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На Димитровден:

Министър Росен Плевнелиев и инж. Симеон Пешов:  

Честит празник и на добър път!

„180 хиляди са наследниците 

на Кольо Фичето днес. Всички 

те имат с какво да се гордеят. 

Фирмите натрупаха опит и съз-

дадоха кадри.” Това заяви инж. 

Симеон Пешов в обръщението 

си към строителите по време 

на официалното честване на 

професионалния празник навръх 

Димитровден в хотел „Дедеман 

Принцес”. Там за пореден път 

бяха раздадени наградите от 

годишната класация „Топ-50+” за 

строители, членове на КСБ. 

 „Световната криза дойде 

и строителите първи я почув-

стваха, но сега няма да говорим 

само за кризата. Искам да от-

бележа една хубава новина. За 

тази година средната работна 

заплата в строителството е 

нараснала с 5-6%”, добави той. 

Инж. Пешов изрази надежда, че 

с усвояването на европейските 

средства по оперативните про-

грами браншът ще тръгне наго-

ре. „Честит празник и на добър 

път!”, пожела в заключение той. 

Министър Росен Плевнелиев по-

жела на следващия Димитровден 

да строим магистралите, защо-

то те не са просто пътища, те 

създават работни места.

Всичко за празника –  
на стр. 11, 12-13 и 24

Уважаеми строители, 

колеги и приятели, 

По случай празника на св. Димитър, 

закрилник на християните и патрон на 

строителите,

на вас, които сте построили дните си в 

основата на нашите сгради,

които сте вградили труда си във всеки дом,  

училище и мост, 

които тухла по тухла издигате прогреса,

на вас, строителите на нова България – честит 

празник!

Пожелаваме ви крепко здраве, творчески успехи и 

повече спечелени проекти! 

От екипа на вашия в. „Строител"

Вестник „Строител“ с награда 
за добра съвместна дейност

С и м в о -

лът на сто-

л и ч н и т е 

строители 

– „Разярения 

бик”, вече се 

пази с чест 

и  в  редак-

ц и я т а  н а 

вестника на 

българския 

строител. 

Предсе-

дателят на 

О П - С о ф и я 

- инж. Светослав Глосов, „сюр-

призира” екипа с престижната 

награда. Тази малка, но тежка 

пластика по думите на инж. Гло-

сов за вестника имала по-особен 

смисъл - да се отстояват пози-

циите на българската строи-

телна гилдия в условията на фи-

нансова и икономическа криза. 

„Това може да става само с хъс, 

с познаване на проблематиката, 

със собствена позиция на жур-

налистите, които са приели за 

своя кауза днешния и утрешния 

ден на българския строител.” 

Още за тържеството –  
на стр. 11
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МАГЕРНИЦА

На „Пресвета”, в края на май, е голе-

мият събор във Вакарел. Долу, в Елин-

Мелинското поле, вече са узрели чере-

шите, но тук за първи път пътуващите 

търговци излагат и ягоди, и пресен лук, 

и разбира се – череши… Съборът е коло-

ритен, не е шега работа на едно място 

да видиш събрани хора от целите Вака-

релски съединени щати! Това е популяр-

ното наименование на селото, което 

иначе е образувано от много махали, коя 

от коя с по-звучни „български” имена… 

Поповци, Семковци, Брънковци, Полиовци, 

Яздирастовци, Млечановци, Бальовци, 

Селянин, Бузяковци, Джамузовци… Поне 

за тези махали авторът се сеща днес, 

много години след като по тези места 

учителката Ценка Петкова Йотова го е 

научила на четмо и писмо…

В една от къщите на Вакарел в този 

ден има тъжен обред и както си му е ре-

дът, поп Тодор извършва опелото, про-

цесията се отправя към вечния дом на 

скъпата покойница.

След време, както е по каноните, си-

нът й прави каменен бордюр около гроба, 

но при няколкото следващи посещения 

един от камъните винаги се оказва из-

местен встрани…

Божа поличба или злосторници, се 

пита синът, докато една нощ сънува по-

койната си майка, която го моли да по-

могне както може – с труд, с пари, при па-

раклисчето с хубавата вода над селото.

