развитие. На 

следващото заседание на УС 

на сдружението ще обсъдим  

доколко сме готови да вле-

зем през тази отворена от 

правителството врата. 

Кои са ключовите неща, 
които ще отворят пътя 
към децентрализация?

Това са нов закон за 

местните данъци и так-

си, нов закон за местните 

финанси, който ще смени 

системата на финансово 

изравняване, за да се под-

крепят по-бедните общини, 

и нов закон за местното 

самоуправление. Промени-

те на тези закони са добре 

изписани в споразумението, 

което подписахме, и са до-

бре подредени във времето. 

С приоритет върви законът 

за местните данъци и так-

си, който трябва да стане 

факт като нова философия 

до средата на следващата 

година, за да може общини-

те да се готвят второто 

полугодие и той да влезе в 

сила през 2011-а. Законът за 

местното самоуправление 

да бъде приет в началото 

на 2011 г. – т.е. преди мест-

ните избори, и последен по 

срок да бъде законът за 

местните финанси, който 

да влезе през 2012 г. и бю-

джет 2012 да бъде вече по 

него. 

Г-жо Чавдарова, кмето-
вете се оплакват, че им е 
трудно да управляват една 
община, как се оправяте 
вие с 264?

Много трудно, но пък 

тази трудност създава 

съвсем друг тип култура 

на взаимодействие. Първо, 

човек забравя дори имената 

на партиите, забравя мърт-

вия бюрократичен стил и 

език на говорене, защото 

общините говорят на един 

прост език от практиката, 

както и строителите впро-

чем, често придружен и от 

нецензурни изрази, когато са 

недоволни, но пък винаги под-

сказващи горещите точки. 

Така във всеки момент ти 

си захранен с реалните про-

блеми на хората по места. И 

когато се реши един конкре-

тен, горещ проблем, човек е 

доволен, защото вижда неза-

бавния резултат. 

Как оценявате парт-
ньорството на сдружени-
ето, което ръководите, с 
Камарата на строителите 
в България?

Като ползотворно и ус-

пешно партньорство, което 

високо ценим. Ето сега, през 

ноември подготвяме съв-

местна среща на общините 

и строителния бизнес с ев-

роексперти, с която си по-

ставяме много високи цели.

Вие приехте идеята в. 
„Строител” и НСОРБ да 
стартират нова рубрика 
на страниците на издани-
ето, която да представя 
общините с техните по-
значими проекти в обла-
стта на инвестициите 
и развитието на инфра-
структурата. Какви са 
очакванията ви от това 
наше сътрудничество в 
бъдеще?

 - Идеята заслужава вни-

мание и следва добре да се 

развие, така че да носи пол-

зи за всички заинтересова-

ни страни. Трябва добре да 

обмислим равнопоставено-

то представяне на общин-

ските проекти, подходящия 

момент за това от гледна 

точка на съответната об-

щина. Важно е и да си изя-

сним основните послания, 

които ще отправяме към 

гражданите и бизнеса. Оч-

акваме, че съвместната 

рубрика ще е още един на-

чин за споделяне на добри 

практики, успешно извърве-

ни процедури, постигнати 

резултати.

Изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова: 

Закъсненията по европейските 
програми удрят и общини, и строители

Гинка Чавдарова е 

завършила Киевския 

държавен университет, 

специалност 

„Икономика и 

математика”. 

Доктор по икономика 

с дисертация по 

ефективност на 

инвестициите. Експерт 

по териториално 

планиране, местно 

самоуправление и 

общински финанси. 

Работила е за 

Националния център 

за териториално 

развитие и 

жилищна политика. 

Изпълнителен директор 

е на Националното 

сдружение на общините 

от създаването му през 

1996 г. 

Елица Илчева
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Опаковат недовършени сгради  
в курорта Пампорово
Кметовете на Чепеларе и Смолян забраняват 

строителството от 1 декември

Своеобразни последо-

ватели на Христо Явашев-

Кристо се оказват общи-

ните Чепеларе и Смолян, 

чиито кметове разпоре-

диха недовършените „па-

метници” в Пампорово да 

се опаковат прилежно, за 

да не загрозяват гледката 

на туристите.

Кметовете Дора Ян-

кова и Георги Попов разпо-

редиха спиране на строи-

телството от 1 декември 

до 30 март следващата 

година, както и пълно по-

чистване, обезопасяване 

и „пакетиране” на недо-

вършените обекти в ком-

плекса. Да се изчистят 

тротоарите и уличните 

платна от строителни 

отпадъци и техника, както 

и да се възстановят зеле-

ните площи в близост до 

обектите, които са засег-

нати от строителни рабо-

ти, гласи още заповедта.

В срок до 1 декември 

възложителите и изпъл-

нителите на обектите 

трябва да се „отчетат” 

в общината какви мерки 

са предприели, както и да 

представят вида и разме-

рите на декоративните 

огради и пана за обезопа-

сяване.

На територията на 

община Смолян има три 

проблемни обекта, посочи 

зам.-кметът Румяна Ян-

чевска. Това са недовър-

шеният хотел „Магнолия” 

в курортно ядро „Язовира”, 

започнатият обект на 

разклона за кулата „Сне-

жанка” и недовършената 

надстройка на хижа „Сту-

денец”. Те се намират на 

възлови места и създават 

дискомфорт на туристи-

те. Срокът за изпълнение 

на заповедите е два месе-

ца и е удължен заради кри-

зата, която удари сериозно 

строителния бранш.

Голям проблем оба-

че се оказва издирване-

то на собствениците на  

апартхотелите, повечето 

от които са разпродадени 

„на зелено”, а по-късно пре-

продадени на чужденци.

Някои от апартамен-

тите са сменили по някол-

ко собственици, сделките 

не са вписани и не е ясно 

чия собственост са. Ня-

кои от продажбите на 

апартаменти са с идеална 

част от земята на обек-

та и хаосът става пълен, 

коментира Янчевска. Об-

щината ще иска информа-

ция за тези собственици 

на всички възможни нива, 

но проблемът е сериозен 

и рефлектира в много по-

соки.

Общинските разпоред-

би за новия зимен сезон 

касаят и собствениците, 

и наемателите на обекти 

край пистите, които до 20 

октомври трябва да пода-

дат заявление в общината, 

за да бъдат включени в схе-

мата за временни обекти. 

За целта трябва да пода-

дат всички документи, за 

да е готова схемата до на-

чалото на ноември. Всички 

обекти, които останат из-

вън нея, което на практика 

ще ги направи незаконни, 

ще бъдат премахнати за 

сметка на собствениците 

им, обясни Янчевска. За из-

пълнението на заповедите 

ще следят специални коми-

сии от двете общини. 

Яна Христова

Вестник „Строител” 
гостува на кметството 
във Видин

„МЦ Баухеми” с материали за 
испанската фирма ФСС

23 фирми  

в Добричко 

отпадат 

Тротоар ще 

произвежда ток

124 са строителните фирми, 
вписани в националния регистър от 
Добричко до края на септември т.г. 
Документи за вписване не са подали 
23 фирми. Основната причина е спря-
ната дейност заради кризата, която 
се чувства изключително осезателно 
в строителния бранш, заяви пред-
седателят на Строителната кама-
ра в Добрич Илия Михайлов. Според 
него това са по-малки и нови фирми. 
Браншът е в колапс, категоричен е 
Михайлов. Спадът през годината ще е 
24% за дейността. Отпаднали са 1550 
фирми, а 13 хил. работници са освобо-
дени. С 1659 са по-малко строителни-
те разрешения за жилищни сгради за 
първото полугодие на тази година в 
сравнение с миналата. Същото важи 
и за административните сгради.

Спадът на инвеститорския над-
зор, който осъществява „Жилфонд 
инвест” - Добрич, е около 35%, което 
говори за замразяване на бранша.

В Плевен ще има тротоар, кой-
то ще произвежда електроенергия 
от движението на хората по него, 
съобщават от сдружение „Пар-
тнерс ЕКСПО”. Тротоарът ще бъде 
част от експонатите на Екобизнес 
Експо център, който ще бъде из-
граден в града на площ от 6,5 дка. 
Парцелът ще е до входа на защи-
тена местност Кайлъка. Идеята 
ще бъде реализирана съвместно с 
партньори от Румъния, където ще 
бъде изграден идентичен център. 
Проектът ще бъде внесен до края 
на октомври за финансиране по 
програма „Трансгранично сътруд-
ничество България–Румъния 2007-
2013 г. Реализацията му ще стру-
ва между 2,5-4 млн. лева. Идеята е 
центровете да бъдат готови до 
2014 г.

Екип на в. „Строител” 

гостува в кметството на 

Видин. На среща с общински-

те заместник-кметове Ми-

тко Велков и Мариан Иванов 

главният редактор Ренета 

Николова представи вест-

ника - издание на Камарата 

на строителите в България. 

Вестникът има интерес към 

информацията касаеща стро-

ителството на Дунав мост 

и подготвя разширен мате-

риал по темата. „Очакваме 

вашите идеи, предложения 

и оферти за нови строежи и 

ремонти на инфраструктура-

та, които ние да публикуваме, 

защото те са интересни за 

нашите абонати – заяви г-жа 

Николова. – Чрез вестника 

можете да наме-

рите нови парт-

ньори или работа 

по нови проекти. 

Страниците ни 

са отворени за 

вашите пробле-

ми, постижения 

и планове за бъ-

дещето. Иска-

ме да помогнем 

на строителния 

бизнес, а вие най-

добре знаете не-

говите възмож-

ности и нужди.”

Символът на Дунав отново е отворен

Най-големият видински хо-

тел „Ровно” отново посреща 

гости. Отворен е като хотел 

с три звезди и с легла до деве-

тия от 14-те етажа на сгра-

дата. В апартаментите са 

настанени испански специали-

сти, които работят на Дунав 

мост-2. 

Хотелът, който има забе-

лежителна архитектура, е по-

строен през 1977 г. Оттогава 

се възприема като символ на 

новия, модерен Видин. Прочу-

тата му крепост „Баба Вида” 

остава знак от миналото. 

Хотелът е кръстен на име-

то на побратимения с Видин 

украински град Ровно. Градът 

вече не носи това име, но ви-

динският хотел си го е запазил. 

Бил е собственост на „Балкан-

турист”. От тази ор-

ганизация малко след 

1990 г. го купува видин-

ският адвокат Иларион 

Дочев. С реновирането 

му след няколко години 

се заема 30-годишната 

му дъщеря Нора Дочева.

В продължение на 

12 години, още преди 

приватизацията му, 

хотелът е бил затво-

рен. Тогавашният му 

собственик не може да под-

държа инсталациите, поради 

което водните тръби навод-

няват стаите една след друга. 

Намаляват и посещенията в 

него. Нора Дочева предприема 

основен ремонт. Всички ма-

зилки са свалени от стените, 

изкъртена е и теракотата 

от санитарните помещения. 

Сградата е върната на „груб 

строеж”. Всичко започва от-

начало с нови мазилки и подови 

настилки. Изцяло подменени са 

и инсталациите. В хотела ра-

боти централна климатизация. 

Лъснати са мраморните плочи 

от фасадата. Запазена е само 

старата алуминиева дограма. 

Реновирана е и механата на 

хотела, която е любимо място 

на видинчани за семейни тър-

жества. Продължава обновява-

нето и на стаите от следва-

щите етажи на сградата.

Теменужка Илиева

Теменужка Илиева

Хотел 
„Ровно” – 
съвременният 
символ на 
Видин 

„МЦ Баухеми” предложи стро-

ителни материали на испанска-

та фирма ФСС, която изгражда 

Дунав мост-2. Материали на 

същата фирма се използват от 

Румъния за строителството на 

инфраструктурата на моста на 

румънския бряг.

Мениджърът по продажбите 

инж. Жасмина Венкова предста-

ви историята и днешния облик на 

фирмата. В момента тя е свето-

вен лидер в производството на 

бетон и висококачествени бето-

нови шпакловки. Има 23 дъщерни 

фирми, 40 представителства в 

света, 1500 работници. От 

2006 г. присъства трайно и в 

България. Членува в Строител-

ната камара и е основател на 

направлението на доставчици-

те на строителни материали.

Предстои представянето 

на фирмата пред строители и 

архитекти като производител 

на бетонови шпакловки и коз-

метика и на нови технологии и 

системи за възстановяване на 

старо и ново строителство, 

индустриални подове, защита 

на водопречиствателни стан-

ции и др.

Екипът на в. „Строител“ се срещна със заместник-
кметовете по строителството Митко Велков и по 
финансите Мариан Иванов на община Видин
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Строителните фирми 

от Пазарджик са готови да 

помагат на учениците от 

местната професионална 

гимназия, които старти-

рат работата си по спе-

челен европейски проект. 

Той е подготвен съвместно 

от ПГСА-Пазарджик и КСБ. 

Проектът е за устойчиво 

партньорство в обучение-

то на строителните спе-

циалисти и е с амбицията 

да се утвърди като успе-

шен модел за взаимодейст-

вие между обучаваща про-

фесионална институция и 

Камарата на строителите 

в България. 

Финансирането на про-

екта - 60 хил. лв., е осигу-

рено по схема за предос-

тавяне на безвъзмездна 

финансова помощ „Училищ-

ни и студентски практики” 

на Европейския социален 

фонд. Договорът е склю-

чен между Главна дирекция 

„Структурни фондове и 

международни образова-

телни програми” на МОН и 

Професионалната гимназия 

за строителство и архи-

тектура - Пазарджик.

Заявената готовност 

от страна на КСБ да пар-

тнира на ПГСА-Пазарджик 

е доказателство, с което 

се гарантира изпълнени-

ето на основната си цел 

- повишаване качеството 

на професионалното обу-

чение, осигуряване на въз-

можности за подобряване 

на професионалната под-

готовка на строителните 

кадри посредством сътруд-

ничеството между строи-

телните фирми и професи-

оналните гимназии.

Проектът е с продъл-

жителност 9 месеца и 

предвижда допълнителна 

строителна практика на 

68 ученици от последния 

12-и клас. Младежите ще 

бъдат избрани от три спе-

циалности: „Бояджийски ра-

боти” – 25, „Вътрешни ВиК 

мрежи” - 25, „Сухо стро-

ителство” – 18, като ще 

получават по 10 лв. надни-

ца по проекта. Представи-

тели на бранша от Пазар-

джик веднага изявиха сами 

готовност да стимулират 

допълнително учениците, 

които ще работят при тях 

по проекта.

Презентацията на 

проекта премина при из-

ключителна активност 

от страна на младите 

момчета и момичета, кои-

то с нетърпение очакват 

професионални предизвика-

телства на строителните 

площадки.

Строителите в Пазарджик 
подпомагат ученици по 
европейски проект
68 възпитаници на професионалната 

гимназия ще трупат опит в местните фирми 

Елица Илчева

Г-жо Иванова, строи-
телите често се оплак-
ват от липсата на квали-
фицирани кадри, а именно 
училища като вашето 
произвеждат кадри. Как 
се подготвят кадри за 
строителството?

Най-трудно е да ус-

пеем да ги привлечем при 

нас. Защото строителни-

те специалности са не-

атрактивни за младите 

хора. Днес те търсят ле-

кото. Никой не иска да се 

навежда, да се изправя, да 

вдига тежко. Освен това 

до миналата година всич-

ки специалности, които 

ние имаме тук, бяха до-

бре платени. Сега в кри-

зата надниците паднаха. 

А конкретно училището в 

Пазарджик е желано учили-

ще, защото ние успяваме 

да привличаме средства 

по различни европейски 

проекти, с които да обо-

гатяваме учебния процес 

и да развиваме допълни-

телно децата. Всяка годи-

на участваме в конкурса 

„Млад строител” и пече-

лим награди.

Колко са бъдещите 
строители тук?

Сега са 600, но са били 

и повече. 

Кои са най-търсените 
специалности?

Най-вече тези за ръ-

ководни кадри – техниче-

ски ръководител, строи-

телство и архитектура, 

водно строителство и 

геодезист. А от работ-

ническите специалности 

привлекателни са нови-

те – вътрешни облицов-

ки, изолации. Тази година 

отворихме нова специал-

ност – външни изолации. 

Като сложих в сайта кар-

тинките с алпинистите, 

желаещите се увеличиха 

тройно. Защото днешни-

те деца търсят интерес-

ното. Ние сме първото 

училище, което вкара спе-

циалността „Дограма и 

стъклопоставяне”. Имаше 

голяма ниша там. Всяка 

година въртя специално-

стите, за да няма прена-

сищане на пазара. 

П р о ек т ъ т ,  кой т о 
презентирате днес, е 
съвместен с КСБ. Как си 
партнирате с браншова-
та организация?

Работим чудесно. От 

2000 г. училището е член 

на КСБ. Само 6 са учи-

лищата като нашето в 

България. Винаги, когато 

поискам помощ, я полу-

чавам. Местните фирми 

например, когато им ос-

танат строителни мате-

риали, вече сами ги карат 

при нас за практиката 

на учениците. Може би 

бяхме първото училище в 

страната, което, когато 

излезе законът, че в ко-

мисиите при държавните 

изпити за професионална 

квалификация трябва да 

има представител от кво-

тата на работодателите, 

се съобразихме с това. 

А помагате ли  на 
възпитаниците след за-
вършване да започнат 
работа?

Да, аз съм и член на 

контролния съвет на КСБ 

и добре си ги контроли-

рам фирмите. (Смее се.) 

Дори докато учат през ля-

тото, помагаме на онези 

ученици, които желаят да 

работят, да си намерят 

работа. Винаги има фирми, 

които, когато имат нужда 

от работна ръка, се обаж-

дат, ние информираме де-

цата и те се възползват 

от възможността да си 

изкарват пари. А и рабо-

тата в реална среда е из-

ключително важна за тях. 

Защо е трудно да се 
подготвят кадри в стро-
ителството? 

Да, четох големия ана-

лиз на Камарата. Така е 

във всеки бранш, не само 

в строителството. Всеки 

бранш обича да се оплаква, 

че тези, които излизат от 

училище, не са достатъч-

но добри. Ако има проблем 

обаче, той е в система-

та – в това, че паднаха 

изключително много ча-

совете по професионална 

подготовка. Откакто аз 

съм в това училище, не-

прекъснато се променяха 

учебните програми, и то 

все в ущърб на професи-

оналната подготовка. И 

това е голяма грешка.

А как успявате да на-
мерите добри учители?

Много трудно. Добри-

те ни специалисти са 

предимно пенсионери. Не 

може да привлечеш архи-

тект, който да преподава 

в клас. Млади колеги в про-

фесионалната подготовка 

нямам. Това е. 

Стара общинска сгра-

да ще приюти сираци от 

Хасково по европейски 

проект. Постройката, ко-

ято е в центъра, ще бъде 

ремонтирана основно и 

оборудвана по ОП „Разви-

тие на човешките ресур-

си” със съфинансиране от 

Европейския съюз чрез Ев-

Петя Иванова - директор на училището:

Необходими са повече 
часове по професионална 

практика

Ремонтират общинска сграда за защитено жилище в 
Хасково 

Красимира Славова

Общинската сграда на бул. „Съединение“ в центъра на Хасково, която ще 
стане жилище за младежите, лишени от родителска грижа

ропейския социален фон. 

Целият проект, който ще 

продължи 14 месеца, е на 

стойност над 260 хил. лв. 

От тях за реновирането 

на сградата са предвидени 

36 720 лв., уточни ръково-

дителят на разработката 

Юлия Манолова. Предстои 

де се обяви обществена 

поръчка за фирмата, коя-

то да извърши ремонта. В 

момента община Хасково, 

която е съпричастна към 

иновативната идея, се е 

заела с разчистването на 

терена, коментира ресор-

ният заместник-кмет Нели 

Станева. Сградата, в коя-

то през март ще влязат 8 

младежи и девойки от 18 

до 20-годишна възраст от 

дома за сираци „Асен Зла-

таров“, е на площ 238 кв. м. 

В нея ще бъдат обособени 

четири спални, дневна, три 

санитарни помещения и 

офис за екипа от педагози, 

социален работник, 

психолог и мени-

джър.

В своеобразния 

сървайвър младите 

хора ще се учат да 

се грижат за себе 

си сами, да разпре-

делят месечния си 

бюджет, но също 

така тяхна отго-

ворност ще е и под-

редбата на двора в 

новото си жилище. 

Стилиян Иванов от КСБ, директорката на училището Петя Иванова и строители от  
ОП-Пазарджик обсъждат параметрите на бъдещото партньорство

Директорката Петя Иванова 
презентира проекта пред учениците 
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В Белоградчик къщите за гости 
никнат като гъби
Световната класация за новите чудеса на света променя визията на малкия град

Осем нови къщи ще 

приемат първите си гос-

ти до края на годината, 

съобщи кметът на Бе-

лоградчик Емил Цанков. 

Собствениците им са 

подали молби за регис-

трация и категоризация 

в общината. С тях бро-

ят на гостоприемници-

те под скалите става 51. 

Строят се и три хотела. 

В момента леглата – око-

ло 600 на брой, са недос-

татъчни да задоволят 

нуждите на увеличаващия 

се брой туристи. На сед-

мица през града преми-

нават по 3800 души. През 

септември уникалните 

скали и пещерата Ма-

гура са посетили 21 хил. 

души. До края на година-

та броят на туристите, 

проявили интерес към 

природния феномен, ще 

достигне 350 хил. души, 

смята кметът.

Тази година Белоград-

чик преживява бум на ин-

тереса към червените 

камъни с образи на хора 

и животни. Той е породен 

от номинацията на ска-

лите в световната кла-

сация за новите седем 

чудеса на света. От хиля-

ди предложения Белоград-

чишките скали се прибли-

жиха до финала. Месеци 

наред те бяха на прес-

тижното второ място в 

своята категория „Пеще-

ри, скални образувания и 

планини”. Един месец се 

задържаха и в челото на 

класацията. При избора 

на предпоследните 28 

те обаче отпаднаха, но 

продължа-

ват да се 

състезават 

като резер-

вен обект. 

В списъка на 

резервните 

те отново 

са на прес-

тижното второ място. 

За тях отново се гласу-

ва – но не в интернет, 

както досега, а само по 

телефон.

Въпреки подрежда-

нето в класацията ин-

тересът към природния 

феномен не отминава. 

Всички легла са ангажи-

рани до края на годината. 

Собствениците на къщи 

и хотели вече са продали 

местата си за Коледа и 

новата 2010 г. Белоград-

чишките скали пълнят 

и хотелите във Видин, 

Лом и Монтана, къщите 

за гости в района. След 

като не намерят места 

за нощуване в скалния 

град, туристите се от-

правят към близките гра-

дове.

Тина Илова

Хотелите в Белоградчик израстват до скалите

В хотел е превърната и доскорошната автогара на града 

Правителството дава 

800 хил. лв. на Благоевград
800 хил. лв. ще отпусне правителството за приключ-

ване на проекта за реконструкция на водопроводната и 
канализационната система на Благоевград, съобщиха от 
правителствената информационна служба. В края на ав-
густ т.г. Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството замрази работата по проекта с цел 
оптимизиране на разходите. Договор за 3 млн. лв. по про-
екта е сключил предишният кабинет. 90% от сумата са 
били използвани, а останалата част не е оползотворена 
по предназначение, обясни Бойко Борисов. 

Ще ремонтират читалище 

„Надежда” във В. Търново
75 хил. лева са нужни за изчистването и обезопася-

ването на падналия покрив на сцената на читалище „На-
дежда” във Велико Търново. Това каза на пресконферен-
ция председателят на читалищното настоятелство 
Тошо Кръстев. Той съобщи, че лично е провел среща с 
областния управител на Велико Търново Пенчо Пенчев. 
Вследствие на това е бил направен протокол, с който да 
се влезе в програмата за осигуряване на финанси за обе-
зопасяването и изчистването на читалището. До Мини-
стерството на културата също е било изпратено писмо 
с молба за съдействие за финансиране на проекта. 

Жалба спря ремонта на булевард 
„България” в Пловдив

Petrolvilla (Италия) ще изгражда 5 ВЕЦ-а на река Марица

Ремонтът на булевард 

„България” в Пловдив, кой-

то е част от национал-

ния път за София, е спрян 

от Комисията за защита 

на конкуренцията. При-

чината е подадена на 28 

септември т.г. жалба 

от фирма ДЗЗД „Инфра-

структура-Пловдив 2009”. 

Тя оспорва резултатите 

от конкурса за общест-

вена поръчка за строи-

телството на пътното 

трасе, проведен от об-

щината. 

От компанията твър-

дят, че са предложили по-

ниска цена в сравнение 

с избрания изпълнител  

„Пътинженеринг”. Шефът 

на общинската дирекция 

„Капитално строител-

ство” инж. Тошо Пашов 

признава, че офертата на 

жалбоподателя е била за 

малко по-ниска цена. Но 

предложеният срок за из-

пълнение е бил 8 месеца. 

Докато „Пътинженеринг” 

обявила, че ще приключи 

обекта за три месеца и 

половина. Това обещание 

е изписано и на няколко 

билборда из града.

От Комисията 

за защита на конку-

ренцията са изис-

кали цялата тръж-

на документация. 

Очаква се тя да се 

произнесе по казуса 

до два месеца. Така 

вместо ремонтът 

да свърши до Коледа 

ще се точи до Нова 

година. Хората са 

недоволни, защото 

вече е разкопано 

северното платно 

на бул. „България” в 

участъка на Меж-

дународния панаир. 

От кметството са дали 

зелена светлина на стро-

ителите, преди да изтече 

законовият срок за обжал-

ванията.

Италианската ком-

пания Petrolvilla Group ще 

изгражда каскада от пет 

ВЕЦ-а по Марица. Това 

съобщи президентът 

на компанията Серджо 

Бортолоти. Капаците-

тът на каскадата ще 

бъде 23,5 MW, а инвес-

тицията ще достигне 

100 млн.  евро.  Очаква 

се строителството на 

съоръжени ята  да  за - 

почне до края на 2010 г. 

Това е вторият проект 

на Petrolvilla в България. 

Компанията е инвести-

тор и в каскада Среден 

Искър, която включва 9 

водни централи. Две от 

тях вече са пуснати в 

експлоатация. Цялата 

инсталирана мощност 

на каскадата ще бъде 25 

MW. За изграждането на 

съоръжението италиан-

ската компания създаде 

специално дружество 

- ВЕЦ „Своге”, в което 

Petrolvilla има 90%, а 10% 

са на община Своге. Про-

ектът трябва да бъде 

завършен до 2014 г.

Компанията проучва 

възможностите и за из-

граждане на вятърни и 

соларни паркове у нас.

П л а н о в е т е  н а 

Petrolvi lla за изгражда-

не на хидросъоръжение 

по Марица я превръщат 

във втория голям ита-

лиански инвеститор у 

нас. Водните централи 

от руслов тип,  които 

компанията изгражда, са 

единствените подобни 

съоръжения в Югозападна 

Европа. Възвръщаемост-

та на подобна инвести-

ция не е краткосрочна и се  

предвижа  вложените 

средства да се възвър-

нат за 10-12 години.
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„Трейс Груп”  
с поръчка за  
10 млн. евро по 
ИСПА в София 

„Трейс Груп” на биз-

несмена Николай Михай-

лов е подписала договор 

с Министерството на 

околната среда и водите 

за строеж на ВиК съоръ-

жения, финансирани по 

програма ИСПА, съобщиха 

от Българската фондова 

борса. Контрактът е на 

стойност 10 млн. евро и 

включва изграждането 

на продължение на ляв 

владайски колектор, до-

веждащ колектор Банкя–

Какач и рехабилитация 

на Рилския водопровод. 

Срокът за изпълнение на 

поръчката е 29 месеца. 

Фирмата спечели и по-

ръчката за продължение-

то на столичното метро 

от бул. „Витоша” до бул. 

„Черни връх”, има и дого-

вор за ремонт на 1/3 от 

улиците в града. Освен 

във ВиК мрежата на Со-

фия „Трейс Груп” спечели и 

проекта за изграждане на 

пречиствателна станция 

за отпадъчни води в Тро-

ян. Стойността на този 

проект е 5,9 млн. лева, а 

основната част от пари-

те са отпуснати по ОП 

„Околна среда”.

Нона Караджова съоб-

щи, че новото дясноцент-

ристко правителство на 

България ще трябва да 

върне част от 900-те 

млн. евро, които получи 

под формата на предпри-

съединителна помощ за 

ремонт и строителство 

на нови водни централи и 

заводи за преработване 

на отпадъци. Многократ-

ните отлагания, трома-

вите бюрократични про-

цедури и финансиране на 

ниско приоритетни и скъ-

пи проекти означават, 

че България е нарушила 

условията за отпуска-

нето на помощта, заяви 

Караджова пред Ройтерс. 

„Почти всички проекти 

са изложени на риск - по-

сочва тя. - Ясно е, че ще 

трябва да връщаме пари, 

въпросът е колко." София 

рискува също така да за-

губи милиони евро, защо-

то предишният кабинет 

е успял да усвои съвсем 

малка част от други 1,8 

млрд. евро, предоставе-

ни след като България 

се присъедини към ЕС 

през 2007 г., съобщи Ка-

раджова. Тези средства 

трябва да бъдат усвое-

ни до 2013 г. 

или ще бъдат 

загубени. Бъл-

гарското дяс-

ноцентристко 

правителство 

спечели избо-

рите през юли 

с  обещание-

то да овладее 

ширещата се 

корупция и да 

р е ф о р м и р а 

н е е ф е к т и в -

ната държав-

н а  м а ш и н а , 

к о м е н т и р а 

„Ройтерс“. Ка-

раджова зая-

ви, че новото 

правителство 

р а б о т и  з а 

спасяването 

н а  час т  от 

заплашените 

проекти. Размерът на за-

губите ще стане ясен до 

месец. „100% сигурно е, 

че ще загубим средства.  

Въпросът е да опита-

ме да усвоим колкото се 

може повече пари, преди 

те да бъдат спрени”, за-

яви Караджова и допълни, 

че нейното министер-

ство вече е започнало да 

опростява процедурите 

за новите проекти. Усво-

яването на помощите за 

инфраструктура, регио-

нално развитие и селско 

стопанство също е било 

много бавно. Миналата 

година България загуби 

над половин милиард евро 

помощи от ЕС, след като 

Брюксел наказа страна-

та заради провала й да 

се справи с измамите и 

корупцията по високите 

етажи, припомня Рой-

терс. Наблюдатели смя-

тат, че членството на 

България в ЕС може да се 

окаже икономически неиз-

годно, защото годишна-

та вноска на София в бю-

джета на съюза може да 

надхвърли приходите й, 

ако не бъдат предприети 

мерки, отбелязва агенци-

ята. България прояви муд-

ност в строителството 

на системи за пречист-

ване на водата и регио-

нални сметища, чиято 

стойност се изчислява 

на 2,8 млрд. евро. Сто-

лицата София, в която 

живее една четвърт от 

7,6-милионното населе-

ние на България, преживя 

хронични проблеми с бок-

лука заради липсата на 

заводи за преработване 

на отпадъците, припомня 

Ройтерс. Новото прави-

телство осигури 1 млрд. 

лева (760 хил. долара) за 

строителството на нови 

сметища и затварянето 

на тези, които не отго-

варят на стандартите 

на ЕС. 

Нона Караджова: 

България ще загуби милиони евро 
за околна среда 

възложителят да променя 

при проектирането мес-

тоположението на тра-

сетата и съоръженията, 

което поставя под съм-

нение предмета на оцен-

ките и заключенията за 

въздействието на СПУП 

върху природния парк и 

защитените зони. Съще-

временно в становището 

не е поставено изискване 

за извършване на оценка 

за съвместимост на от-

делните инвестиционни 

намерения, което е не-

допустимо при дадената 

възможност за промени 

при последващото проек-

тиране. Не става ясно по 

какъв начин и дали е взета 

предвид информацията, 

постъпила от консултаци-

ите с обществеността, 

при постановяването на 

становището.

Становището на РИО-

СВ-София беше обжалвано 

от Държавната агенция 

по горите, директора на 

дирекция „Природен парк 

„Витоша” към Държав-

ната агенция по горите, 

сдружение „Витоша ски и 

сноуборд училища” и WFF 

Дунавско-Карпатска про-

грама. 

Решението  на  ми -

нистър Караджова е мо-

тивирано по законосъо-

бразност, но не изключва 

факта, че ръководен прин-

цип в решаването на об-

ществения казус трябва 

да остане необходимост-

та от развитие на тури-

зма в района на Витоша в 

хармонично съжителство 

на човека с природата. 

Международната практи-

ка сочи, че в планина като 

Витоша е възможно съжи-

телство между хора с раз-

лични интереси и пътят 

към тази цел е преодоля-

ване на противопоста-

вянето. В един подходящ 

момент това би могло да 

стане, като се намери 

законосъобразно решение 

за вида и размера на по-

добренията, за да стане 

планината по-достъпна за 

отдих и спорт, с минимал-

ни вреди за природата.

МОСВ има готовност 

да подпомага процеса за 

постигане на обществен 

консенсус за бъдещото 

развитие на Витоша.

МОСВ реши за ски зона „Алеко” 
МОСВ се про-

изнесе с решение, 

с което отмени 

становището по 

екологична оценка 

№ СО-04-05/2009 

г. на директора 

на РИОСВ-София 

за съгласуване на 

Специализиран 

подробен устрой-

ствен план (СПУП) 

на туристическа и 

ски зона „Алеко” 

България, най-бедният член на ЕС, ще 

загуби или ще трябва да връща помощи 

в размер на стотици милиони евро за-

ради лошото управление на предишната 

администрация, заяви новият български 

министър на околната среда в интервю 

пред агенция Ройтерс 

Гл а в н и т е  м о т и -

ви, с които се отменя  

съгласуването на СПУП 

на туристическа и ски 

зона „Алеко”, са свързани 

с няколко констатирани 

обстоятелства: със ста-

новището на директора 

на РИОСВ-София е съгла-

сувано изграждането на 

съоръжения за ски спорт 

и други обекти в различни 

зони на парка, които вли-

зат в някои противоречия 

с режимите за строител-

ство, въведени с плана за 

управление. Посочените в 

становището мотиви за 

одобрението на СПУП са 

недостатъчно аргумен-

тирани, тъй като в Докла-

да по оценка за съвмести-

мост липсват оценки по 

отношение степента на 

въздействието върху ня-

кои местообитания и ви-

дове, които са предмет на 

защитени зони „Витоша” 

от мрежата на „Натура 

2000”. Предписаните общи 

мерки дават възможност 

Президентът на ски 
федерацията Цеко Минев 
не скри притеснението 
си от голямата опасност 
сезонът на Витоша тази 
година да бъде провален.

„Казусът наистина е 
много сложен. От години 
двама държавни чиновни-
ци саботират сезоните 
на Витоша и сега са на 
път да успеят. Става 
дума за Георги Костов 
(уволненият вече председател на Държавната аген-
ция по горите) и Тома Белев (директор на Природен 
парк „Витоша”). Шефът на парка дори заявява, че в 
България ски не трябва да има. А ски у нас се карат 
от 90 години, от толкова години се карат и на Ви-
тоша”, заяви Минев.

„Отправям апел към премиера Борисов, който 
има специално отношение към София и към спорта 
в държавата. Очевидно той трябва да вземе свет-
кавични мерки, за да спасим сезона на Витоша”, ка-
тегоричен бе Минев.
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Менте строител прескача три 
закона и взема поръчка за милиони

Разказът е интересен, 

без да претендира за ори-

гиналност и новаторски 

сюжет. Дори обратното: 

това е позната, вмириса-

на история за едни хора, 

които са се добрали до 

големи пари с помощта на 

други хора. 

Преди десет месеца се 

появила една обществена 

поръчка, заведена в АОП 

под номер 00067-2008-

0034! Голяма и вкусна, тя 

обещавала да изхрани куп 

хора – знайни и незнайни 

труженици. Била обявена 

във връзка с ремонта на 

Националната кардиоло-

гична болница (НКБ). Яви-

ли се кандидати, които 

предложили своите офер-

ти и... спечелила фирма - 

дебютант в ремонтите и 

строителството, която 

„грабнала” комисията с не-

обикновено привлекателна 

оферта. Каква била тя и 

защо се спрели на нея въз-

ложителите на ремонта – 

никой не иска да сподели. 

Поне не иска да ни каже 

истината... 

Всички отговорни лица от 
болницата обаче повта-
рят като мантра, че няма 
по-заслужила фирма от 
спечелилата „Медимаг МС” 
ООД

Ако строителите не 

са я чували или пък в Цен-

тралния професионален 

регистър на строителя 

не знаят за нея, повреда-

та не е в техния... компю-

тър! Защото това е една 

фирма, занимаваща се 

дълги години с търговия 

с медицинско оборудване, 

лекарства, консултант-

ска дейност и маркетинг, 

според справката ни в 

Търговския  регистър. 

Сега фирмата внезапно е 

решила да строи и да ре-

монтира болници. И така, 

уповавайки се вероятно на 

неоспорима гениалност и 

новаторски дух, успешни-

те търговци предлагат 

изключителна оферта на 

ръководството на болни-

цата. Те са впечатлени и 

решават: ето, това е на-

шият победител! Вярвате 

ли на тази приказка? Си-

гурно не, но пък сте чували 

и други подобни безподоб-

ни истории. Нали?!

Като кажем „обществена 
поръчка”, най-логичното 
тълкувание е, че това е 
поръчка, която по някакъв 

начин обслужва общество-
то

Поръчката, за която 

говорим, напук на клише-

тата, не обслужва обще-

ството. Тя не обслужва 

и болните, защото ста-

ва дума за най-голямата 

кардиологична болница в 

страната, не обслужва 

професионалните строи-

тели, които трябва, спо-

ред закона, да направят 

ремонта на сградния фонд. 

От което следва, че начи-

наещите строители няма 

как да обслужат и инте-

реса на самата болница. 

Защото в този ремонт 

се оказва, че не участва 

фирма, която официално 

се занимава със строи-

телство... Т.е. тя попада 

извън закона съгласно чл. 

137 от ЗУТ. 

Законът гласи,  че 
строежът и ремонтът 
на сгради и съоръжения 
за обществено обслужва-
не с разгъната застрое-
на площ от 1000 до 5000 
кв. м или с капацитет от 

100 до 200 места за посе-
тители е строителство 
4-та категория, а стро-
ежът и ремонтът на 
сгради и съоръжения за 
обществено обслужване 
с разгъната застроена 
площ до 1000 кв. м или с 
капацитет до 100 места 
за посетители е строеж 
пета категория! 

И за двете категории 

строежи  чл. 3 от Закона 

за Камарата на строите-

лите в България предвиж-

да да се осъществяват от 

лица, вписани в ЦПРС. Това 

е обсъдено и в Решение 

3210/2009 г. на ВАС, т.е. 

вече е налице и съдебна 

практика по въпроса. 

Това не са единстве-

ните законови разпоредби, 

които са подминати с лека 

ръка. 

Историята включва и 

разказа на един от учас-

тниците в откритата 

процедура за възлагане 

на обществена поръчка в 

НКБ. Фирмата, чието име 

няма да споменем заради 

нашата обективност, 

се занимава със стро-

ителство повече от 15 

години. Тя има зад гърба 

си няколко спечелени об-

ществени поръчки. Но от 

конкурса за коментирана-

та от нас поръчка е мис-

териозно отстранена 

преди втория кръг. След 

обжалване отстранява-

нето е отменено. Въпре-

ки това е намерена друга 

причина строителят да 

не бъде върнат в конкур-

са. Всичко води до вече 

споменатия резултат – 

колкото неочакван, тол-

кова и нагласен, не само 

според засегнатите. 