И тук се появява нашият познат от 

софийска строителна фирма, който, оча-

рован от местността, събира момчета-

та от една бригада и им възлага, ни по-

малко, ни повече, да „очовечат” околното 

пространство, да постегнат параклиса 

и да направят магерница. Ей така, прос-

торна, с голямо огнище и добре измис-

лена пещ, където мераклиите да могат 

дори агне да изпекат.

Строителите бързо привършват с ра-

ботата, за тях това не представлявало 

никаква трудност, защото били истин-

ски майстори! Те в момента изграждат 

жилища за атомните специалисти в град 

Белене, та една магерница ли…

Освещаването на магерницата пак 

било по каноните. Синът, за когото 

стана дума, осигурил едно теле за кур-

бан чорбата, а сам още от зори напалил 

фурната, за да изпече обредното агне. 

Станал помен за чудо и приказ. Вакарелци 

са хубави хора, яки и здрави българи, на 

които и яденето не стига, и ракията не 

им пречи. 

След освещаването синът отишъл да 

запали една свещ на гроба на майка си. 

Камъкът от прословутия бордюр, дето го 

ядосвал няколко пъти, кротко си лежал в 

основата на постамента. Сякаш вкопан 

в земята.

Забравих да кажа, че този, първият 

курбан, стана на Димитровден. Във висо-

копланинското село особено тачат този 

светия. След него времето рязко се про-

меня, падат прочутите вакарелски мъгли, 

дето преди години попречиха на идеята 

там да бъде изградено новото летище на 

столицата ни. Гурбетчиите се прибират, 

стопанките палят печките и на вечеря 

отсипват по малко вино за здраве за хо-

рата от строителния бранш.

За „Тухла четворка“ - 

Георги Сотиров

Тухла четворка

„Тръжните документи 

за магистрала „Тракия” ще 

бъдат окончателно гото-

ви между 12 и 15 ноември, 

а самата процедура ще 

стартира на следващия 

ден”, това каза пред жур-

налисти министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството Ро-

сен Плевнелиев. Оценката 

на техническото звено за 

подкрепа на Европейска-

та инвестиционна банка 

„Джаспърс” по тръжната 

документация се очаква 

до 10 ноември, посочи още 

той. „След като получим 

отговора от „Джаспърс”, 

ще се направи окончател-

но съгласуване с Аген-

цията по обществени 

поръчки и транспортно-

то министерство като  

управляващ орган на ОП 

„Транспорт”, каза минис-

търът. Паралелно с този 

процес трябва да бъдат 

решени казусите с оцен-

ките за въздействие върху 

околната среда и отчуж-

дителните процедури.

Изборът на изпълнител 

се очаква да стане през 

февруари и март 2010 г., а 

самото строителство ще 

стартира през пролетта 

на следващата година. По 

думите на министър Плев-

нелиев няма да бъде добре 

то да започне, ако няма 

строително разрешение. 

За да има такова обаче, 

трябва да са преминали 

процедурите по отчуж-

даване и по оценките за 

въздействие на околната 

среда. „Движим се катего-

рично по график. Ако успе-

ем до края на годината да 

получим тези оценки, ще 

имаме три месеца буфер и 

време за реакция, ако има 

проблеми”, обясни минис-

търът.

Във връзка с цените на 

винетките за следващата 

година строителният ми-

нистър заяви, че концепци-

ята на Министерството 

на регионалното развитие 

и благоустройството е 

те да не се променят, с 

изключение на годишните 

за леки автомобили. Той 

не конкретизира за какво 

увеличение става дума. 

Представители на МРРБ 

и на Министерството на 

финансите работят по из-

чистване на казуса, уточ-

ни той.

Търгове за „Тракия” до 
средата на ноември

Министър Плевнелиев:

Мариана Корчакова

Започна ремонтът на паркинга и отводнителната шахта 
в двора на УАСГ. По думите на техническия ръководител 
инж. Петя Момчева от „Пътностроителна техника” ЕАД 
момчетата от фирмата работят добре

Новаторски проект за водосток в Пловдивско
Първа копка на уника-

лен проект за изграждане 

на дублиращ водосток чрез 

монтиране на канализаци-

онна тръба по безизкопния 

метод микротунелиране 

бе направена до Пловдив в 

сряда. 