Истината трябва да 
възтържествува, поне на 
хартия. Но това не се случ-
ва поне досега – ремонтът 
тече, въпреки че е закъснял 
с четири месеца,

коментира пред на-

шия екип икономическият 

директор на НКБ доц. Та-

нушев. Госпожа Валя Тур-

танска, която наблюдава 

пряко строителните рабо-

ти в болницата, не беше 

открита за коментар. 

Търсихме я в продължение 

на седмица. 

Специализираната 

болница за активно ле-

чение на сърдечно-съдови 

заболявания (СБАЛССЗ) е 

университетска болница 

и една от най-големите 

специализирани болници 

на Балканския полуос-

тров. Специалистите 

на НКБ осъществяват 

високо-специализирана 

медицинска помощ (диаг-

ностика, лечение и реха-

билитация) при възраст-

ни и деца, експертиза на 

работоспособността и 

консултативна помощ за 

цялата страна. Стотици 

пациенти всеки ден по-

стъпват и ползват услу-

гите на 884 души - 190 ле-

кари, 482 специалисти по 

здравни грижи и 212 души 

немедицински персонал. 

Лекарите имат поне една 

призната медицинска спе-

циалност. От тях пре-

подаватели са един ака-

демик, 12 хабилитирани 

сътрудници (професори, 

доценти, старши научни 

сътрудници), 67 асистен-

ти и научни сътрудници. 

След такъв списък от 

професионалисти не си ли 

струва да попитаме: 

Защо управлението на 
НКБ гласува доверие на не-
легитимна фирма, поста-
вила себе си извън няколко 
закона за извършване на 
основния си ремонт?!

Както се изрази един 

от строителите, „ако 

имаме нещо като държа-

ва, щеше да има начин 

поне да се спазват зако-

ните”. 

Продължаваме да вяр-

ваме, че има „нещо като 

държава” – дори повече 

– че държавата се завръ-

ща в лицето на новите 

управляващи. Затова за 

улеснение на всички, кои-

то търсят оптимистич-

ния фокус, поместваме 

по-долу мнението на юр-

истите, както и кратко 

интервю с юрисконсулта 

на НКБ, което, според нас, 

илюстрира добре позици-

ята на „другата” страна.

Екип на в. „Строител” 

Нормативна уредба

 В чл. 3 (2) от Закона за 
Камарата на строители-
те се казва следното: 

 Строителите, изпълня-
ващи строежи от първа до 
пета категория по чл. 137, 
ал. 1 от Закона за устрой-
ство на територията или 
отделни видове строител-
ни и монтажни работи, 
посочени в Националната 
класификация на икономи-
ческите дейности, позиция 
„Строителство”, подлежат 
на вписване в Централния 
професионален регистър 
на строителя, наричан по-
нататък „Регистъра”.

РЕШЕНИЕ №3210 ОТ 
10.03.2009 Г. ПО АДМ. Д. 
№13158/2008 Г., IV ОТД. НА 
ВАС

Съгласно чл. 3, ал. 2 
от Закона за Камарата 

на строителите (ЗКС) ли-
цата, изпълняващи строе-
жи от първа до пета ка-
тегория по смисъла на 
чл. 137, ал. 1 от Закона за 
устройството на тери-
торията (ЗУТ) или отделни 
строителни и монтажни 
работи, посочени в На-
ционалната класификация 
на икономическите дей-
ности, позиция „Строи-
телство”, подлежат на 
вписване в Централния 
професионален регистър 
на строителя (ЦПРС, Ре-
гистъра). Съгласно § 2 от 
ПЗР на ЗКС, в срок от една 
година от влизане в сила на 
закона, т.е. до 27.12.2007 г., 
строителите следва да 
бъдат вписани в Регистъ-
ра, съответно да имат из-
дадено удостоверение за 
дейностите, които могат 

да извършват. След срока 
съответните строителни 
дейности могат да бъдат 
извършвани само от стро-
ители, вписани в Регистъ-
ра.

Чл. 237. (1) от ЗУТ: На-
чалникът на Дирекцията 
за национален строителен 
контрол или упълномощено 
от него длъжностно лице 
налага имуществена санк-
ция на юридическо лице или 
едноличен търговец, както 
следва:

8. (нова - ДВ, бр. 108 от 
2006 г., в сила от 01.01.2008 
г.) на строител, за изпъл-
нението на строежи от 
първа категория, без да е 
вписан в Централния про-
фесионален регистър на 
строителя и без да има из-
дадено удостоверение за 

тях - в размер от 50 хил. до 
100 хил. лв.;

9. (нова - ДВ, бр. 108 от 
2006 г., в сила от 01.01.2008 
г. )  на строител, за из-
пълнението на строежи 
от втора категория, без 
да е вписан в Централния 
професионален регистър 
на строителя и без да има 
издадено удостоверение за 
тях - в размер от 30 хил. до 
50 хил. лв.;

10. (нова - ДВ, бр. 108 
от 2006 г . ,  в  сила  от 
01.01.2008 г.) на строител, 
за изпълнението на строе-
жи от трета, четвърта и 
пета категория, без да е 
вписан в Централния про-
фесионален регистър на 
строителя и без да има 
издадено удостоверение 
за тях - в размер от 10 хил. 
до 30 хил. лв.;

„Особен” поглед

Поместваме коментара на Мариус 
Кацарски, юрисконсулт на Национална-
та кардиологична болница. На въпроси 
на репортер на в. „Строител” той от-
говори така: 

Г-н Кацарски, знаете ли, че фирма-
та „Медимаг - МС” ООД, която е спече-
лила обществената поръчка за ремонт 
на НКБ, не е вписана в Централния про-
фесионален регистър на строителя?

Не знам дали фирмата е вписана в 
Регистъра и не смятам, че е толкова 
важно. Какво всъщност ме питате?

Имате ли подписан договор между 
болницата и „Медимаг - МС” ООД за 
ремонт на болницата?

Длъжен ли съм да ви отговоря?

Защо НКБ предпочита нелегална 
фирма за изпълнение на поръчка за 
8 млн. лв.? Фирмата не е вписана в 
ЦПРС, това не е ли изрично изискване 
за участие в конкурс според няколко за-
кона и според тръжната документа-
ция? Защо го пренебрегнахте?

Няма изричен текст, който забра-
нява на фирма, невписана в ЦПРС, да 
извършва строителна дейност. Щом 
настоявате, ще ви отговоря: има изис-
кване, но има и условности. Изискване-
то не е задължително. Има начин да не 
бъде изпълнено. Какво означава забрана 
за участие? Бих призовал вашият вест-
ник да изпрати питане до болницата, на 
което ние ще отговорим. Не е нужно да 
ни учите на това какво трябва и какво 
не трябва да правим. 

Звучи невероятно печеленото на 

поръчката от кандидат, който е 

трябвало да бъде отстранен още при 

отваряне на офертите.

Като кажем „обществена поръчка”, 

най-логичното тълкувание е, че това 

е поръчка, която по някакъв начин 

обслужва обществото.

Възложителите при 
провеждане на обще-
ствена поръчка са длъжни 
да спазват законодател-
ството на РБ (в случая 
ЗУТ, ЗКС).

При възлагане на спец-
ифична дейност на лице, 
което няма лиценз, раз-
решение, не е надлежно 
вписано в какъвто и да е 
регистър, ще се стигне 
до начална невъзможност 
да се из-пълни предметът 
на договора - т.е. дого-
ворът ще бъде нищожен. 
Дори изпълнението да 
беше възможно чрез по-
дизпълнители - същите 
задължително трябва да 
бъдат посочени в оферта-
та на кандидата - чл. 56, 
ал. 1, т. 7 от ЗОП. Като 
цяло обаче целта на зако-

на и целта на обществе-
ните поръчки е да се на-
мери директен доставчик 
на стоката или услугата, 
а не посредник, който да 
действа единствено чрез 
подизпълнители.

Звучи  невероятно 
печеленото на поръчка-
та от кандидат, който 
е трябвало да бъде от-
странен още при отва-
ряне на офертите. Би 
било разумно останали-
те участници да пода-
дат сигнал до дирекция 
„Архитектура и градо-
устройство” към Сто-
личната община и до 
кмета на общината за 
неспазване на ЗУТ. Съвсем 
отделно стои въпросът 
за липсата на опит на 
спечелилия кандидат. 

Мнението на юристите
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Германски опит при управлението 
на строителни фирми

КСБ спечели проект за 

„Подобряване на управлен-

ските умения и компе-

тенциите на мениджъри 

на МСП от строителния 

сектор чрез иновативни 

технологии и стратегии 

за учене - Construct-M, по 

програма „Леонардо да 

Винчи” „Учене през целия 

живот” – мярка „Мобил-

ност”. 

Реализацията на про-

екта е обвързана с цели-

те на програмата: подо-

бряване на качеството и 

обема на сътрудничество 

между институциите и 

организациите, предоста-

вящи възможности за обу-

чение, и предприятията и 

социалните партньори 

в Европа; поощряване на 

иновациите и разпрос-

транението на добрите 

професионални практики 

и системи посредством 

т р а н с н а ц и о н а л н о т о  

сътрудничество и натру-

пания опит. Реализиране-

то на настоящия проект 

ще подкрепи трансфера 

на добри практики в тази 

област, ще повиши уме-

нията в сферата на упра-

вление на човешките ре-

сурси, организационното, 

техническото и финансо-

вото управление на МСП 

от строителния сектор, 

съобразно принципите на 

пазара на труда и евро-

пейските стандарти.

 Проектът „Подобря-

ване на управленските 

умения и компетенциите 

на мениджъри на МСП от 

строителния сектор чрез 

иновативни технологии 

и стратегии за учене” e 

иницииран от Камарата 

на строителите в Бълга-

рия и предвижда изпраща-

нето на 10 мениджъри на 

малки и средни фирми от 

строителния бранш, чле-

нове на КСБ, на едносед-

мичен обмен в Германия. 

Организацията - домакин 

за провеждане на дей-

ностите по обмена, е Фе-

дерацията на строител-

ната индустрия - Северен 

Рейн-Вестфалия, към коя-

то съществува мрежа от 

реномирани центрове за 

професионално обучение в 

градовете Есен, Керпен и 

Хам с дългогодишен опит 

в управлението и органи-

зацията на работа в про-

фесионални обучителни 

центрове, както и в сфе-

рата на професионалната 

квалификация на обучите-

ли и строителни кадри. 

 Проектът дава въз-

можност за практическо 

обучение и усвояване на 

знания и умения за уп-

равление на строителни 

фирми от средния бизнес, 

методологически методи 

и мениджърски знания, e-

learning и иновации в сек-

тора. Реализирането на 

проекта ще даде практи-

чески познания на ползва-

телите за съвременните 

методи на управление и 

за условията на труд в 

европейските фирми, съ-

образно европейските 

директиви и закони, как-

то и за управлението и 

работата на строител-

ните фирми в условията 

на международна иконо-

мическа криза. Проектът 

ще даде възможност и за 

създаването на нови кон-

такти, за привличането 

на потенциални партньо-

ри, подобряване на комуни-

кативните и чуждоезико-

вите умения. В условията 

на световна финансова 

криза и рестриктивно 

финансиране на строи-

телния бизнес, особено 

на МСП, политиката по 

отношение на човешките 

ресурси и ефективното 

им управление е изключи-

телно важна. Поради това 

професионалната квали-

фикация и преквалифика-

ция на кадрите изисква 

особено внимание с оглед 

и на голямата мобилност 

в сектора и конкуренто-

способността им на об-

щия европейски пазар.

Идеята, заложена в 

основата на проекта, е 

чрез мобилност и обмен 

да се създават възмож-

ности за въвеждането на 

европейски измерения на 

мениджмънта и начините 

на финансиране в инсти-

туциите, работещи в сфе-

рата на професионалното 

обучение в България.

Реализирането на про-

екта за обмен представля-

ва и опит да се отговори 

на нуждите на строител-

ния бранш от подготвени 

мениджъри с професионал-

ни компетенции, с умения 

и опит за реализиране на 

политиките за учене през 

целия живот.

От стр. 1

Председателят на КСБ 

представи анализа за със-

тоянието на строител-

ния бранш, от който ста-

ва ясно, че ситуацията е 

много тежка. Сериозно 

са намалели вътрешните 

и чуждите инвестиции. 

Закъснява усвояването 

на средствата по опера-

тивните програми. Раз-

решителните за строеж 

са с около 40% по-малко. 

Както в. „Строител” вече 

писа, към септември т.г. 

поръчките на строител-

ните фирми са с около 30-

35% по-малко в сравнение 

с миналата година. Близо 

35 хил. души ще бъдат 

освободени от работа. 

Около 1500 фирми не са 

потвърдили вписването си 

в регистъра. Прогнозата 

на инж. Пешов е, че през 

февруари и март ситуаци-

ята ще е най-тежка. Ако 

започне подписването на 

нови договори, фирмите 

ще ангажират допълни-

телно ресурси и това ще 

раздвижи бранша. Очаква-

нията са през април и май 

да започне реално строи-

телство и секторът да 

тръгне нагоре. 

„Камарата единодушно 
изразява подкрепа на 
антикризисните мерки на 
правителството. Надява-
ме се, че то ще успее да се 
справи и че средствата по 
оперативните програми 
ще започнат реално да се 
усвояват”, 

каза Симеон Пешов по 

време на срещата. 

Едно от предложения-

та е свързано с промени 

в закона за ДДС, които 

имат за цел ускоряване на 

връщането му (виж стр. 

15). Двама представи-

тели на строителната 

камара участват в ра-

ботната група, която 

подготвя измененията в 

закона за устройство на 

територията. Обмислят 

се и промени в закона за 

обществените поръчки. 

Създадена е и комисия, ко-

ято се занимава с пробле-

ма с банките, стана ясно 

по време на форума. Друго, 

което искат строители-

те, е да има разделение на 

обществените поръчки 

на лотове, така че повече 

фирми да участват в про-

цедурите. Това трябва да 

се отнася не само за пъ-

тищата, а и за всякакви 

големи проекти. Минис-

тър Плевнелиев твърдо 

подкрепи това и даде за 

пример автомагистрала 

„Марица”, която е разде-

лена на 4 лота. „Мислим в 

една и съща посока. Пове-

че лотове, повече работа”, 

категоричен е Росен Плев-

нелиев. Критериите обаче 

трябва да са изпълними, за 

да могат да участват в 

търговете действително 

повече фирми. 

Следващото искане, 

представено от инж. Пе-

шов, е свързано с това 

документите при тръж-

ните процедури да са 

съгласувани и да има съ-

ответствие между тях. 

За усъвършенстване на 

практиката по възлагане 

на обществените поръчки 

настояват още строите-

лите. Необходимо е поръч-

ките да бъдат възлагани 

на повече фирми, но само 

на такива, които дейст-

вително да могат да из-

пълнят строителството. 

Трябва да бъде решен и 

въпросът с третирането 

на нереалистично ниски-

те цени.

 „Ние сме предложили да 
бъде създадена комисия, 
която да решава дали е 
налице дъмпинг при пред-
лагането на твърде ниска 
цена”,

 обясни председателят 

на строителната камара. 

Той запозна присъстващи-

те с немския модел, къде-

то, ако една фирма предло-

жи цена с 15% по-ниска от 

нормалната, тя директно 

отпада от търга. Симеон 

Пешов определи този ва-

риант като по-добър, но  

„прекалено смел за наши-

те условия”. Необходимо 

е още да се осигури регу-

лярност и стабилност на 

плащанията по сключени-

те договори. 

Всички предложения на 

КСБ са насочени към пове-

че прозрачност и създа-

ване на нормална пазарна 

среда.

 „Много е важно за нас да 
чуем гласа ви. Вашите уси-
лия са в посоката, в която 
и ние искаме да вървим”,

  каза министър Плев-

нелиев в отговор на пред-

ложенията. По думите му 

трябва да започне подго-

товката на нови проекти. 

„В бюджета за 2010 г. ще 

бъдат предвидени сред-

ства за това”, категори-

чен е той. 

Председателят на Об-

ластното представител-

ство на КСБ-Търговище 

инж. Тошко Райчев повдиг-

на въпроса за забавянето 

на междинните плащания. 

„В продължение на 8 месе-

ца се изплаща едва една 

четвърт от средствата”, 

обясни той и предложи да 

се фиксира 20-дневен срок, 

в който да става това. Той 

връчи подробно описаните 

си предложения на минис-

търа. Редица предложения 

направи и председателят 

на ОП-Ямбол инж. Николай 

Георгиев. Основното от 

тях е свързано с типизи-

рането на договорите. 

Според инж. Иван Бой-

ков, изпълнителен дирек-

тор на КСБ, ДНСК трябва 

да има повече правомощия. 

Ресорният зам.-министър 

на регионалното разви-

тие Георги Прегьов ка-

тегорично подкрепи това 

предложение и заяви, че 

са необходими промени в 

закона за устройство на 

територията, свързани с 

функциите й, и че се рабо-

ти в тази насока.

 „Има дублиране на 
правомощия на ДНСК и 
на общините. Това води 
до размиване на отговор-
ността и трябва да бъде 
преодоляно”,

 допълни министър 

Плевнелиев. Той подчер-

та,  че желанието на 

правителството за про-

мени е огромно и че ако 

това се случи, ще има 

резултати в дългосро-

чен план. Зам.-председа-

телят на строителната 

камара Венелин Терзиев 

подчерта, че трябва да 

се обърне внимание и на 

онези фирми, които не се 

занимават със строеж на 

пътища, т.е. съвместно 

с общините трябва да 

развиваме инфраструкту-

рата и извън строежа на 

пътищата. Това, по думи-

те на зам.-председателя 

на КСБ, ще подпомогне 

фирмите, които са осо-

бено застрашени. 

Във връзка с неритмич-

ните плащания от страна 

на държавата към строи-

телните фирми министър 

Плевнелиев потвърди още 

веднъж, че предстои под-

писване на споразумения, 

в които да се уточни раз-

мерът на дълговете. 

„Ние няма да даваме 
гаранции, но гаранциите 
ще бъдат под формата на 
потвърждение от страна 
на държавата към тези 
компании какво точно им 
се дължи. През следващата 
година ще се опитаме да 
се разплатим. Дотогава 
строителните компании 
ще имат възможност с 
тези доказани вземания 
да отидат в която и да е 
банка, ако имат нужда от 
това, и да искат кредит”,

каза министърът. По 

думите на инж. Пешов Ка-

марата категорично под-

крепя този подход и призо-

ва той да се използва и от 

големите общини.

Председателят на 

строителната камара 

определи срещата на 

разширения състав на 

УС на КСБ с министъра и 

неговия екип като „много 

интересна” и благодари за 

доброто сътрудничество. 

Според министър Плевне-

лиев тя е била „изключи-

телно ползотворна”. И 

двамата бяха категорич-

ни, че доброто сътруд-

ничество трябва да про-

дължи и че само с общи 

усилия може да се излезе 

от кризата.

КСБ и МРРБ: Вървим в една посока

Инж. Иван Бойков - изп. директор на КСБ, и Васил Василев - 
член на УС на КСБ 

Розета Маринова - председател на ОП на КСБ, Плевен, доц. д-р 
инж. Георги Линков - председател на ЦПРС, и Илия Михайлов - 
председател на ОП на КСБ, Добрич
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Г-н Цонев, кои са най-
мащабните проекти в 
град Каварна и околните 
села? 