Проектът е възложен 

по обществена поръчка от 

„ВиК” ЕООД - Пловдив, на 

„Строителна механизация” 

АД - Казанлък, с разреше-

ние за строеж от началото 

на октомври 2009 г. Диа-

метърът на монтираните 

съоръжения ще е 2400 мм, 

а дължината на трасето  

52 м, при планирана продъл-

жителност на работата 

на строителната площад-

ка от 80 дни. Фирмата из-

пълнител ще извърши из-

копните дейности, без да 

наруши пътния трафик до 

Пловдив. Сложността на 

техническо му изпълнение 

е висока заради преминава-

нето на ВиК трасето в не-

посредствена близост до 

река Марица и под жп линия 

„Пловдив–Бургас”, и Около-

връстен път „Изток”. 

Проектът гарантира 

обезпечеността на ра-

ботата на новоизграде-

ната Помпена станция 

за отпадни води „Север”, 

финансирана от МОСВ и 

оборудвана с безвъзмезд-

на помощ от швейцарско-

то правителство. Техно-

логията микротунелиране 

е използвана за първи път 

от казанлъшката фирма 

през 2006 г. при една от 

станциите на Софийското 

метро. Изпълнението ще е 

на три етапа, включващо 

изграждане на стартова и 

изходна шахта, монтаж на 

микротунелната машина 

и монтаж на канализаци-

онната тръба. 

Изграждането на 

обекта ще подпомогне 

реализацията на при-

оритетната  инвес -

тиционна програма на 

държавното дружество 

в съответствие с евро-

пейските стандарти. И 

ще подобри значително 

инфраструктурата за 

водоснабдяване и пре-

чистване на отпадъчни-

те води в Пловдив.

На събитието при-

състваха представител 

на Европейската банка 

за възстановяване и раз-

витие и инж. Иван Тотев, 

областен управител на об-

щина Пловдив.

Гюрсел Чобан, технически ръководител:

Изпълнението на уникалната тех-
нология микротунелиране се извършва 
със закупена от нашата фирма модер-
на немска машина, представляваща ци-
линдър от три части, която изкопава 
земната маса в предната си част, а при 
задната я отвежда до ленти, колички и 
съответно кран, който отнася почвата 
от строителната площадка. Задачата 
ни е много сериозна, но ние сме лидер в 
безизкопни технологии и приложението 
им при инфраструктурното строител-
ство.

Винаги в процеса на работа възник-
ват непредвидени затруднения, но се 

надявам, че ще изпъл-
ним обекта по график, 
дори и по-рано. По за-
кон стартираме дей-
ност на 2 ноември и 
трябва да го завър-
шим в рамките на 120 
календарни дни. Целта 
ни е до Коледа да мон-

тираме обсадната тръба. Проектът е 
необходим за града, защото в момента 
действащият водосток не може да по-
еме количеството вода при екстремни 
ситуации и има опасност от заливане 
на жп линията. 

Снимки Георги Сотиров

Снимка Камен Влахов

Договори за магистрала „Струма“
Агенция „Пътна инфра-

структура” подписа дого-

вор с Министерството 

на транспорта, информа-

ционните технологии и 

съобщенията за предос-

тавяне на безвъзмездна 

финансова помощ. С него 

беше одобрен проект 

„Изготвяне на техниче-

ски проект на обект: АМ 

„Струма”, лот 2, участък 

„Дупница–Благоевград” от 

км 322+000 до км 356+000. 

Бенефициент по проекта 

е агенция „Пътна инфра-

структура”. Проектът се 

финансира по приоритет-

на ос „Развитие на пътна 

инфраструктура по Тран-

севропейските и основни-

те национални транспорт-

ни оси" от ОПТ. Общата 

стойност на проекта е 3 

млн. лв., като стойност-

та на безвъзмездната 

финансова помощ от Ко-

хезионния фонд е 2,4 млн. 

лв., което е 80% от цяла-

та стойност. Подписан 

е и договор по проект 

„Оказване на консултант-

ски услуги за попълване на 

формуляри за кандидат-

стване за финансиране на 

проект „Строителство на 

АМ „Струма" от Кохези-

онния фонд. Бенефициент 

отново е агенция „Пътна 

инфраструктура". Обща-

та стойност на втория 

проект е 1,8 млн. лв. 

Виолета Михайлова
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Корейци ще строят 
курорт край София

Държавна корейска 

компания в консорциум с 

финансови инвеститори 

ще строи курортно-раз-

влекателен комплекс край 

София. Това е станало 

ясно по време на срещата 

на министъра на иконо-

миката, енергетиката и 

туризма Трайчо Трайков с 

Корейската асоциация по 

конни надбягвания в Сеул, 

съобщи пресцентърът на 

Министерството на ико-

номиката, енергетиката 

и туризма. 

Първоначалната ин-

вестиция е за 500 млн. 

долара, а общият й раз-

мер е 970 млн. Очаква се 

по време на работата на 

комплекса да бъде осигу-

рена постоянна работа 

на около 6 хил. души, а при 

строителството му – на 

около 30 хил.

Корейски компании се 

интересуват от стро-

ителството на инфра-

структурни обекти в 

България, както и от про-

изводството на храни, 

електромобили за голф 

игрища и други.

Този интерес е бил за-

явен по време на българо-

корейския бизнес форум в 

Сеул, в който участваха 

министър Трайков и не-

говият заместник Ев-

гени Ангелов. На форума 

„Инвестиционен климат 

и бизнес възможности в 

България” те са запознали 

корейските партньори с 

актуалното икономическо 

развитие на страната и 

са представили потенци-

ала и предимствата на 

България за привличане на 

чуждестранни инвести-

ции.

По време на срещи-

те на министър Трайков 

в корейската столица е 

била обсъдена и възмож-

ността за откриване на 

директна самолетна ли-

ния София–Сеул. С оглед 

на бъдещото натоварва-

не на линията се очаква в 

София да пристигнат ко-

рейски тур-оператори, за 

да проучат възможности-

те на страната ни като 

дестинация за културен 

туризъм.

Министър  Трайков 

и корейският му колега 

– Чой Кюнхван, са се до-

говорили да задълбочат 

икономическото сътруд-

ничество между двете 

страни в светлината на 

подписаното споразуме-

ние за свободна търго-

вия между ЕС и Република 

Корея. Приоритет в това 

сътрудничество е разви-

тието на иновациите и 

прилагането им в индус-

трията. И двамата мини-

стри са се съгласили, че 

особен акцент в деловите 

отношения между двете 

държави трябва да бъде 

поставен върху екоефек-

тивната енергетика.

По време на среща-

та на министър Трайков 

с държавната енергийна 

компания КЕПКО е станал 

ясен интересът на компа-

нията да строи и оперира 

електроцентрали, вклю-

чително и ядрени. От ком-

панията обаче изключват 

това да става в ролята 

им на инвеститори.

Република Корея е един 

от най-перспективните 

партньори на нашата 

страна в Азия. През 2008 

г. стокообменът между 

двете страни е на стой-

ност 156,8 млн. долара, в 

това число износ за 47,4 

млн. и внос за 109,4 млн.

Трайчо Трайков, министър на 
икономиката, енергетиката 
и туризма

Германската компа-

ния RWE се оттегля от 

АЕЦ „Белене”, съобщиха 

от Българския енергиен 

холдинг. Като страте-

гически инвеститор, до-

сега RWE притежаваше 

49% от АЕЦ „Белене”. Тя е 

изпратила писмо до Бъл-

гарския енергиен холдинг 

(БЕХ), с което официално 

се оттегля от проекта. 

Мажоритарният дял от 

51 на сто от АЕЦ „Беле-

не” са собственост на 

българската държава в 

лицето на Националната 

електрическа компания. 

Мотивите на герман-

ския гигант са свързани 

с това, че не е подписан 

окончателен договор, как-

то и с липсата на финан-

сова структура на проек-

та, съобщи директорът 

на холдинга Галина То-

шева. RWE посочва като 

мотив и икономическата 

криза в световен мащаб.