Най-мащабен проект за 

община Каварна е изграж-

дането на колектор към 

пречиствателната стан-

ция в града по ОП „Околна 

среда" на Министерството 

на околната среда и водите 

(МОСВ). Общата му стой-

ност е около 12 млн. лв., 

част от които са от Ко-

хезионния фонд на Европей-

ския съюз, други са от наци-

оналното съфинансиране, а 

останалите са собствени 

средства на общината. До 

момента обектът е на-

половина реализиран и ще 

бъде завършен в края на 

следващата година. Общо 

около 1500 домакинства ще 

бъдат включени към нова-

та канализационна систе-

ма, а капацитетът й ще е 

достатъчен, за да покрие и 

нуждите на промишлената 

зона в града. Този проект 

ще подобри бита на кавар-

ненци и ще повиши жизне-

ния им стандарт. Изграж-

дането на главния колектор 

и прилежащата канализаци-

онна мрежа ще стабилизира 

земите наоколо, преодоля-

вайки опасността от свла-

ч и щ н и 

процеси в 

съседния 

район, ще 

п р е д о -

т в р а т и 

замърся-

ването на 

подпочве-

ните води 

и ще по-

добри ка-

чеството 

на тези, 

които са 

заустени 

навътре 

в Черно море. В момента 

общината кандидатства 

за проект за околовръстен 

път по мярката за селски-

те райони и очакваме одо-

брението му от Държавен 

фонд земеделие към Минис-

терството на земеделие-

то и храните. 

Пътищата на и около 
Каварна са в чудесно със-
тояние, което за жалост 
не наблюдаваме в съсе-
ден Балчик. Какво е по-
различното тук и защо е 
тази драстична разлика 
в инфраструктурата на 
два съседни крайморски 
града?

Общо около 65 млн. са 

направените инвестиции 

в инфраструктурата на 

община Каварна за послед-

ните 5 години, което е най-

голям процент инвестиции 

на глава от населението за 

България. Важно е да споме-

на, че сумите, които дости-

гаме сега, сме реализирали 

и във време без криза. През 

последните 6 години сред-

ствата на общината за 

инфраструктурни проекти 

са между 10 и 14 млн. лв. го-

дишно. 

А за тази година те са 

над 10 млн. лв. от собстве-

ни средства и пари, отпус-

нати по различни проекти 

и програми. В пътищата на 

общината са инвестирани 

още 10 млн. лв. от амери-

канската компания AES, 

изграждаща най-големия в 

Югоизточна Европа ветро-

енергиен парк „Свети Нико-

ла", и 500 хил. лв. от други 

две компании. Т.е. това е 

публично-частното парт-

ньорство, при което не 

само общината, а и самите 

инвеститори изграждат 

трайна инфраструктура, за 

да обслужват обектите си. 

Вие сте не само музи-
кален фен, но и футболен 
запалянко. Какви са ини-
циативите на община 
Каварна за подпомагане и 
стимулиране спортните 
дейности при подраства-
щите в града?

За да стимулираме и 

подпомогнем децата в 

Каварна, предприехме из-

граждане на нови спортни 

площадки и реновиране на 

вече съществуващи зали. 

В момента реализираме ма-

щабен проект, който е пред 

приключ-

ване – за 

с п о р т -

н а т а 

и н ф р а -

структура на училищната 

база. Изградихме 5 площад-

ки – две за баскетбол, во-

лейболна, футболно игрище 

и 1 тенис корт. В две голе-

ми училища предоставихме 

възможност на учениците 

да спортуват при най-до-

брите условия, подменихме 

пистите за бягане, като по-

ложихме специална външна 

еластична настилка, а око-

ло тях ще направим и нова 

модерна ограда. Построих-

ме фитнес зала, постави-

хме климатици, газифици-

рахме помещенията. Това е 

проект на стойност 1 млн. 

лв., който община Каварна 

спечели. Финансирането му 

е по ОП „Регионално разви-

тие”, като общината дофи-

нансира с още 150 хил. лв. 

Парите са по схема за пре-

доставяне на безвъзмездна 

финансова помощ „Подкрепа 

за осигуряване на подходя-

ща и рентабилна образо-

вателна инфраструктура, 

допринасяща за устойчиво 

местно развитие”.

Как световната фи-
нансова криза се отразя-
ва върху община Каварна? 
Рефлектира ли тя върху 
икономиката на града?

2009 г. е рекордна по 

инвестиции за нашата об-

щина. Тази година, сравне-

на с всички предходни, бе-

лежи най-голям размер на 

инвестициите. В момент 

на криза нещата в общи-

на Каварна не са страшни, 

както в другите общини. 

Нашите инвестиционни 

намерения, които се оф-

ормяха през предходните 

5 години, се реализираха 

сега. Част от останали-

те мащабни инвестиции 

са и на една датска, една 

австрийска и няколко бъл-

гарски компании. До края 

на септември имаме около 

1 млрд. и 100 млн. лв. преки 

инвестиции. Истината е, 

че очаквахме доста пове-

че, но с оглед на кризата 

не всички добри намере-

ния се реализираха. Както 

знаете, съвсем скоро от-

крихме ветропарка на аме-

риканската компания AES 

Geo Energy – „Свети Нико-

ла", който е с мощност 156 

мегавата и годишен капа-

цитет 340 гигаватчаса, 

като инвестицията само 

от него е на стойност 

270 млн. евро. Когато се 

работи през годините, ре-

зултатите не закъсняват 

и кризата трудно може да 

даде негативно отраже-

ние. 

Какво се случва със 
строителството на жи-
лища в района? Има ли 

мечтаната

Виолета 

Михайлова

се превърнали в поминък за 

каварненци. Безбройната 

българска и международна 

публика - в желани гости. А 

голям музикант като Джон 

Лоутън от „Юрая Хийп” - в 

любим съсед. 

Когато над 40 велики 

изпълнители и групи като 

Dio, Manowar, Deep Purple, 

Scorpions, Whitesnake, Accept, 

Nazareth, Saxon, Billy Idol, 

Twisted Sister, Dimmu Borgir, 

ОБЩИНИ

Приказното море, предприемчивият кмет и грандиозните 
концерти прокарват пътищата към Европа

 „Рок столица” 

на Балканите - това 

е второто име на 

Каварна, най-точно 

определящо духа на 

красивия северен 

черноморски град. С 

радост можем да раз-

кажем за неголямата, 

но изключително ам-

бициозна община, 

утвърдила се заслу-

жено като културен 

център заради но-

ваторските си идеи 

и богати традиции. 

Дейностите от ре-

гионален, национален 

и световен мащаб са 

Цонко Цонев е роден 

на 3 юни 1967 г., зодия 

Близнаци. Средното 

си образование 

завършва в МГ „Иван 

Вазов" в Добрич, а 

висшето получава 

в Юридическия 

факултет на СУ 

„Св. Климент 

Охридски". Бил е 

юрист на община 

Каварна и общински 

съветник в града. 

Има десетгодишна 

практика като 

специалист по 

граждански дела в 

Адвокатска колегия - 

Добрич. 

От 10.11.2003 г. е 

кмет на Каварна и 

превръща 18-хилядния 

град в рок столицата 

на България. Най-

любимите му 

музиканти и групи 

са AC/DC, Deep 

Purple, Mike Oldfield, 

Vanessa Mae, Jean 

Michael Jare, Б.Т.Р., 

„Фанданго”.

За сбъднатите мечти в 

община Каварна репортерът 

на в. „Строител”  Вили 

Михайлова разговаря с кмета 

на града Цонко Цонев

Църквата 
„Св. Георги” в Каварна

Централната част на Каварна

Снимки община Каварна



тя представя на подиума 

си премиери на постанов-

ки от самобитни автори и 

различни театри. Традиция 

е и провеждането на пле-

нери в Художествената 

галерия на Каварна и окол-

ните местности - Пленер 

на рисунката, Студент-

ски пленер на рисунката 

и акварела, Международен 

пленер „Вятър и море” - с. 

Камен бряг, и пленер „Ру-

салка”...

Общината упорито се 

грижи и за значимите си 

културно-исторически па-

метници. Само за две го-

дини тя възстановява Ме-

мориала на руските воини 

- костница и Паметника на 

подводничаря и изгражда 

паметник - скулптура на 

руския адмирал Ф. Ф. Уша-

ков на нос Калиакра, памет-

на плоча на за-

г и н а л и т е  в 

Руско-турска-

та освободи-

телна  война 

и мемориална 

плоча в памет 

на загиналите 

добруджанци 

–  жертви на 

р у м ъ н с к и т е 

репресии през 

1916-1918 г. 

Инициати-

вите на Кавар-

на са безброй, а 

природата - ис-

тински приказ-

на. Живописното 42-кило-

метрово крайбрежие събира 

труднодостъпни отвесни 

скали и малки китни плажо-

ве. Равното плато на нос 

Чиракман ревностно пази 

крепостни стени, ровове, 

църкви, некрополи, превръ-

щайки се в притегателно 

кътче за археолози и изсле-

дователи. А нос Калиакра е 

мистичен археологически 

резерват, сдобил се с услу-

гите на мобилен екскурзо-

вод „България на длан”.

И цялата тази магия 

удължава максимално турис-

тическия сезон на морската 

община... Подобрява инфра-

структурата й... Повишава 

стандарта на живот. 
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ОБЩИНИ

спрени строежи и непро-
дадени апартаменти?

Строителството на 

жилища в Каварна продъл-

жава. До края на годината 

ще бъдат открити два 

големи апартаментни ком-

плекса в центъра на Кавар-

на с около 80 апартамен-

та, от които по-голямата 

част вече са продадени, а в 

морската част на града се 

строи голям жилищен ком-

плекс, който се казва July 

Morning.

А как се отрази криза-
та върху туристическия 
сезон през 2009 г.? 

До края на септември 

в Каварна имаше 238 хил. 

нощувки – толкова, колко-

то сме регистрирали за 

цялата изминала година, а 

остава почти цяло триме-

сечие. Нос Калиакра напри-

мер е посетен с около 25% 

повече туристи в сравне-

ние с предходната година. 

Тези данни са доказател-

ство, че кризата не повлия 

негативно на туризма при 

нас, напротив, увеличи се 

присъствието на хора. И 

въпреки това амбициите 

ни са още по-големи.

Проектът ни за до-

година е да предоставим 

възможност за безжичен 

интернет в целия град 

Каварна и приморската му 

част съвместно с DELL 

Computurs и ЦАПК „Про-

грес". Искаме да сме първи-

ят град в България, който 

ще има неограничен ин-

тернет в цялата си площ, 

който може да се ползва от 

всички потребители. През 

януари 2010 г. ще приклю-

чи монтирането на двете 

антени и включването им 

в действие. Смятам, че 

е изключително важно за 

посетителите и почива-

щите в Каварна винаги да 

са в контакт със света и с 

бизнеса си. 

Вие организирахте 
уникалния влак, помогнал 
на феновете на AC/DC да 
посетят концерта им в 
Белград на 26 май. Кога 
австралийските титани 
на рока ще свирят на ка-
варненска сцена?

За жалост AC/DC няма 

да успеят да посетят Бъл-

гария и най-вероятно ще 

прекратят турнетата си 

по света, защото Брайън 

Джонсън възнамерява да 

се откаже от пеенето. Но 

ние не сме се отказали и 

опитите ни продължават. 

Радвам се, че успяхме да 

организираме влаковете и 

че ги гледахме в Белград 

заедно с българската пуб-

лика. Инициативата ни си 

струваше, защото „Щом 

планината не идва при Мо-

хамед, Мохамед отива при 

планината".

Новаторската идея за 
изрисуване образите на 
световни музикални звез-
ди върху каварненските 
жилищни блокове е ваша. 
Как ви хрумна? 

Това е ефектен начин 

за цялостна промяна на 

блоковата архитектура в 

града. Освен това на вся-

ка изрисувана постройка 

преди това се поставя то-

пло- и хидроизолация, кое-

то осъществяваме заедно 

с живеещите в жилищни-

те сгради, или с други ин-

веститори. Последната 

рисунка, от средата на 

септември, е с образа на 

Клаус Майне от Scorpions. 

Това е 13-ият блок в Кавар-

на. И съм обещал лично на 

Мустес - наскоро напус-

налия клавирист на Dimmu 

Borgir, които през август 

направиха концерт в Ка-

варна, да бъде изрисуван 

на следващия блок. А той 

пък от своя страна ни обе-

ща, че ще дойде лично от 

Норвегия и с клавира си ще 

открие обекта. Искам да 

вкараме малко траш метъл 

в блоковия облик на града, 

с което да отдадем дължи-

мото и на тези групи. Има 

решение на Общинския съ-

вет и за изграждането на 

статуи на известни изпъл-

нители в парка на Каварна. 

Извън служебните си 
задължения завързахте 
ли приятелство с някои 
от световните изпълни-
тели? 

Да, с някои от тях под-

държаме контакт целого-

дишно, независимо кой в коя 

точка на света се намира. 

Почетният гражданин на 

Каварна - Глен Хюз, е моя 

близка, сродна душа, Джон 

Лоутън стана наш съсед, 

след като си купи апарта-

мент в Каварна, а с Емир 

Кустурица се надявам, че 

поставихме основата на 

добро приятелство.

Как разпускате? 
Моето хоби е футбо-

лът, но често той много 

ме натоварва, особено 

когато гледам нашия клуб 

„Калиакра-Кавар-

на” и те губят... 

Разтоварвам се на 

концерти и като 

слушам музика в 

колата, където всъщност 

прекарвам голяма част от 

всекидневието си.

Очевидно е, че с как-
вото се захванете, го по-

стигате и бележите от-
лични резултати. Каква 
е все още неосъществе-
ната мечта на кмета на 
Каварна за собствения му 
град? 

Мечтая за изгражда-

нето на лифт, свързващ 

града с морето и премина-

ващ през ромския квартал 

„Хаджи Димитър", за да 

може и малките ромчета 

да се возят на него. Това е 

нещото, което искаме да 

реализираме, и съответно 

има начин, но е много скъп 

и най-вероятно ще канди-

датстваме по програми 

за изпълнението му. Зада-

чата е много сериозна, не 

само защото един лифт не 

се изгражда лесно заради 

чисто техниче-

ската работа, 

но и всичко е 

свързано с мно-

го подготовка 

- отчуждаване 

на територии-

те, проектира-

не, строително 

ра з р е ш е н ие, 

осигуряване на 

средства. Но 

човек може да 

си помечтае... 

Н а й - г о л е -
мият голф и 
СПА комплекс 
на Балканите 
„Тракийски скали", който 
се строи край каварнен-
ското село Божурец, е 

една от най-сери-
озните инвести-
ции за Северното 
Черноморие. Раз-
кажете ни повече 
за него. 

Ц е л и я т 

к о м п л е к с 

е  разполо-

же н  въ рх у 

1800 дка и 

ще разпола-

га с хотел, 

вили, яхтено 

пристанище, 

ресторанти, 

клубове, тър-

говски цен-

тър. Голфът 

е предвиден 

с най-голе-

мия възмо-

жен капаци-

тет. Част 

от инвести-

цията ще е 

насочена и 

към подобря-

ване на инфраструктурата 

в района. Съвсем скоро ком-

плексът ще се сдобие с акт 

16, а голф игрището ще 

бъде завършено догодина. 

Това е огромна придобивка 

за нас, тъй като минимум 

500 хил. под формата на 

данъци и такси ще влизат 

в общината всяка година 

само от тази 

инвестиция. 

Плюс най-мал-

ко 300 работ-

ни места за 

каварненци.

Б л а г о -
дарение на 
вашите ини-
циативи Ка-
варна вече 
е известна 
к а т о  р о к 
столицата 
на България. 
Как това, че 
велики све-
товни изпъл-
нители и гру-
пи свирят в 
града, се от-

рази върху бизнеса и бита 
на каварненци? 

Животът на каварненци 

безспорно се промени. Щом 

човек може да си пие апе-

ритива в дома си, докато 

слушате световни групи – 

„Любе”, Scorpions или Deep 

Purple, които се чуват в 

целия град! Бизнесът на жи-

телите стана по-успешен 

- много добре се развиват 

дребният и средният биз-

нес. Оттам и строител-

ството в града се засили 

драстично, а стандартът 

на живот се повиши. 

Какви изненади под-
готвяте за новогодишни-
те празници? 

Да, празникът е голям 

и искаме да го изкараме с 

голямо настроение и много 

рок. За каварненци и гос-

тите на града сме органи-

зирали голям новогодишен 

концерт на открита сцена 

на родните Б.Т.Р. заедно с 

Джон Лоутън, Джорн Лан-

ди. Изненадите ще бъдат 

много.  

„Ария”, „Любе”, Филип Кир-

коров, Б.Т.Р., „Сигнал”, „Хи-

подил” и др. зазвучат в ат-

мосферата на романтичния 

град, мечтата се превръща 

в реалност.

Когато мероприятия 

като „Празници, посветени 

на Деня на Каварна - 6 май”, 

Международен и общобъл-

гарски младежки фолклорен 

събор „С България в сърце-

то”, Национален фестивал 

на любителските театри 

с международно участие, 

„Празници на морето”, „Ми-

ден и рибен фест” и др. съ-

берат цяла България не едно 

парченце земя, празникът е 

по-хубав отвсякога.

В Каварненската об-

щина изкуството на те-

атъра, литературата и 

рисуването също заемат 

своето почетно място. 

Като сърдечен домакин, 

реалност 

Кметът 
Цонко Цонев и Джон 

Лоутън пред стенописа на 
музиканта

Kметът 
с басистa на „Меноуър“ - 
Джоуи Демайо

Калиакра и паметникът на 40-те български девойки, сплели коси и скочили от скалите 
в морето, за да не предадат вярата си

Каварна  
Рок Фест 2009
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1913 лв. е издръжката 

на четиричленно дома-

кинство, което включва 

двама възрастни и две 

деца, а разходът на човек 

от домакинството е 478, 

33 лв., показва изследва-

не „Издръжката на живо-

та на българското насе-

ление” на Института за 

социални и синдикални 

изследвания към КНСБ. 

Резултатите от него 

бяха оповестени през 

седмицата и се отнасят 

за периода юли–септем-

ври, или за третото три-

месечие на тази година. 

Тези средства фактиче-

ски са необходими, за да 

се осигурят основните 

хранителни стоки и да се  

платят разходите за жи-

лище, коментира Румен 

Томев, директор 

на института. 

През последно-

то тримесечие 

има лек спад в 

цените на някои 

хранителни сто-

ки – зеленчуци, 

з ъ рне н и  х ран и 

и  някои млечни 

продукти. Не се 

е увеличил бро-

ят на живеещи-

те на границата 

на  бедността, 

но това не оз-

начава, че живе-

ем по-добре. Жизненото 

равнище на българите е 

в пъти по-ниско от това 

на  хората  в  другите 

страни - членки на Ев-

ропейския съюз. Ако в ЕС 

средно около 10% не мо-

гат да поддържат адек-

ватно отопление , то в 

България това са 32% от 

хората. По редица други 

показатели сме в пъти 

по-ниско спрямо средно-

европейското потребле-

ние, което показва, че из-

вън паричния измерител 

на бедността в България 

има много лоши условия, 

които също снижават 

жи з не н и я  с т ан д арт, 

уточни Томев.

Стандартът на живот в 
България се понижава
1913 лв. е издръжката на четиричленно 

домакинство 

Силвия Николаева 

Снимка интернет

Три нови процедури по 
„Административен 
капацитет“ до края на 2009 г.
Филип Буш: ОПАК е успешна програма

„Оперативна програ-

ма „Административен 

капацитет” се изпъл-

нява по много успешен 

начин. Доволни сме, че 

политическите проме-

ни не доведоха до про-

мени в  управителния 

орган на програмата,  

въпреки че той беше пре-

местен от вече закрито-

то Министерство на дър-

жавната администрация 

като самостоятелна ди-

рекция в Министерство-

то на финансите, която 

ще поеме функциите на 

управляващия орган“, каза 

на пресконференция Фи-

лип Буш, началник на от-

дел „България, Унгария и 

Холандия” в Главна дирек-

ция „Заетост, социални 

въпроси и равни възмож-

ности” на Европейската 

комисия. Процентът на 

договаряне по програма-

та е много висок – около 

40, а плащанията на наци-

онално ниво са 17%, което 

също е много обещаваща 

стойност, по данни на 

експерта. Важното е Бъл-

гария да има действаща 

администрация, допълни 

Буш. 

Буш е в България по по-

вод на шестото официал-

но заседание на Комите-

та за наблюдение на ОП 

„Административен капа-

цитет” (ОПАК), което се 

състоя на 19 октомври. 