 Така проектът за 

втора атомна централа 

остава без друг инвести-

ÑÒÎ ÄÓÌÈ
След празниците закономерно идват 

делниците... И това не е никакво откри-
тие! Както не е откритие, че пари в бюд-
жета за строителство практически няма. 
И затова реалността в строителния 
бранш пак се свързва с европейските фон-
дове. И най-вече с двата милиарда евро, 
които могат да се появят в началото на 
пролетта, т.е. при реалното стартиране 
на сериозната строителна дейност. 

Проблемът е с нашите ангажименти, с 
ангажиментите на администрацията към 
провеждането на отчуждителните проце-
дури, изготвянето на съответната ОВОЗ, 
с организацията на търговете и подписва-
нето на договорите... затова анализато-
рите много високо оценяват разговорите 
на премиера Борисов с комисаря по регио-
налната политика на ЕС Павел Самецки и 
идеята да започнем магистрала „Тракия”, 
лот 2, с пари от Европейската инвестици-
онна банка, а след това с европейски пари 
да възстановим заема. По този начин ра-
ботата по магистралата се ускорява с 
шест месеца!

„Да строим изстраданите магистрали 
на България!”, поиска министър Росен Плев-
нелиев в приветствието си на празника на 
българските строители.

Това си пожелаваме и ние!

Елица Илчева

RWЕ се оттегля от АЕЦ 
„Белене”, окончателно
Замразяването на проекта отваря врати за по-добрата му 

реализация, смятат от министерството на енергетиката

Оттеглянето на 
RWE не е провал 
за „Белене”, а 
дори отваря нови 
възможности за 
по-добрата му 
реализация, смята 
зам.-министър 
Мая Христова 

тор освен българската 

държава. Оттук нататък 

предстои преструктури-

ране на проекта, обясни 

заместник-министърът 

на енергетиката Мая 

Христова. Първо ще бъде 

изградена финансовата 

рамка, на която впослед-

ствие ще бъде подчинена 

техническата подготовка. 

До няколко месеца ще бъде 

избран нов кон-

султант, който 

около година ще 

работи по при-

вличането  на 

нови инвестито-

ри. По думите на 

Христова отте-

глянето на RWE не е про-

вал за „Белене", а дори от-

варя нови възможности за 

по-добрата му реализация. 

От холдинга потвър-

диха, че в момента има 

чуждестранен интерес 

към проекта. По силата 

на договора RWE не дъл-

жи неустойки на Бълга-

рия за оттеглянето си. 

Предстоят разговори 

с руския изпълнител на 

„Белене" - „Атомстро-

йекспорт", на които ще 

стане ясно дали те ще 

имат претенции за неус-

тойки към страната ни.
Снимка 

Камен Влахов
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400 млн. лв. за строителство  
в малките общини
ДФ „Земеделие” подписа 216 договора с кметове на 180 общини

Държавен фонд „Земе-

делие” – Разплащателна 

агенция, подписа 216 до-

говора с кметовете на 

общини за проекти по 

Програмата за развитие 

на селските райони. Об-

щата им стойност над-

вишава 400 млн. лв., които 

са предвидени за инвес-

тиции в 180 малки общи-

ни в страната. Това са 

първите договори за про-

екти по двете общински 

направления на програма-

та – мярка 321, „Основни 

услуги за населението и 

икономиката в селските 

райони” и мярка 322 „Об-

новяване и развитие на 

населените места”. Без-

възмездното финансиране 

на общинските проекти е 

100%. „От вас зависи да 

продължи доверието на 

Брюксел към нас”, заяви 

министър-председателят 

Бойко Борисов по време 

на официалната церемо-

ния. Той беше категори-

чен, че няма значение кой 

кмет от коя партия е, но 

предупреди, че усвояване-

то на средствата ще се 

следи строго. „Справяте 

ли се добре, аз ви гаран-

тирам, че ще продължи 

финансирането”, обеща 

премиерът. 