От стартирането на про-

грамата досега са отво-

рени общо 26 процедури, 

260 проекта са одобрени 

за финансиране, а сключе-

ните договори са на стой-

ност от близо 140 млн. лв. 

Реално изплатените сред-

ства са над 67,8 млн. лв.

„Българското прави-

телство ускорява засил-

ването на администра-

тивния капацитет, като 

това е основен приори-

тет в работата му. След 

преминаването на упра-

влението на програмата 

под шапката на Минис-

терството на финанси-

те, като самостоятелна 

структура е запазен цели-

ят екип. Измененията са 

минимални, имат чисто 

технически характер и са 

свързани с новите струк-

тури, които са създадени. 

Запазени са приоритети-

те по четирите оси на 

програмата”, каза зам.-

министърът на финанси-

те Ана Михайлова. По ду-

мите й ЕК е дала висока 

оценка за изпълнението 

на ОПАК към момента, 

това е една от най-добре 

изпълняваните програми 

не само в България, но и в 

целия ЕС. След свиването 

на структурите в минис-

терствата и съкращава-

нето на персонала с 15% 

административната ре-

форма продължава с пре-

разглеждане на модела на 

заплащане на държавните 

служители, за което ще 

бъдат използвани инстру-

ментариумът и методо-

логията на ОПАК. 

Комитетът по наблю-

дение одобри и три нови 

процедури, които управля-

ващият орган ще открие 

до края на годината. Пър-

вата е по подприоритет 

2.1. „Модерно управление 

на човешките ресурси в 

държавната администра-

ция”.  

Втората процедура 

е по подприоритет 2.2. 

„Компетентна и ефектив-

на държавна администра-

ция”. Последната процеду-

ра е по подприоритет 3.1 

„Подобряване на обслуж-

ването за гражданите и 

бизнеса, в това число чрез 

развитие на електронно-

то управление”. 

Силвия  Радославова

Зам.-министърът на финансите Ана Михайлова и Филип Буш, 
директор „България, Унгария и Холандия” в Главна дирекция 
„Заетост, социални въпроси и равни възможности” на ЕК

това заяви премие-

рът на пресконференция 

в сряда. Той разказа, че 

е провел среща с управи-

теля на БНБ Иван Искров, 

който изразил мнение, че 

идеята предизвиква мно-

го негативни информа-

ции както от местните 

наблюдатели, така и от 

международните пазари.

Фискалният резерв в 

страната се управлява 

при високи изисквания за 

ликвидност и почти нулев 

риск  и оттам идва и по-

ниската доходност. 

На пресконференцията 

Искров коментира, че БНБ 

винаги разполага с един 

от най-висококачестве-

ните активи в сравнение 

с други централни банки 

– с много висока ликвид-

ност и с много нисък риск. 

Това е и основната цел на 

международните валутни 

резерви, особено в услови-

ята на валутен борд. 

 „Така че оттам идва 
относително по-ниска-
та доходност на нашия 
резерв в сравнение с 
доходността, която ре-
ализират частните су-
бекти”,

каза още той. Лихви-

те и доходността в евро-

пейски мащаб са паднали 

много, допълни управите-

лят на БНБ. В момента 

междубанков депозит в 

Европа е от порядъка на 

0,3%. Банковата ни сис-

тема в момента не се 

нуждае от нито лев пове-

че, тъй като в момента 

е високоликвидна. Доказа-

телство за това е много 

ниският лихвен процент 

на междубанковия паричен 

пазар, каза Искров. 0,6% е 

към вчерашна дата и се 

приближава до европей-

ския. Намерението на фи-

нансовия министър Симе-

он Дянков бе да депозира 

2 млрд. лв. от резерва, 

като от това той се на-

дяваше да получи лихва 

от 6%. Този процент зна-

чително надхвърля лихва-

та по депозити и ДЦК с 

кратък срок и затова бе 

оценен като нереалисти-

чен. 

Резервът няма да бъде прехвърлян 
в търговски банки 

И д е я т а  ч а с т  о т  

фискалния резерв да бъде 

прехвърлена в търговски-

те банки, която министъ-

рът на финансите Симе-

он Дянков лансира през 

седмицата, не срещна 

одобрението не само на 

икономисти, ексминистри 

и политици, но беше от-

хвърлена и от премиера 

Бойко Борисов.

 „Фискалният резерв няма 
да се пипа, няма да се 
правят конкурси за банки 
за част от него, каквито 
идеи имаше”,

Управителят 
на БНБ Иван Искров 

В Италия банки замразяват 
кредити за eдна година 

Италианските банки 

ще въведат едногодишен 

мораториум върху плаща-

нията на кредитите, те-

глени от семействата, 

засегнати от кризата. 

Това съобщи Италиан-

ската банкова асоциация 

(ИБА) в комюнике, ци-

тирано от Франс Прес. 

„Семейният план” на ИБА 

предвижда възможността 

да се спрат плащанията 

по кредити за 12 месеца, 

от която могат да се 

възползват семейства-

та, чиито членове са из-

губили работата си или 

са частично безработни 

заради кризата. Мярката, 

която банките могат да 

приложат доброволно, „ще 

действа от януари 2010 

г.”, допълва в комюникето 

си ИБА. Две от водещите 

италиански банки - Уни-

Кредит (UniCredit) и Мон-

те дей Паски ди Сиена 

(Monte dei Paschi di Siena), 

обявиха подобни мерки в 

края на 2008 г. Нараства-

нето на безработицата в 

Италия засега е ограни-

чено, но се очаква равни-

щето й да скочи, когато 

компаниите вече няма да 

могат да използват ме-

ханизма на частичната 

заетост. През второто 

тримесечие безработи-

цата в Италия бе 7,4 на 

сто от трудоспособното 

население според обяве-

ните най-нови официални 

данни.
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Н.Пр. Карел ван Кестерен, посланик на Холандия, и Цони Цонев, председател на комисия 
„Професионална етика и превенция на корупцията“ към ВСС 

Министерството на 

правосъдието изработи 

план за действие, наре-

чен „Основни насоки в 

дейността за периода 

2009–2011 г . ”  „В тези 

времена на динамика и 

на криза е по-добре да не 

се ангажираме с дълго-

срочен план за развитие 

на ведомството. Затова 

вместо стратегия опре-

делихме нашия документ 

като „основни насоки”, 

обясни пред журналисти 

министърът на правосъ-

дието Маргарита Попо-

ва. По думите й на преден 

план е изведен прекият 

диалог и ефективно съ-

трудничество  между 

правосъдното ведомство, 

съдебната система и 

гражданското общество. 

Като пример за това тя 

посочи структуриране-

то на Магистратския 

съвет и при разширяване 

участието на неправи-

телствения сектор в Об-

ществения съвет. Те ра-

ботят съвместно и през 

следващата седмица ще 

обсъждат предстоящи-

те изменения на закона 

за съдебната власт. 

Сред приоритетите 

на министерството е 

актуализирането на на-

казателната политика 

на държавата. „Това вече 

се случва с пакета за-

конопроекти, който ние 

подготвяме. Той засяга 

най-вече измененията 

в Наказателния кодекс 

(НК), в Наказателно-про-

цесуалния кодекс (НПК) 

и в Закона за съдебната 

власт”, обяви министър 

Попова. По думите й про-

ектът за изменение на 

НПК в общи линии е го-

тов. В него се предвиж-

да да бъдат премахнати 

формалностите в досъ-

дебното производство. 

Предстои съгласуване-

то му с Магистратския 

съвет. „Това са хората, 

които събраха и обобщи-

ха предложенията на ма-

гистратската общност. 

На тях се пада правото 

и привилегията първи да 

дадат своя глас”, аргу-

ментира се министър По-

пова. Тези законопроекти 

скоро ще бъдат внесени 

в Народното събрание, 

обясни тя, но не се анга-

жира с конкретен срок. 

Ще се използват експер-

тизи на баварски специ-

алисти, които са участ-

вали в обсъжданията и до 

момента.  На 

заседанието 

на Министер-

ския съвет е 

б и л  о б съ де н 

и  проблемът 

с отвличани-

ята.  Ще има 

п о п р а в к и  в 

Н К ,  с в ъ р з а -

ни с това, а в 

бъдеще ще се 

помисли и за 

отделен закон, 

обясни в заключение ми-

нистър Попова.

Проектът за изменение 
на НПК е готов

Приключи проект, пос-

ветен на системата за 

подаване на сигнали и жал-

би срещу неправомерни 

действия на магистрати, 

финансиран по програма 

„Малки проекти” на посол-

ството на Кралство Хо-

ландия. В реализацията му 

участваха представители 

на Висшия съдебен съвет 

(ВСС) и на Инспектората 

към него, съдии и админи-

стративни ръководители, 

както и представители на 

посолството на Холандия. 

„Работата ни беше на-
сочена към това какво се 
случва на практика, кога-
то един гражданин подаде 
жалба срещу нарушение на 
магистрат”,

заяви Велислава Делче-

ва, председател на комиси-

ята „Професионална етика 

и превенция на корупцията” 

при ВСС, и изрази надеж-

да, че направените изводи 

в рамките на проекта ще 

намерят сериозно практи-

ческо приложение.

Добрите европейски 

практики бяха обобщени в 

доклад, представен от Сил-

вия Хаджийска, директор 

на дирекция „Текущо обу-

чение на магистрати” към 

Националния институт на 

правосъдието. Сред по-ин-

тересните моменти в него 

е констатацията, че в Нор-

вегия се предвижда глоба за 

жалбоподателя, ако жалба-

та му се окаже неоснова-

телна. В Швеция всички 

жалби срещу магистрати 

и срещу органи на местна-

та и на централната власт 

се подават към т.нар. пар-

ламентарен омбудсман. 

Санкциите са различни в 

различните държави, стана 

ясно от доклада. По данни 

от Съвета на Европа в око-

ло 9% от случаите наруше-

нията са толкова сериозни, 

че се стига до уволнение на 

магистрати. 

У нас правото на жалби 

и сигнали е регламентира-

но в чл. 45 от Конституци-

ята на Република България 

и в редица други закони. 

Най-често компетентни 

да разглеждат жалбите са 

ВСС и Инспекторатът към 

него. През 2008 г. в комисия 

„Професионална етика и 

превенция на корупцията” 

при ВСС са постъпили общо 

1934 жалби, молби и сигна-

ли. 1644 са подадените към 

Инспектората на ВСС. Съ-

поставката на статисти-

ческите данни показва тен-

денция към увеличаване на 

постъпилите сигнали. 

„Гражданите все още 
нямат информация за 
органа и реда, по който 
трябва да подават съ-
ответния сигнал”, обяс-
ни Силвия Илиева, главен 
експерт-юрисконсулт в 
дирекция „Правна” на ВСС, 
която представи ситу-
ацията в България. Не е 

достатъчно добре уреде-
на защитата на лицата, 
подали сигнали. По думи-
те й необходим е закон за 
защита на сигнализато-
рите, но към настоящия 
момент това не е предви-
дено. Спорен е въпросът 
дали анонимните сигнали 
въобще трябва да бъдат 
разглеждани. Според мно-
зинството от участни-
ците в дискусията те 
трябва да бъдат прове-
рявани, когато съдържат 
достатъчно убедителни 
данни за извършени нару-
шения. „Необходимо е да 
бъде създаден електронен 
регистър на подадените 
сигнали, което ще увели-
чи степента на прозрач-
ност”, подчерта Силвия 

Илиева. 

Посланикът на Холан-

дия Н.Пр. Карел ван Кесте-

рен определи проекта като 

„добър пример за сътрудни-

чество между съдебната 

система и гражданското 

общество” и заяви, че до-

брото й функциониране е в 

основата на демокрацията.

Увеличават се сигналите срещу 
нарушения на магистрати

Мариана Корчакова

„Работим активно за 

създаване на регистъра 

на длъжниците, но той все 

още не е пълен с информа-

ция”, това разказа за в. 

„Строител” председате-

лят на КЧСИ Георги Дичев. 

За да се запълни, в него 

трябва да бъдат вкарани 

всички данни на частни-

те съдебни изпълнители 

в България, това са някол-

костотин хиляди дела, има 

и висящи. Всичко това из-

исква време, затова ще го 

представим, когато сме 

готови. Работим усилено, 

допълни той. Създаването 

на регистъра ще повиши 

събираемостта, от една 

страна, и от друга, това 

ще позволи на кредитори-

те да искат информация 

от него. Той няма да бъде 

публичен, а достъп до него 

ще има всяко лице само за 

себе си, държавният орган 

и съответно всеки един 

частен съдебен изпълни-

тел в България. 

Мариана Георгиева Маргарита Попова, 
министър на 
правосъдието

Регистър на длъжниците 
подготвят частните съдебни 
изпълнители

Авариен ремонт на закона 
за културното наследство

„Промените, които сега 

са внесени за обсъждане в 

НС, представляват един 

авариен ремонт на Закона 

за културното наследство, 

тъй като действително 

администрацията се из-

прави пред тежка задача, 

заяви зам.-министърът на 

културата Тодор Чобанов. 

Той обясни, че в изключи-

телно кратките срокове, 

които са предвидени, а 

именно три месеца, е тряб-

вало да се изработят около 

40 подзаконови нормативни 

акта, наредби, правилници, 

инструкции, което от са-

мото начало е било ясно, 

че няма да стане и че няма 

капацитет да се направят 

толкова много подзаконови 

актове. 

Част от предложени-

ята са свързани с удъл-

жаването на срока за ре-

гистрация на колекции и с 

вида на документите, кои-

то трябва да представят 

регистриращите се лица. 

Междувременно, докато 

течеше първото четене на 

промените в НС, Консти-

туционният съд отмени ня-

кои от текстовете, така 

че сега между четенията 

народните представители 

ще трябва да направят до-

пълнителни изменения, за 

да се прецизират тексто-

вете на закона съобразно 

постановките на Консти-

туционния съд. Другите 

промени се отнасят за 

известния в обществото 

Национален институт за 

паметниците на култура-

та, сега наречен Национа-

лен институт за опазване 

на недвижимите културни 

ценности (НИОНКЦ). Спо-

ред Чобанов той е „про-

блематична институция”, 

която трябва да бъде ре-

формирана. „Тя трябва да 

се превърне в модерна ад-

министрация, лишена от 

конфликт на интереси, за-

щото понастоящем сме на 

мнение, че там има много 

сериозен конфликт на ин-

тереси”, коментира зам.-

министърът.

 

(Интервю с Тодор Чо-

банов четете в следващия 

брой.)

 Калоян Станчев 

 Калоян Станчев 

333 664 000 лв. дължи 
Министерството на 
правосъдието по склю-
чени 37 договора за 
строително-монтажни 
работи за периода 
2008–31 юли 2009 г. 
Това каза на извънред-
на пресконференция 
министърът на 
правосъдието Марга-
рита Попова. 
Нарушенията са 
констатирани при 
извършена проверка на 
дирекция „Вътрешен 
одит” към ведомство-
то. Попова заяви, че 
докладът от одита ще 
бъде предоставен на 
прокуратурата. 
Под два от сключени-
те 37 договора стои 
подписът на бившия 
министър на правосъ-
дието Миглена Тачева. 
Тези два договора са 
на обща стойност 302 
млн. лева. 
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В новия жилищен квар-

тал на Амстердам - Ей-

бург, стотици къщи пла-

ват в едно езеро. След 

продължила векове на-

ред борба с водата сега 

„Ниската земя” иска да я 

превърне в свой съюзник, 

за да преодолее липсата 

на пространство в гъ-

сто населената си те-

ритория.

„Има много вода в Хо-

ландия, която се използва 

за корабоплаване, за раз-

влечения. Искаме да видим 

дали е възможно и да се 

живее върху нея”, обяснява 

Тон ван Намен, директор 

на фирмата „Монтефло-

ре”, построила над полови-

ната жилища на западния 

бряг на езерото.

Тези къщи имат форма-

та на куб, стени от смърч 

и пластмасово покритие в 

светложълто. Те плават 

на десетина километра 

от центъра на града и са 

построени само за няколко 

месеца с екологични мате-

риали. Домовете са разпо-

ложени на плаващи бетон-

ни кесони и са закрепени 

към два стълба, солидно 

забити във водата, които 

осигуряват стабилност 

и им позволяват да след-

ват промените в нивото 

на водата. Те са свърза-

ни със сушата, откъдето 

се снабдяват с газ, ток и 

вода. 

„Все още сме на етап 

експеримент, но това 

може би е началото на 

едно решение за липсата 

на пространство и покач-

ването на морското ниво 

заради глобалното затоп-

ляне”, подчертават стро-

ителите от Амстердам.

По думите им това е 

най-големият проект от 

този тип в Европа. Хо-

ландия, чието население 

е 16,5 млн. души, е най- 

гъсто населената стра-

на в ЕС след Малта, с 400 

жители на кв. км. Първите 

обитатели се настаняват 

в плаващите къщички още 

през 2008 г.

„Животът в такава 

къща ми дава чувство на 

свобода. Все едно непре-

къснато съм на почивка”, 

споделя Рик Ойленхут, 

чийто дом е от 175 кв. м 

на три нива и има големи 

остъклени прозорци към 

синьо-сивата вода на езе-

рото.

„Не се усеща, че сме 

върху вода: разбираме 

само когато полилеят в 

гостната се залюлее“, 

разказва 43-годишният 

Рик, който живее тук със 

съпругата и трите си 

деца. Според него е било 

възможно той да построи 

подобна къща и на твърда 

земя - цената на терена 

е по-скъпа, отколкото на 

парцел вода. Общо имо-

тът му струвал 600 хил. 

евро, по 3500 евро на кв. м, 

въпреки че цените могат 

да скочат до 7000 евро 

за кв. м в центъра на Ам-

стердам. 

В Еймер има близо 170 

плаващи къщи, които ще 

бъдат заобиколени от 18 

хил. нови жилища, стро-

ящи се върху изкуствени 

острови. Езерото, което 

на север се слива с друга 

водна площ, общо 68 508 

ха, има потенциалната 

възможност да поеме още 

хиляди къщи.

„Ако построим много 

жилища обаче, светлина-

та няма да може да стига 

до водата и водният жи-

вот ще залинее. Водните 

организми загиват и се 

разнася неприятна ми-

ризма”, обясняват специ-

алисти... Проектът оба-

че е заразителен. И други 

общини като Алмере, на 

източния бряг на Еймер, 

и Леуарден, в северната 

част на езерото, също 

започват да експеримен-

тират с плаващите до-

мове.

В Холандия строят плаващи къщи

Според експертите 

настъпването на зимния 

сезон е още един начин да 

бъде насърчен и 

развит в положи-

телна насока стро-

ителният бизнес 

и инвестицията 

в недвижима соб-

ственост. Много 

от известните 

зимни центрове от 

Централна и Из-

точна Европа имат 

опит в прагматич-

ното използване 

на настъпващата 

зима. За мнозина 

това е времето да 

представят най-добрите 

оферти за закупуване на 

недвижима собственост 

и едновременно с това да 

практикуват любимите си 

зимни спортове. В Швей-

цария, Франция, Австрия и 

Германия от десетилетия 

белият сезон е най-доброто 

време за възстановяване на 

икономиката на определени 

райони. Това е време, кога-

то отново ще бъдат насе-

лени множество пустеещи 

къщи и хижи в селцата око-

ло и в планините, за да може 

да има възвръщаемост на 

вложените средства за 

определена недвижима соб-

ственост. 

Като основни центрове 

на интензивно развитие се 

смятат Френските Алпи, 

но съвсем неочаквано в 

графата „горещо” се появи-

ха българските недвижими 

имоти от района на Банско. 

Към популярния български 

зимен ски център вече има 

траен повишен интерес. 

Според данни от Европей-

ската камара на строител-

ните предприемачи вече 

набира популярност профе-

сията „агент по продажба 

на недвижими имоти през 

зимата”. Един от тях е Ри-

чард Дейнс, който ръководи 

цялата рекламна кампания 

на MGM в Англия, който за-

явява, че 

„предстоящият ски 
сезон ще бъде особено 
горещ за зимните про-
давач-консултанти на 
недвижими имоти. Те 
трябва едновременно 
със спорта да мислят 
и за бизнеса, така че да 
привлекат вниманието 

на повече и повече по-
тенциални клиенти.” 

За България също са 

предвидени определени 

рекламни програми, с ко-

ито ще насърчат повече 

англичани, ирлан-

дци,  французи, 

италианци да ин-

вестират в не-

движима собственост по 

схемата Leasing back. Това 

ще включва достъпна гама 

от апартаментите в ски 

курорти, намиращи се в 

по-неурбанизирани райони 

на България. Конкретно за 

нашата страна е написано: 

„Това е очаровате-
лен и непокътнат район 
(Банско) с красива при-
рода и невероятна кухня. 
В повечето отношения 
малка инвестиция сега 
- по-голяма печалба във 
времето!"

Стюарт Джонсън е 

един от успешните бизнес 

мениджъри по дългосрочни 

инвестиции на Острова. 

Той споделя пред своите 

колеги, че пазарът на не-

движими имоти в Алпите и 

на Балканите ще има силно 

присъствие тази година и 

се надява да направи всичко 

по силите си, за да възро-

ди този тип инвестиции. В 

рекламните брошури името 

на нашата страна е на пър-

ва страница: 

„Предвиждане за но-
вото развитие на имот-
ния бизнес ще продължи с 
пълна сила. Трябва да при-
вличаме и да продаваме 
най-добрите проекти", 

казва още Джонсън. 

Британските търговци на 

недвижими имоти проуч-

ват за близо 13 нови клиен-

ти дневно няколко десетки 

проекта, доказвайки, че все 

още има силен интерес в 

Алпите и на Балканите.

 „В много от ски ку-
рортите, особено в райо-
на на Банско, има строи-
телно насищане, което 
автоматично означава, 
че ще започне спад на це-
ните, българските стро-
ителни дружества искат 
да възвърнат вложените 
от тях и от инвестито-
рите средства.”

Про д ъ л жи тел н ат а 

снежна покривка и слънче-

вите зимни дни са ключов 

фактор за инвестиции в 

планинските райони. Кол-

кото повече сняг и слънце, 

толкова по-голям интерес... 

За момента тази максима 

е водеща в българските 

проекти, които се предла-

гат в Западна Европа и на 

Острова. Тази вероятност 

ще доведе до нов приток 

на потенциалните купува-

чи, което допълнително ще 

стимулира пазара на не-

движими имоти в България. 

Бъдещите собственици ще 

могат да наемат и фирма 

за отдаване под наем на 

закупения от тях имот и 

така ще се постигне за-

твореният цикъл в управле-

нието на имота. 

Друга група купувачи ис-

кат да инвестират в имот, 

за да могат да променят 

начина си на живот през 

определен период от годи-

ната, като бъдат на своя 

територия. Същевременно 

в предварителните проуч-

вания на бъдещите инвес-

титори отдаването под 

наем стои в главната част 

в договора за сделката. 

„Повечето инвести-
тори са наясно за силата 
на Френските Алпи и пре-
димствата им. Тези обаче, 
които са почивали в Бълга-
рия, познават девствена-
та природа, преходите с 
планински водачи, възмож-
ностите за изкачване на 
върхове и невероятните 
условия за зимни спорто-
ве. Остава да задвижим 
успешно тази програма и 
печалбите са в кърпа вър-
зани. Това е част от разви-
тието на инвестиционна-
та програма, предвидена 
за подпомагане на стро-
ителния бизнес”, заявява 

също Джонсън.

Специалистите тук 

смятат, че инвестициите 

в недвижима собственост 

в България са ключ към 

оцеляване и на българския 

строителен сектор, който 

има спад по продажбите в 

последните месеци. Тряб-

ва да се отчита и това, 

че европеецът търси 

преди всичко опростени 

и изчистени композиции 

и офертите трябва да са 

с повече функционалност, 

разнообразие и по-ниски 

цени, за да може да бъде 

привлечена реалната ин-

вестиция.

Специално за в. „Строител” от Брюксел 

Първият сняг в Алпите ще 
насърчи инвеститорите в Европа

Росен Алексиев

Варшава е добро място за 

инвестиции и бизнес
В седмичния доклад за движението на инвестициите в 

Източна Европа на първо място излезе новината, че Варша-

ва се очертава като най-добрия източноевропейски град за 

инвестиции и бизнес, включително и през следващите пет 

години. Това показва влиятелното проучване на Cushman & 

Wakefield. От миналата година Варшава е втората източ-

ноевропейска столица след Москва, която е на второ място 

за развитие и инвестиции от най-големите компании от 

Европа, САЩ, Япония. Всички централни източноевропейски 

градове се наблюдават и се предлагат на потенциалните 

инвеститори особено след членството на държавите им в 

Европейския съюз. Прага и Варшава се движат най-бързо от 

дъното на класацията, която датира от 1990 г. Испанските 

градове Барселона и Мадрид също се представят добре, 

като заемат завидните 4-то и 6-о място. Варшава заема 

челно място сред европейските столици по отношение на 

броя на квалифицирани кадри, ниска цена на труда и налич-

ност на офис пространство, както и положителен бизнес 

климат, създаден от правителството. След последните съ-

тресения на световния икономически пазар Полша поддържа 

положителен ръст на БВП и прогнозите показват, че това 

ще продължи и през 2010 г.
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В изявление за печата 

министърът на финанси-

те Мехмед Шимшек по-

сочи, че правителството 

е трябвало да вземе под 

внимание последиците 

от глобалната финансова 

криза върху публичните 

финанси. По думите му 

това е един бюджет за 

изход от кризата. Пред-

виждат се приходи от 161 

млрд. долара срещу разхо-

ди от около 196 млрд. дола-

ра. Очакваният дефицит е 

от порядъка на 34,2 млрд. 

долара, подчерта минис-

т ъ р ъ т, 

като на-

б л е г н а 

на  про -

д ъ л ж а -

в а н е т о 

на стро-

г и т е 

мерки за 

икономии 

и  п р е з 

2010 г. Световната криза 

се отрази преди всичко 

върху заетостта и расте-

жа в Турция. Икономиката 

на страната се сви със 7% 

през второто тримесечие 

на 2009 г. след рекорден 

срив от 13,8% през първо-

то. Правителството оч-

аква отрицателен растеж 

от -3,6 до -6% за 2009 г. 

Безработицата достигна 

12,8% от активното насе-

ление през тримесечието 

от юни-август с над 3 ми-

лиона безработни. През 

следващите дни проекто-

бюджетът ще бъде внесен 

за обсъждане и гласуване 

от депутатите.

Бернанке пледира за по-балансирана 
световна икономика

Президентът на аме-

риканския Федерален ре-

зерв Бен Бернанке пре-

поръча по-балансирана 

световна икономика и 

призова страните от це-

лия свят „да се противо-

поставят решително” на 

протекционизма. „Най-го-

лямото предизвикател-

ство, което се очертава 

в недалечна перспектива 

както за Азия, така и за 

САЩ, е да постигнат по-

балансиран икономически 

растеж и по този начин 

да намалят неравновеси-

ята в света”, подчерта 

Бернанке на конференция 

в Санта Моника, Кали-

форния. Според него, за 

да се постигне тази цел, 

САЩ трябва да увеличат 

нивото на спестявания-

та в национален мащаб, 

като най-ефикасни ят 

начин да се постигне 

това е ясен ангажимент 

на Вашингтон да съкра-

ти дефицита в далечна 

перспектива. В същото 

време повечето азиат-

ски икономики трябва да 

действат за увеличаване 

на вътрешното търсе-

не, добави Бен Бернанке. 

Той също така отправи 

нов призив към ръково-

дителите на страните 

по света да устояват 

решително на протекци-

онизма и да не издигат 

бариери пред движение-

то на капитали. 

Както се 

очакваше, САЩ 

отбелязаха рекорден 

бюджетен дефицит 

за 2008-2009 г. от 

1417 милиарда долара, 

или приблизително 

10% от американския 

БВП. Това показват 

данните, изнесени 

от министерството 

на финансите. От 

1945 г. това е най-

високият дефицит 

спрямо БВП на 

страната

Дефицитът се дължи на 

спад на данъчните приходи 

от 16,6%, предизвикан от 

кризата и от увеличение 

на разходите с 18,2%. При-

ходите са 2105 млрд. дола-

ра и представляват 14,8% 

от БВП – най-ниското им 

равнище от повече от 50 

г. Обратно, разходите в 

размер от 3522 млрд. до-

лара са достигнали най-ви-

сокото равнище от повече 

от половин век – 24,8% от 

БВП. Според министъра на 

финансите Тимъти Гейтнър 

все пак дефицитът за 2008-

2009 г. е бил по-малък от 

прогнозираното, главно 

поради усилията на прави-

телството на президента 

Обама да оздрави финансо-

вата система на възможно 

най-ниска цена за данъко-

платците. За следващата 

финансова година, която за-

почна на 1 октомври, също 

се очаква рекорден бюдже-

тен дефицит от 1502 мили-

арда долара. 

САЩ: Рекорден дефицит за 2009 г., 
без подобрение през 2010 г. 

„Газпром” се договори  

за цената на газа с Китай 

Рамковият договор за основните условия за достав-

ката на природен газ от Русия за Китай между „Газ-

пром“ и Китайската национална нефто-газова корпора-

ция (CNPC) предвижда доставките на газ от Единната 

система за газоснабдяване без обвързване с находище. 

Милер потвърди, че „Ковиктинското находище също се 

разглежда като ресурсна база за доставки в Китай, но 

само за източния маршрут, който както вие знаете, е 

втори по ред“. Договорът е бил подписан по време на 

визитата на руския министър-председател Владимир 

Путин в Китай. Документът развива подписаните по-

рано споразумения и детайлизира основните условия 

на бъдещия договор. Планира се доставките да бъдат 

организирани по два маршрута: западен – 30 млрд. куб. 

м газ, и източен – 38 млрд. Западният вариант може да 

бъде реализиран в по-кратки срокове, тъй като в това 

направление са подготвени запаси, развита е инфра-

структурата и няма необходимост да се създават газо-

химически и газопреработващи мощности. В документа 

е фиксирано обвързване на ценовата формула към ин- 

декса „петролна кошница“. Според прогнозата на руски-

те чиновници договорът за доставка на газ може да 

бъде подписан през юни 2010 г., а доставките да започ-

нат от 2014-2015 г. 

Турското правителство  
представи бюджет 2010 с акцент 
излизане от кризата 

Турското правителство 

представи законопроект 

за дефицитен бюджет 

за 2010 г., акцентирайки 

върху последиците от 

икономическата криза

Индия определи мястото за 

строителство на руска АЕЦ 

Индийското правителство определи мястото, къде-

то руски атомни специалисти ще строят АЕЦ - това е 

Харипур, щат Западна Бенгалия, намиращ се в източна-

та част на страната.

Понастоящем руската компания „Атомекспорт-

строй” съвместно с Корпорацията по ядрена енергетика 

на Индия строи и друга атомна електроцентрала - „Ку-

данкулам” в щата Тамил Наду. Индия планира да строи и 

АЕЦ-ове с участието на американци, съответно в Чха-

ямитхи Вирди, щат Гуджарат, и в Ковада, щат Андхра 

Прадеш. В Джайтапур, щат Махараштра, пък ще бъде 

построена атомна електроцентрала от френска ком-

пания.
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Вземаме заеми за 
инфраструктурни проекти 

Поевтиняват терените за застрояване в зимните курорти

През 2010 г. с държав-

ни заеми и гаранции ще 

започне изпълнението на 

4 ключови инфраструк-

турни проекта, съобщи 

правителствената ин-

формационна служба. „Тех-

ническа инфраструктура 

2010-2013 г.” ще започне с 

кредит от 34,3 млн. евро, 

предоставени от герман-

ската банка Kreditanstalt 

fuer Wiederaufbau (KfW). 

Той ще се изпълнява от 

Министерството на ре-

гионалното развитие 

и благоустройството. 

С тези средства ще се 

укрепи икономическата 

и туристическата ин-

фраструктура, като ще 

бъдат предприети необ-

ходимите мерки за спра-

вяне със свлачищата и 

наводненията.

Световната банка 

ще финансира с до 81 

млн. евро друг проект 

на МРРБ – „Развитие на 

общинската инфраструк-

тура”. С пари от Евро-

пейската инвестиционна 

банка ще се осъществят 

проектите пътен възел 

Бургас–Меден рудник и 

2 километра от Софий-

ския околовръстен път 

– Южна дъга. Общата им 

стойност съответно е 

11,2 млн. и 12,7 млн. евро. 

С държавно гарантиран 

заем до 127 млн. евро 

от Световната банка 

ще бъде подкрепен про-

ектът „Стабилизиране 

на железопътната ин-

фраструктура в периода 

2009-2010 г.”.

Слабото търсене на 

ваканционни имоти доведе 

до сериозно поевтиняване 

на цените на терените за 

застрояване в зимните ку-

рорти. От миналия октом-

ври досега най-силно - с 

44%, са поевтинели парце-

лите в регулация в Пампо-

рово. Като основна причи-

на запознати с материята 

смятат свръхпредлагане-

то на ваканционни имоти и 

липсата на инфраструкту-

ра. Нерегулираните имоти 

във и около Пампорово са 

поевтинели само с 6% от 

миналия октомври. Най-ев-

тиното парче земя от 0,6 

дка извън регулация се про-

дава за €42 700. Най-много 

пари - €8,05 млн., се искат 

за 350 дка гори и ливади 

близо до големи хотелски 

комплекси.

В Банско нивите поев-

тиняха повече от терени-

те в регулация, сочи ста-

тистиката. Продавачите 

на земеделски имоти за по-

следните 

12 месеца 

са свалили 

офертите 

с и  с р е д -

но с 47 на 

сто, а на 

терени за 

з а с т р о -

яване -  с 

29%. Сега 

н а й - е в -

т и н и я т 

парцел  в 

регулация 

се продава за €33 500. Ни-

вите в Банско се оферират 

от 67 хил. до 297 850 евро. 

Най-ниската оферта е за 

имот от 2 дка в местност-

та Овиначе. Най-високата 

е за парче земя от 1,6 дка 

в местността Св. Петка.

В Боровец предлагане-

то на земя е слабо и при 

терените в регулация се 

наблюдава ръст на сред-

ните офертни нива в срав-

нение с миналия октомври. 

Най-евтиният имот за за-

строяване се оферира за 

€240 хил. За най-скъпия се 

искат €2,3 млн. Теренът от 

10 хил. кв. м е до финланд-

ското селище и има виза за 

застрояване с плътност 

от 50%. В най-големия зи-

мен център в Рила се про-

дават само 2 имота извън 

регулация. За единия е обя-

вена цена от €285 300, а за 

другия - €36,1 млн. Втори-

ят е с площ от 1640 дка и 

според обявата е на 600 м 

от лифт.

САЩ обещаха пари за бази 
в България

Завърши строителството 
на най-новата бизнес 
локация на СофияСАЩ ще похарчат над 

100 млн. долара за изграж-

дане на нови военни бази 

в България и Румъния. Това 

става, след като прави-

телството на президента 

Барак Обама неотдавна се 

отказа от проекта за раз-

полагане на елементи от 

системата за противора-

кетна отбрана в Източна 

Европа, пише в събота 

вестникът на въоръже-

ните сили на САЩ „Старс 

енд Страйпс".

Във военната база в 

България ще бъдат ин-

вестирани 60 млн. долара. 

Тя ще бъде открита през 

2011 или 2012 г., посочва 

вестникът. 

Изданието отбеляз-

ва, че договорът за раз-

полагане на съвместни 

военни съоръжения меж-

ду САЩ и България беше  

подписан на 28 април 2006 

г. Той включва използва-

нето на полигон „Ново 

село”, авиобазите „Граф 

Игнатиево” и „Безмер” и 

един склад до Айтос. Кон-

трактът е за 10 години и 

може да бъде прекратен 

едностранно, но с едно-

годишно предупреждение. 

България подписа този 

договор, тъй като очаква-

ше в тези бази да влязат 

много средства, а мест-

ното население и фирми да 

участват в изграждането 

им. Полигон „Ново село” ще 

бъде усъвършенстван и 

разширен след разговори 

с американската страна, 

съобщи преди две седмици 

ген.-лейтенант Иван До-

брев, началник щаб на Су-

хопътните войски на БА. 

На временния лагер, който 

в момента е изграден на 

полигон „Ново село”, имат 

възможност да тренират 

1100 военнослужещи от 

България и САЩ.

Завършиха основните 

строителни дейности на 

най-модерния и мащабен 

комплекс в България, кой-

то включва 5 офис сгради, 

обединени в Европейски 

търговски център и Кар-

фур Цариградско мол.

Комплексът предста-

влява новата бизнес ло-

кация на София, която 

привлича компаниите, 

търсещи модерна бизнес 

среда, лесен достъп, дос-

татъчен брой паркоместа 

и близост до летището.

Сграда „А” на компле-

кса е най-високата (67 м) 

офис сграда в строеж в 

страната. Тя е и първото 

голямо здание, което за-

белязват пристигащите 

от летище София и ма-

гистрала „Тракия”, което я 

прави своеобразен портал 

към столицата.

З а т в о р е н 

е покривът на 

шопинг  мола, 

завършени са 

и з ц я л о  к о н -

струкциите на 

обектите, като 

в момента се 

извършват до-

вършителните 

работи. Напъл-

но е изградена 

п о д з е м н а т а 

транспортна 

връзка  между 

кв. „Младост” и 

комплекса.

Модерното 

и н ф р а с т р у к -

турно съоръже-

ние извежда до подземния 

паркинг на мола и ще уле-

сни съществено достъпа 

на автомобили от центъ-

ра, както и изхода им към 

кварталите „Младост” и 

„Дружба”. Тунелът е пър-

вото подобно съоръжение, 

изграждано в София през 

последните 20 години. 

Общият размер на ин-

вестицията в комплекса, 

разположен на 240 хил. кв. 

м РЗП, възлиза на 200 млн. 

евро, като от тях 80 млн. 

евро са инвестирани в 

офис сградите.

Новата бизнес лока-

ция залага на синергия-

та между двата водещи 

проекта в офисните и 

търговските площи в 

България – European Trade 

Center и Карфур Цариград-

ско мол, което създава 

допълнителна стойност 

за техните наематели. 

European Trade Center 

разполага с 840 паркомес-

та, а целият комплекс - с 

общо 2800, което е най-

голямата паркинг площ 

в България. Офисната 

част предлага изключи-

телно практично и гъв-

каво използване на прос-

транствата от типа 

open space. Почти 50 на 

сто от площите вече са 

отдадени под наем, като 

първите наематели ще 

влязат през януари 2010 г. 

Финансирането на 

проекта European Trade 

Center се осъществява с 

помощта на Банка Пиреос 

България. Това е най-ма-

щабният като РЗП проект 

в България до момента, 

финансиран от банката.

На полигона „Ново село“

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Име: Проектиране, строителство и въ-

веждане в експлоатация на ПСПВ Мала църква и 

ПСПВ Пасарел.

Възложител: Министерство на околната сре-

да и водите

Проектиране и изграждане на ПСПВ (Пречис-

твателна станция за питейни води) Мала църк-

ва и ПСПВ Пасарел, включително: - Изготвяне на 

технически проекти и документи за получаване 

на всички необходими разрешения, вкл. разреше-

ние за строеж, разрешение за заустване и вся-

какви други според нормативната уредба; - Дос-

тавка на основното оборудване; - Изпълнение на 

строително-монтажните работи, включително 

изготвяне на работни чертежи, доставка на су-

ровини и материали, механизация, работна сила 

и всякакви услуги и дейности, необходими за из-

пълнение на строителството в съответствие с 

одобрените проекти и спецификации; - дейности 

по въвеждане на обектите в експлоатация, вкл. 

изготвяне на екзекутивна документация и ин-

струкции за експлоатация и поддръжка на обекта 

и оборудването; - отстраняване на дефекти, про-

явени през периода за съобщаване на дефекти. 

Изпълнителят ще осъществява възложените 

му дейности съгласно изискванията на Закона 

за устройство на територията (ЗУТ), както 

и договорните условия на FIDIC за технологич-

но оборудване и проектиране - строителство 

за електро- и машинно-монтажни работи и за 

строителни и инженерни обекти, проектирани 

от изпълнителя (Жълта книга).
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Rammstein обявиха датите на 
източноевропейското си турне
Най-близката дестинация за българските фенове е Белград

Взривоопасният нем-

ски квинтет Rammstein 

обяви официално датите 

за източноевропейската 

част от предстоящото 

си турне. За съжаление 

въпреки големите надеж-

ди, че този път и Бъл-

гария ще бъде част от 

обиколката, това не се 

случи. Но няма какво да 

се лъжем – реално няма-

ше как да стане, защото 

датите са през февруа-

ри и март, а все още не 

разполагаме с адекватна 

зала, която да покрие из-

искванията за шоуто на 

Rammstein. Вместо обаче 

да се отчайват, българ-

ските фенове на банда-

та вече се подготвят 

да посетят концерта на 

групата в Белград на 20 

март 2010 г. Любопитно 

е, че организатор на шо-

уто в Beogradska arena 

(едно от най-модерните 

съоръжения в Европа) 

е българският промоу-

тър Balkan Entertainment 

Company. 

Билетите тръгват в 

продажба на 23 октом-

ври в сръбската мрежа на 

Eventim, както и на www.

tickets.rs. Все още няма 

потвърдена информация 

дали пропуски за концерта 

ще се продават и у нас.

Източноевропейско-

то турне на Rammstein, 

които преди седмица 

издадоха новия си сту-

диен албум “Liebe ist fur 

alle da”, ще премине през 

Естония, Русия, Латвия, 

Литва, Украйна, Полша, 

Чехия, Унгария, Хърватия 

и Сърбия. 

Италианският виртуоз Антонио 
Форчоне гостува в София
Мнозина го възхваляват 

като „Джими Хендрикс на 

акустичната китара”
Антонио Форчоне и 

неговият квартет ще сви-

рят в столичния Sofia Live 

Club на 27 ноември. 

Един от най-велики-

те акустични китаристи 

разчупва конвенционал-

ните рамки на китарно-

то изпълнение и вплита 

африкански, испански и 

бразилски елементи в 

своята импровизирана и 

много мелодична музика. 

От години италианският 

виртуоз работи с един 

забележителен квартет – 

в съчетание с челото на 

очарователната Джени 

Адеджайан, контрабаса 

на Нейтън Томпсън и пер-

кусията на Адриано Ади-

уейл музиката му превръ-

ща всеки негов концерт в 

незабравимо изживяване. 

Неслучайно мнозина го 

възхваляват като „Джими 

Хендрикс на акустичната 

китара”.

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Смъртоносен противник
Човек, който е загу-

бил всичко, е способен на 

всичко... Такъв е случаят с 

героя на Джерард Бътлър 

в драматичния трилър 

„Смъртоносен противник”, 

който хвърля обвинителен 

поглед върху 

тромавата 

и  несъвър-

шена съдеб-

на система. 

К л а й д 

Ш е л т ъ н 

(Бътлър) е 

безпомощен 

свидетел на 

бруталното 

у б и й с т в о 

на жена си 

и дъщеря си 

по време на 

обир в дома 

им. Полици-

ята залавя 

д в а м а т а 

престъпни-

ци, а делото е поверено на 

прокурор Ник Райс, който 

почти никога не е губил 

в съдебната зала. Ник 

предлага на единия прес-

тъпник споразумение, за 

да съдейства срещу своя 

съучастник. Клайд е пот-

ресен, защото не може да 

проумее как е възможна 

сделка с един убиец, но и в 

този случай той е безси-

лен. Тогава осиротелият 

баща взема съдбоносното 

решение да даде урок на 

съдебната система.

10 години по-късно уби-

ецът, който се разминава 

с електрическия стол, е 

намерен брутално убит 

в изоставен склад. Подо-

зренията веднага падат 

върху Клайд, който хладно-

кръвно признава вината си 

и отправя предупреждение 

към прокурор Райс – или да 

промени системата, коя-

то е съсипала семейство-

то му, или основните учас-

тници в делото ще бъдат 

убити. Но как един човек 

зад решетките може да 

заплаши живота на хора 

извън затвора? На Ник 

това му се струва невъз-

можно, докато наистина 

не започват да умират 

хора. И каквито и мерки да 

взема полицията, Шелтън 

е винаги една стъпка пред 

тях... 

Глас от бездната
Двете малко из-

вестни произведения, 

събрани в този том, 

представят в по-раз-

лична светлина един 

велик артист и човек 

- ирландския писател, 

драматург, поет и 

философ Оскар Уайлд. 

„De Profundis” и „Душа-

та на човек при социа- 

лизма” рисуват порт-

рет на великия творец 

в два съвсем различни 

периода от неговия 

живот, разделени от 

събитието, белязало 

го завинаги – присъда 

на Уайлд за хомосексу-

ализъм през май 1895 

г., и двете години, които 

той прекарва в затвора. 

Есето „Душата на 

човек при социализма” е 

публикувано за първи път 

през 1891 г., когато Англия 

се намира в епицентъра на 

ожесточени дебати между 

либерали и консерватори 

относно положителните и 

отрицателните страни на 

социализма. В него Оскар 

Уайлд за първи и последен 

път в живота си разсъж-

дава дълбоко върху соци-

алните и политическите 

аспекти на своята есте-

тическа философия. С пуб-

ликуването на „Душата на 

човек при социализма” той 

с гръм и трясък се включва 

в националните дебати, но 

както винаги идеите и за-

ключенията му са неочак-

вани и оригинални. Докато 

либерали и консерватори 

се разделят на поддръж-

ници на социализма и на 

индивидуализма, Уайлд раз-

съждава, че единственият 

начин да се достигне съ-

щинския индивидуализъм е 

по пътя на социализма. За 

него съвършеният човек е 

антисоциален анархист, 

подчиняващ се единстве-

но на своите собствени 

закони. Идеите, които ир-

ландецът излага в своето 

есе, както и неговите за-

ключения и аргументи, са 

смели, оригинални и дори 

скандални за времето си 

– както и техният автор. 

Година след публикува-

нето на „Душата на човек 

при социализма” Уайлд и 

лорд Алфред Дъглас, ко-

гото писателят галено 

нарича Бози, стават лю-

бовници. Тяхната връзка 

продължава до май 1895 

г., когато Уайлд е осъден 

на две години затвор за 

хомосексуализъм. Докато 

авторът излежава присъ-

дата си, той не получава 

нито едно писмо от своя 

бивш любовник, което го 

подтиква да излее върху 

хартия цялата мъка, съ-

жаление и болка, които 

чувства. Така се ражда 

„De Profundis” – изстрада-

на творба, написана под 

формата на писмо, адреси-

рано до лорд Дъглас, в ко-

ето Уайлд не само описва 

тяхната връзка, но и раз-

съждава над своя живот и 

над живота въобще; над 

страданието, човешката 

природа и артистичния 

темперамент.

Мартин Динчев Фото кредит Virginia Records/ Universal Music Group
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A strong wish can lead 

you everywhere. The wish 

to fly cannot be compared 

either with the big love, 

the success in profession 

o r  t he  ach ievement  o f 

important aims of life. This 

wish has another dimension 

and it speaks of the astral 

immensity of your own most 

sacred dreams and pursuits. It 

tries your abilities. It confronts 

your fears, rewards your 

abilities and reaches you to 

God who is in yourself. There 

is no time and space in flying; 

they are in another category 

which is measured only by 

the number of breaths of the 

fresh cold air high above the 

ground, by the magnificence 

of the panorama view and by 

the horizon that gathers all 

nuances of the blue color.

I did not know all that 

when I started for Sopot, 

the town which today can 

safely be called “centre of 

paraplanerism in Bulgaria”. 

The geographical position of 

the town creates the feeling of 

country’s centre as the town 

is situated at approximately 

equal distances both from 

Sofia and from Burgas. It is 

important to say that it is on 

the southern side of Stara 

Planina because to the 

north, not far from Troyan 

and almost symmetrical to 

the Balkan, is situated the 

village of Sopot. A fault of the 

ticket cashiers at the Central 

Rai lway Stat ion in Sof ia 

sent me there a few years 

ago. But in the end the fault 

turned out useful because I 

had the opportunity to see the 

beauty of the Troyan-Kurnare 

passage. And that, I assure 

you, deserves it, especially in 

early spring when the narrow 

meandering road leads you 

through the central Balkan 

– from low to high and vice 

versa. At some places it is 

drizzling rain while at others 

the sun l i terally  breaks 

through the clouds below 

you as if on purpose so that 

you see these broken rays a 

bit lower where the rainbow 

will also appear. Beklemeto 

(1,590 m) is the highest point 

of the passage and often 

paraplanerists fly off exactly 

from it. 

Impo r t an t  p rob lems 

c o n n e c t e d  w i t h  t h e 

construction branch were 

discussed at a meeting of 

the extended membership of 

the Management Council of 

the Bulgarian Construction 

C h a m b e r  ( B C C )  w i t h 

the Minister of Regional 

Development and Public Works 

(MRDPB) Rosen Plevneliev 

and his team. The Construction 

C h a m b e r  i n  B u l g a r i a 

made concrete proposals 

connected with changes 

in the normative system. 

Others were connected with 

important problems that 

construction companies have 

with banks, municipalities 

and the state as assignor. 

Members of the Management 

and Control Councils, the 

heads of sections, as well as 

the 12 Chairmen of Regional 

Offices participated in the 

meeting. Along with minister 

Plevneliev deputy-ministers 

Georgi Pregyov and Ekaterina 

Zaharieva also took part in the 

meeting. 

“Since the first day I’m a 

minister we have a very good 

communication with the BCC. 

This is an extremely strong 

and well-organized branch 

structure,” said at the opening 

of the meet ing minister 

Plevneliev and thanked for 

the good co-operation. The 

Chairman of BCC eng. Simeon 

Peshov in his turn confirmed 

the minister’s words that a very 

good interaction is available 

between the two institutions.

BCC and MRDPB: 

We are going in the same direction
The good co-operation and the common efforts will lead us out of the crisis, eng. Simeon Peshov 

and Minister Plevneliev are categorical 

Ten months ago a public 

p rocu rement  appea red 

which was registered in the 

Public Procurement Agency 

under No 00067-2008-0034! 

Big and tasty, it promised to 

provide for a lot of people 

–  known  and  unknown 

w o r k e r s .  I t  h ad  b e e n 

announced in connection 

with the reconstruction of the 

National Cardiology Hospital. 

C a n d i d a t e s  a p p e a re d 

who proposed their offers 

and……a company won 

– debutant in repairs and 

construction which “gripped” 

the commission with an 

unusually attractive offer. 

What was it and why did 

the assignors of the repairs 

choose it – nobody wants to 

say. At least they don’t want 

to tell us the truth…

I t  sounds incred ib le 

that the order was won by 

a candidate who had to be 

eliminated still at the opening 

of the offers.

False builder omits three laws and 
wins an order for millions

About the dreams that 

come true in the municipality 

of Kavarna a reporter of 

Stroitel newspaper talks with 

the mayor of the town Tsonko 

Tsonev 

“ R o c k  c a p i t a l ”  o f 

the Balkans – this is the 

second name of Kavarna, 

determining most precisely 

the spirit of the beautiful 

northern Black Sea town. We 

can tell with delight about the 

not so big but exceptionally 

ambitious municipality which 

deservedly established as 

a cultural centre because 

of its innovatory ideas and 

rich traditions. The activities 

of regional, national and 

world scale have turned 

into means of living for the 

residents of Kavarna and 

the countless Bulgarian and 

international audience are 

welcome guests. And a great 

musician as John Lawton of 

Uriah Heep has turned into a 

favorite neighbor. 

Municipalities

Kavarna – a dreamed reality
The fantastic sea, the enterprising mayor and the spectacular 

concerts are building the roads to Europe

Why
exactly Sopot?
The native town of Vazov today 

is the centre of paraplanerism in 

Bulgaria

When more  than 40 

great singers and bands as 

Dio, Manowar, Deep Purple, 

Scorp ions,  Whi tesnake, 

Accept, Nazareth, Saxon, 

Billy Idol, Twisted Sister, 

Dimmu Borgir, Aria, Lube, 

Philip Kirkorov, B.T.R., Signal, 

Hippodil, etc. begin to sound 

in the atmosphere of the 

romantic town, dreams come 

true. 

When act ivi t ies such 

as “Hol idays devoted to 

the Day of Kavarna – 6 

May”, International and All-

Bulgarian youth folklore fair 

“Bulgaria In Our Hearts”, 

National festival of amateur 

theatres with international 

p a r t i c i p a t i o n ,  “ B l a c k 

Sea Holidays”, “Fish and 

mussel fest”, etc. gather all 

Bulgaria on a small part of 

land, the holiday is better 

than ever.
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Родният град на Вазов днес е център на парапланеризма 

в България 

Едно силно желание 

може да те заведе на-

всякъде. А желанието 

за полет не може да се 

сравни нито с голяма-

та любов, нито с успеха 

в професионален план, 

нито с постигането на 

важни житейски цели. 

Това желание има друго 

измерение и то говори за 

астралната необятност 

на собствените ти най-

сакрални мечти и стре-

межи. Изпитва способ-

ностите ти. Изправя те 

пред страхове, награжда-

ва те с умения, доближа-

ва те до Бога, който е в 

самия теб. Време и прос-

транство в полета няма, 

те са в друга категория, 

която се измерва само с 

броя вдишвания на свежия 

студен въздух там горе и 

с пищността на панорам-

ната гледка, и с хоризон-

та, събрал в себе всички 

нюанси на синьото. 

Не знаех това, когато 

за първи път тръгнах към 

Сопот, града, който днес 

спокойно може да бъде на-

речен „център на парапла-

неризма в България“. Гео-

графското положение на 

града пък създава усеща-

нето за център на стра-

ната, защото селището 

се намира на приблизи-

телно равни разстояния 

и от София, и от Бургас. 

Важно е да се каже, че е 

от южната страна на 

Стара планина, защото 

на север, недалеч от Тро-

ян и почти симетрично 

на Балкана, е разположе-

но селото Сопот. Една 

грешка на касиерките на 

Централна гара София 

ме изпрати именно там 

преди няколко години. Но 

в крайна сметка грешка-

та се оказа полезна, за-

щото имах възможност-

та да видя красотата на 

прохода Троян–Кърнаре. 

А това, уверявам ви, си 

заслужава, особено ран-

на пролет, когато мал-

кото криволичещо шосе 

те води из Централния 

Балкан - от ниското във 

високото и обратно. На 

места вали ситен дъжд, а 

на други слънцето буквал-

но пробива намиращите 

се под теб облаци, сякаш 

нарочно, за да видиш тези 

откъснати лъчи малко по-

надолу, където ще се по-

яви и дъгата. Беклемето 

(1590 м) е най-високата 

точка на прохода и често 

парапланеристите изли-

тат именно оттам. 

А когато не го правят, 

просто е достатъчно 

да отидат до Shambhala 

– мястото, което е по-

пулярно като поляната 

за кацане, но официално 

известно като Европей-

ския център за екстрем-

ни спортове и медитация. 

Ако пътувате от София 

за Сопот, няма как да го 

сбъркате! Огромни табе-

ли още в начало на града 

показват пътя към ком-

плекса, който се намира 

на 15 мин от центъра 

на самия град. Освен па-

рапланеризъм там може 

да се практикува маун-

тинбайк (екстремно пла-

нинско колоездене). Пис-

тата е 6 км и се спуска 

от височината на планин-

ския връх, като денивела-

цията е 1300 м. Трасето 

е подготвено от едни 

от най-големите между-

народни специалисти в 

този спорт и отговаря на 

всички международни из-

исквания.

Парадоксално, но в бли-

зост до Shambhala, който 

е своеобразен храм на 

екстремните спортове, 

се намира девическият 

манастир „Въведение Бо-

городично”, основан през 

1665 г. Метохът е описан 

от Иван Вазов в голяма 

част от известните му 

произведения: „Под иго-

то", „Нова земя", „Чичовци” 

и др. Запазена от трета-

та четвърт на XVII в. е и 

църквата на манастира, 

която е интересна с архи-

тектурната си планиров-

ка - няма изразена апсида 

от източната страна и 

е полуподземна (вкопа-

на наполовина в земята). 

Запазена е и жилищната 

сграда с чардаци от XVIII 

в., която по чудо заедно 

с църквата оцелява при 

опожаряването на Сопот 

от турците през 1877 г. 

В тази част на метоха е 

запазена килията на де-

вическото килийно учи-

лище, скривалището под 

килията на игуменката 

Христина, в което се е 

укривал Васил Левски.

Тук също е запазена и 

най-старата лоза в цяла 

Югоизточна Европа (а 

може би и в цяла Европа), 

която е на 350 г. и про-

дължава да връзва хубаво 

апетитно грозде.

Shambhala е мястото, 

което се появява векове 

по-късно, но носи своя дух 

на съзидание и хармонич-

но се допълват старо и 

ново. Оттам тръгва лиф-

тът за хижа „Незабравка”, 

а и за „старта” (мястото, 

откъде парапланеристи-

те излитат). Повечето 

от тях прекарват по-го-

лямата част от годината 

там, купуват или наемат 

къщи и апартаменти. 

Сопот е идеално мяс-

то за летене, защото 

такива добри климатич-

ни условия няма не само 

в цяла България, нека не 

звучи нескромно, но и в 

цяла Източна Европа. 

Често летящите хора 

казват, че прогнозата за 

времето не е чак толкова 

важна, защото градът си 

има свой микроклимат. В 

наръчника на параплане-

риста пише: „Летенето е 

преди работата, защото 

подходящи за 

работа дни ще 

има винаги, а 

такива за ле-

тене – не.”

Ако все пак 

т а к и в а  д н и 

и ма ,  те  щ е 

са  най -вече 

в Сопот, бих 

добавила аз. 

В е т р о в е т е 

и теченията 

над планинския 

склон са подхо-

дящи както за 

хората с опит, 

така и за начи-

наещи пилоти. 

В града всяка 

година прис-

тигат много 

руски фенове 

н а  с п о р т а , 

ученици по па-

рапланеризъм 

и техните се-

мейства. Рус-

наците дори 

организират 

шампионати-

те си в гра-

да. През 2005 

г. и 2008 г. в 

Сопот са се 

п р о в еж д а л и 

и  с в е т ов н и 

шампионати 

по параплане-

ризъм.

А парапланеристи-

те от Западна Европа, 

веднъж полетели в небе-

то над Сопот, остават 

тук завинаги. Немалко са 

случаите, в които англи-

чани са купили къщи в гра-

да или близките села. Ня-

кои от тях дори решават 

да започнат свой бизнес, 

превръщайки старите се-

мейни постройки в къщи 

за гости. Други въобще 

не могат да бъдат припо-

знати като чужденци не 

само заради зашеметява-

щото ниво на разбиране 

и боравене с българския 

език, но и заради прекрас-

ното им интегриране в 

малкото градско обще-

ство. Честите шеги, ко-

ито се чуват по адрес на 

тези хора, е, че буквално 

са заприличали на „мест-

ни”. Те, разбира се, не са 

безделници, дошли да вку-

сят от екзотиката на Из-

точна Европа. Те просто 

са надхвърлили границите 

на локалното, а и профе-

сиите им позволяват да 

работят от разстояние. 

Така във време на глобали-

зация един англичанин ту 

ще се отбива, за да води 

лекции в колежа в Манчес-

тър, ту ще се допитва до 

съседа си бай Дочо с ка-

къв препарат да напръска 

лозето си. После двамата 

ще седнат заедно да пият 

ракия, а на следващия ден 

Дочо ще се захване с оби-

чайния си селски труд, 

докато съседът му кръжи 

с крилото си над била, до-

лини и градове.

Същите тези била, до-

лини и градове, които са 

вдъхновявали най-големия 

в българската литерату-

ра. Иван Вазов и неговите 

думи, изречения, стихове, 

романи със сигурност ня-

маше да бъдат същите, 

ако не беше прекарал една 

част от живота си в Со-

пот. Ако не беше срещнал 

на живо прототипите на 

своите герои. 

Разходката по калдъ-

ръмените улици из гра-

да на чешмите, както 

наричат Сопот заради 

големия им брой (и защо-

то от старобългарски 

„сопох” означава извор), 

те потапя във Вазовия 

свят. Там още стои учи-

лището на Рада Госпо-

жина, там до него е и 

малката църквичка, а 

няколко метра по-надо-

лу механата „Чичовци”. 

Вазов е кръстникът на 

тези места, вдъхнал 

им е вълшебството на 

вечния живот. От своя 

страна градът му се е 

отблагодарил с огро-

мен паметник на цен-

тралния площад. 

До него се намира 

и къщата музей „Иван 

Вазов”. Родният дом 

на писателя е рестав-

риран през 1920 г. и в 

него може да се видят 

не само автентични за 

бита на семейството 

му вещи, но и експози-

ция, която проследява 

цялото му творчество 

– ръкописите на сти-

хове, първи публикации, 

бележки. Архивът включ-

ва и многобройни снимки 

и документи. В същата 

къща са отгледани Георги 

и Владимир Вазови – два-

ма от най-заслужилите 

български генерали. Дали 

това има връзка с факта, 

че в последните десети-

летия Сопот се е превър-

нал и в люлка на военната 

индустрия в България, не 

мога да кажа. Но ви съ-

ветвам - разходете се 

дотам, дори без да имате 

увлечения към екстрем-

ните спортове и лете-

нето... Спрете колата и 

се разходете по малките 

улички, пийнете вода от 

сопотските чешми, вди-

шайте чистия балкански 

въздух и се насладете на 

парапланеристите, които 

плуват в небето. 

Силвия  Радославова

Защо точно Сопот? 

Естетиката на 
летенето не може да 

се сравни с нищо

Центърът за екстремни спортове 
Shambhala разполага с 6 kм писта 

за маунтинбайк 

Духът на Вазов бди 
над Сопот

Родната къща на Иван Вазов е обявена за паметник на културата 

Снимка sky-camp.com

Снимка Интернет

Снимка Интернет

Снимка Интернет
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ÎÒÃÎÂÎÐÈ ÎÒ ÌÈÍÀËÈß ÁÐÎÉ

Âîäîðàâíî: Êàëàøíèêîâ (Ìèõàéë).  Àìèäîôåí.  Õîä.  Èðî.  Ààð.  Ëèê.  Óð. Ëàã.  Åäèíèöà.  
Àìàðåëà.  Ëåïòà.  Îëèâèí.  Ëèí.  Êîðåí.  Çìèÿ.  Çàðåâ (Ïàíòàëåé).  Ðàäèî.  Þìðóê.  Àìà.  Ïîð.  
Àìâîí.  Åòèëåí.  Íèêîëà.  Êàòðàí. Ïî.   Íàòóðà.   Õîðî.   Ïîäåì.  Áàñìà.  Ãðàôèò.  Ïóøåê.  
Ëèëèåâ (Íèêîëàé).  Áèòîëÿ.  "ÊÀ".  Ó÷èòåë.  Ãëèöåðèí.  Ìîðàë.  Íèíåòà.  Êàðåòà.

Îòâåñíî:  "Ìàõàëîòî íà Ôóêî".  Ëîãåð.  Ðèò (Ìàðòèí).  Øàð.  Ëàä. Ïåð.   Êóáå.  Åòíà.  Îðàêóë.  
Ãíèäà.  "Äàëàñ".  Èðè.  Çèìà.  Ìëèí. Èêîíîìîâ (Íèêîëà).  Õàèòè.  "Èëè".  Îêî.  Ëåí.  Îâàöèÿ. 
Íàðãèëå. Ààâ (Åâàëä).  Òîðå.  Çàð.  Èçìèð.  Àâãà.  "Àíàð".  "Àëô".  Ôèëì. Ðóåí.  Èáèê.  Äèàëåêò.  
Ïòèöà.  Ïîêðèâ.  Èïî.  Òåð.  Åí.  Àëîä.  Îðå. Ñåóë.  Èìå.  Åîëèò.  Íðàâ.  Àíàì.  ßíà.

С гол в самия край на 

мача на Александре Пато 

„Милан” спечели сензацион-

на победа с 3:2 над „Реал” 

(Мадрид) насред „Сантяго 

Бернабеу” в един изключи-

телно драматичен мач от 

Шампионската лига.

„Росонерите” изиграха 

може би най-слабите си пър-

ви 60 минути в своята исто-

рия, по време на които „Реал” 

имаше пълно превъзходство. 

Домакините обаче вкараха 

само един гол, когато Раул 

наказа нелепа грешка на 

вратаря Дида. Минималният 

резултат позволи на „Милан” 

да обърне мача с два бързи 

гола само за 3 минути. Пър-

вият бе от страхотен удар 

на Пирло, а вторият не по-

малко нелепа грешка на Ка-

силяс... Резервата Дренте 

изравни малко след влиза-

нето си в игра, преди да се 

стигне до драматичните 

последни 5 минути на мача.

В тях съдията отмени 

по един гол и на двата отбо-

ра, като този на „Милан” бе 

по-спорен. Това обаче не бе 

от значение, тъй като в 87-

ата минута Пато вкара по-

бедния гол за крайното 3:2.

Така, след като по съ-

щия незаслужен начин „Ми-

лан” спечели и срещу 

„Олимпик” в Марси-

лия, „росонерите” се 

реваншираха за из-

дънката у дома от 

Цюрих.

„Олимпик Марси-

лия” също запази на-

дежди за класиране 

за осминафиналите 

на Шампионската 

лига, след като спе-

чели своя мач като 

гост с 1:0 срещу 

швейцарския „Цюрих”. Това 

бе първа победа за фран-

цузите, но заплетената 

ситуация в групата ги за-

държа само на 3 точки от 

лидерите „Милан” и „Реал” 

(Мадрид).

Кошмарното предста-

вяне на „Ливърпул” от нача-

лото на сезона продължа-

ва с пълна сила, след като 

„мърсисайдците” загубиха 

изключително болезнено до-

макинството си на „Олим-

пик” (Лион) в дербито от 

група „Е” на Шампионската 

лига с 1:2.

Делгадо унизи „червени-

те” на собствения им ста-

дион, вкарвайки победното 

попадение в 91-вата минута 

на мача. Преди това Бенаюн 

даде преднина на английския 

отбор в 41-вата минута, но 

Гоналонс изравни за „Лион” в 

72-рата.

В другия мач от групата 

„Фиорентина” надделя в го-

лов трилър като гост с 4:3 

над кошмара на „Левски” – 

„Дебрецен”.

Най-големият шок обаче 

се случи на „Ноу Камп”, къде-

то „Барселона” загуби с 1:2 

от любимия на Тодор Батков 

„Рубин” (Казан).

Въпреки тоталното пре-

възходство на каталунците, 

шампионите на Русия взеха 

трите точки с голове на 

Рязанцев и Карадениз. В дру-

гата среща от група F „Ин-

тер” записа трето поредно 

равенство в лигата, след 

като завърши 2:2 с „Динамо” 

(Киев) на собствен терен.

Украинците на два пъти 

повеждаха в резултата чрез 

Михалик и автогол на Лусио, 

но „нерадзурите” изравня-

ваха благодарение на 

Деян Станкович и Вал-

тер Самуел.

Също толкова из-

ненадващо румънски-

ят шампион „Униреа” 

(Урзичени) отнесе 

„Глазгоу Рейнджърс” 

с 4:1 като гост и по 

този начин постигна 

впечатляваща първа 

победа в историята си 

в Шампионската лига. 

Любопитното в мача 

бе, че паднаха 3 автогола, 

а домакините изпуснаха и 

дузпа.

В същата група G „Се-

виля” почти сигурно си под-

печата визите на 1/8-фина-

лите, след като победи с 3:1 

като гост „Щутгарт”.

„Ювентус” прекъсна 

серията от пет мача без 

победа, като надделя с 1:0 

над „Макаби Хайфа” у дома. 

Благодарение на успеха „би-

анконерите” събраха 5 точ-

ки и са на втора позиция в 

класирането на група „А” на 

Шампионската лига след 

три кръга. Единствения 

гол вкара Джорджо Киелини 

2 минути след почивката.

Въпреки проблемите в 

последния месец „Юве” все 

пак продължава без загуба у 

дома в Шампионската лига 

вече 16 мача. Последното по-

Шампионската лига на изненадите ражение на „бианконерите” 

бе от „Депортиво” преди 5 

години и половина през март 

2004 г.

От същата група френ-

ският първенец „Бордо” 

победи германския гранд 

„Байерн” (Мюнхен) с 2:1 като 

домакин и излезе на първо 

място в група „А” на Шам-

пионската лига. Двамата 

централни защитници на 

„жирондинците” бяха в осно-

вата на победата на тима 

на Лоран Блан. Микаел Сиани 

първо си отбеляза автогол, 

но след това наказа и про-

тивниковия отбор с пре-

красно изпълнение, а Марк 

Планус отбеляза победното 

попадение за домакините, 

като всичко това се случи 

през първото полувреме. 

Мачът ще се запомни още с 

2 червени картона, 2 изпус-

нати дузпи и греда на Лука 

Тони за гостите.

Шампионът на Германия 

„Волфсбург” не успя да по-

беди „Бешикташ” в двубой 

от група „В” на Шампион-

ската лига, завършвайки 0:0 

на собствения си стадион. 

„Вълците” като цяло доми-

нираха в срещата, но няма-

ха никакъв шанс пред гола. 

В 74-тата минута пък те 

останаха и с човек по-малко, 

след като Графите бе изго-

нен от игра.

Английският шампион 

„Манчестър Юнайтед” пък 

победи с минималното 1:0 

ЦСКА (Москва) и по този 

начин на практика си оси-

гури място на 1/8-финалите 

в най-комерсиалния турнир. 

Единственото попадение в 

срещата отбеляза Антонио 

Валенсия в 86-ата минута с 

диагонален удар, след като 

получи топката от капита-

на на българския национален 

отбор Димитър Бербатов. 

„Червените дяволи” изигра-

ха мача изключително май-

сторски, въпреки липсата на 

цели пет от най-добрите си 

футболисти. Те тотално на-

диграха противника си и за-

служено стигнаха до успеха.

Английският „Челси” 

разгроми с 4:0 „Атлетико” 

(Мадрид) на своя „Стам-

форд Бридж” и по този начин 

продължи безгрешния си ход 

в група D на Шампионската 

лига. Възпитаниците на Кар-

ло Анчелоти почти сигурно 

продължават в следващата 

фаза на най-комерсиалния 

турнир, след като убедител-

но водят в класирането на 

своята група, в която попа-

дат още „Порто” и кипърския 

„Апоел”.

В другия мач от групата 

португалският „Порто” над-

ви кипърския „Апоел” (Нико-

зия) с 2:1, въпреки че изоста-

ваше в резултата.

В двубоите от група H 

„АЗ Алкмаар” и „Арсенал” за-

вършиха 1:1, а „Олимпиакос” 

победи „Стандарт” (Лиеж) 

с 2:1.

Теодор Николов
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ИЗДАТЕЛ „СТРОИТЕЛ“ ЕАД

„Брайдал Фешън” - за атрактивни 
и екстравагантни булки

Официалният пред-

ставител за България на 

марките „Проновиас”, „Май 

лейди” и „Маги Сотеро” – 

„Брайдал Фешън“, пoказа 

най-новите тенденции в 

булчинската мода за 2010 

г. На състоялия се наско-

ро „Европейски форум на 

модата” колекцията от 

булчински и официални 

рокли на любимата марка 

на много дами по света 

– „Проновиас” и този път 

приятно изненада гости-

те на стилното събитие. 

Елегантните сватбени 

тоалети от естествена 

коприна с прибран силует 

и разкошни шлейфове се 

комбинират с екстрава-

гантни воали. Деколтета-

та са с ръчна драперия, по 

които блестят кристали 

„Сваровски” с преливащ 

ефект. Главният дизайнер 

на марката, креативният 

Мануел Мота, залага на 

асиметрията в горната 

или долната част на тоа-

летите и на играта с коп-

рината, която на места 

е „вмъкната” или част от 

нея оформя „възел”.

Колекцията от офици-

ални рокли направи силно 

впечатление на присъст-

ващите. Ефирни тоалети 

от коприна в тъмнолилаво, 

морскосиньо, фуксия, жъл-

то и десени, имитиращи 

дантела, определят тен-

денциите за следващата 

година. Дизайнът е сло-

жен, провокативен и ак-

центира върху талията.

Колекцията на „Май 

Лейди” за 2010 г. е много 

разнообразна. Освен ръч-

но изработените уникални 

корсети с хиляди криста-

ли „Сваровски”, специал-

но за „Брайдал Фешън” е 

разработена колекция от 

рокли в единични бройки. 

Конструкцията в горна-

та част на тоалетите 

е като корсет, а надолу 

копринен сатен или шифон 

обгръщат тялото или се 

спускат ефирно до земя-

та.

Галина Кондова Елеонора Манчева 
в тоалет на 
„Проновиас” 

Катя Дунева 
в тоалет на 
„Май Лейди”

Снимка © Архив „Брайдал Фешън”

Феерия и разкош в колекцията 
на Valentino, представена на Art 
Week Style.uz-2009

Седмицата между 12 и 17 

октомври беше под флага на 

Art Week Style.uz-2009. Съби-

тието стана традиционно 

за Узбекистан. То се проведе 

за четвърти пореден път и 

с право се смята за един от 

най-мащабните проекти във 

фешън индустрията на цен-

тралноазиатската държава. 

На 16 октомври своята 

колекция за сезона предста-

ви известната модна къща 

Valentino. Този път обаче 

Valentino избяга от заклей-

меното бяло и черно и взри-

ви модния подиум с феерия и 

разкош от цветове.

Страницата е 

подготвена с любезното 

съдействие на



„За мен този проект 

е  свързан  донякъде  с 

Фелини“, коментира Ол-

дридж, докато дирижира 

ансамбъл от шест супер-

модела, за да оркестри-

ра група от седем ярки, 

цветни и провокативни 

изображения за календа-

ра Lavazza за 2010 г. Тези 

изображения използват 

за своя основна тема 

едни от най-популярните 

класически италиански 

песни като 

„O Sole Mio” 

и  „ N e s s u n 

Dorma”. 

За първи 

път  в  ис -

торията на 

ка лендара 

компанията 

- производи-

тел на кафе 

L a v a z z а , 

р е ш и  д а 

му  п ри д а -

де и щипка 

муз и ка ле н 

п р и в к у с . 

З а  о с е м -

найсетото 

издание на 

ка лендара 

си Lavazza 

избра шест 

италиански класически 

песни и арии, които отра-

зяват различни аспекти 

на италианската култура 

като талант, позитиви-

зъм и стил.

Освен че пресъзда-

ват в снимки италиан-

ските музикални класики 

като „Nessun Dorma” и 

„O Sole Mio”, изображе-

нията в календара на 

Lavazza за 2010 г. интер-

претират визуално „Va’ 

Pens ie ro ”  от Д жузепе 

Верди, „Guarda che Luna” 

от Фред Бускалионе, све-

товноизвестния хит на 

Сара Брайтман и Андреа 

Бочели „Време да си ка-

жем сбогом” (Time to Say 

Goodbye) – „Con Te Partiro” 

на италиански, и „Baciami 

Piccina”.

Лицата на супермо-

делите Бианка Балти, 

Лидия Хърст, Джорджия 

Фрост, Дейзи Лоу, Алек-

сандра Томлинсън и Алек 

Алексeева бяха включе-

ни във фотографската 

интерпретация на Ол-

дридж на шестте 

италиански арии, 

използвани  като 

вдъхновение за из-

ображени ята от 

календара.

Спазвайки своя 

и з в е с т е н  с т и л 

Futuretrо, с типич-

ното за него щедро, 

почти абстракт-

но използване на 

цветове, Олдридж 

трансформира ита-

лианското филмово 

студио „Чинечита” 

(Cinecittа) в Рим във 

фантастична стра-

на на чудесата, за 

да осигури 

нео б хо ди -

ми я  декор 

за календа-

ра Lavazza 

за  2010 г . 

Олдридж ко-

ментира, че 

снимачната 

п л о щ а д к а 

му е навя-

ла спомени 

за  итали -

а н с к и т е 

филми като 

„Сладък жи-

в о т ”  ( L a 

Dolce Vita) 

и  „Пътят” 

(La Strada). 

О с в е н  з а 

заснемане-

то на споменатите от 

Олдридж филми студио 

Cinecitta е било използвано 

и от екипа на класическия 

филм „Бен Хур“. Коменти-

райки създаването на ка-

лендара за 2010 г., Фран-

ческа Лаваца, директор 

„Корпоративен имидж” 

в Lavazza и поклонник на 

изкуството, каза: „И тази 

година, след като взехме 

решение за темата, из-

борът на Майлс беше 

естествен,  тъй като 

ние търсихме фотограф, 

който да използва стила 

и окото си, за да улови не 

само радостта, но и ге-

ния, който представлява 

италианската музика.“
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Музика, изтънченост и мирис на 
кафе в календар Lavazza 2010

Силвия Кирова

Новата колекция на би-

жутата „Шанел” за зима 

2009/10 г. е истински пре-

лестна. Смайваща с ха-

рактер и всеобхватност, 

тя обединява новаторски 

идеи, романтична класика 

и средновековни нотки. А 

като акцент проблясква 

знакът на неповторимата 

модна къща. 

Едновременно нежни и 

масивни, изчистени и бога-

ти, за пореден път колие-

тата, гривните, обеците, 

брошките и пръстените 

носят неповторима класа. 

В колекцията за студе-

ните месеци са използвани 

елегантни съчетания от 

разнообразни материали и 

форми, съдържащи дълбоко 

вдъхновение и носещи пос-

лания. Смайващи комбина-

ции от метал, перли, бри-

лянти, стъкло, смола, туид 

и ламе, следват пластична 

симетрия и образуват ше-

дьоври.

В новите бижута неж-

ни цветове на камелии, 

сърца, наситени с де-

тайли, старинни ме-

дальони с образа на 

Коко и емблематич-

ните преплетени СС 

са представени с невиж-

дан похват и артистизъм. 

Основателка на „Ша-

нел” е световноизвест-

ната френска дизайнер-

ка Коко Шанел - една от 

най-влиятелните фигури 

в модата на XX век. С 

гениалната си 

индивидуалност 

тя прави истин-

ска революция в 

модата, като 

завинаги пре-

образява жен-

ската  лини я , 

включвайки  в 

нея мъжки еле-

менти.  В  мо-

делите на Коко има ясен 

стремеж към изчистени-

те линии и ахроматич-

ната гама. Неслучайно 

новаторката е един-

ственият представител 

от света на модата в 

класацията на списание 

„Таймс” за 100-те най-

влиятелни личности на 

миналото столетие. 

„Шанел” е най-влиятел-

ната модна къща, за коя-

то работи великият Карл 

Лагерфелд. Той е неин не-

сменяем главен дизайнер 

от 1983 г. до днес, както 

на линиите прет-а-порте, 

така и на от кутюр. 

„Шанел” е неизчерпаем шик 
Виолета Михайлова

Италианската компания Lavazza официално 

представи осемнайсетото издание на едноименния 

си календар на специална пресконференция в замъка 

„Палацо Мадама” в Торино. Календарът Lavazza за 

2010 г. включва кадри, направени от бележития 

британски моден фотограф Майлс Олдридж, който 

смесва фотография и музика, за да създаде едно 

тържество на италианската култура