„По двете мерки за 

първи път финансираме 

не само проекти, които 

са за инфраструктурни 

обекти, за пътища и кана-

лизация, но имаме възмож-

ност да подпомогнем и 

по-социално ориентирани 

дейности”, обясни Калина 

Илиева, изпълнителен ди-

ректор на Държавен фонд 

„Земеделие”. С тези сред-

ства ще бъдат изградени 

също детски градини и 

ясли, паркове и площадки, 

социални домове. „Нека 

да покажем на Европа, че 

можем да усвояваме ев-

ропейски средства”, при-

зова Мирослав Найденов, 

министър на земеделието 

и храните. По думите му 

около 10 хил. проекта по 

програмата за развитие 

на селските райони са 

застоявали доскоро, без 

да бъдат разглеждани в 

ДФ „Земеделие”. Има ме-

ханизми, които да следят 

изпълнението на проекти-

те, за да не се повтарят 

грешки, каквито имаше по 

програма САПАРД, посочи 

Мирослав Найденов. 

Мариана Корчакова

Снимка Камен Влахов

В момента се уточня-

ват критериите за избор 

на нов ръководител на 

агенция „Пътна инфра-

структура”. Конкурсът 

ще бъде обявен както в 

България, така и в чуж-

бина, и това ще стане 

до края на седмицата. 

Министър Росен Плевне-

лиев изрази надежда, че в 

него ще вземат участие 

колкото се може повече 

кандидати. Той не изклю-

чи възможността да се 

кандидатират и българи, 

работили дълго в чужби-

на. По думите му ще се 

търси човек с голям опит 

в мениджмънта. 

В момента Божидар 

Йотов замества осво-

бодения ръководител на 

пътната агенция Дими-

тър Иванов. Министъ-

рът на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството обяви още, че 

ще има и трети – вре-

менно назначен човек. 

„Държа да бъде човек от 

агенцията, защото той 

ще е временно на тази 

длъжност”, поясни той и 

добави, че в момента се 

правят вътрешноведом-

ствени интервюта за 

това място. 

„Общият размер на 

неразплатените сред-

ства от агенция „Път-

на инфраструктура” към 

пътностроителните 

фирми е около 114 млн. 

лв.”, каза още министъ-

рът. Обявената вече 

сума от 132,5 млн. лв. 

е редуцирана, защото 

част от тези задълже-

ния вече са погасени, 

сочат анализите на ве-

домството. Сега се про-

верява кои точно суми и 

за кои видове работи са 

били изплатени, уточни 

министърът.

През ноември ще бъде 

подписано споразумение-

то с пътните фирми, ко-

ето ще им позволи след 

1 декември, при необхо-

димост да искат финан-

сиране от банките. Тези 

кредити на практика 

ще бъдат гарантирани 

от държавата, за да се 

обезпечи зимното по-

чистване, обясни идеята 

си министърът.

Избират ръководител на 
пътната агенция

Мариана Корчакова

„Бизнес ангелите“ 
в общ проект с 
Министерството 
на икономиката 

Министърът на ико-

номиката, енергетиката 

и туризма (МИЕТ) Трайчо 

Трайков утвърди план за 

съвместни действия меж-

ду ръководеното от него 

ведомство и Българската 

мрежа на бизнес ангелите 

(БМБА). Планът обхваща 

времето до края на 2010 

г. и предвижда съвместно 

провеждане на семинари по 

теми, свързани с алтер-

нативното финансиране 

на стартиращи предприе-

мачи, срещи с млади пред-

приемачи и информиране-

то им за възможностите 

за финансова подкрепа от 

страна на бизнес ангелите, 

организиране и провеждане 

на семинари с Асоциация-

та на бизнес клъстерите 

в България за запознава-

не с условията за рисково 

финансиране на клъстерни 

структури и други. Сред 

планираните съвместни 

дейности е и обменът на 

информация за предприе-

мачи и фирми с проекти, 

които се нуждаят от фи-

нансово подпомагане. 

„Българска мрежа 

на бизнес ангелите” 

ООД е регистрирано 

през ноември 2007 г., 

а от юни 2008 г. е пъл-

ноправен член и на Ев-

ропейската мрежа на 

бизнес ангелите. Ос-

новна роля на БМБА е 

да осъществява връз-

ката между предпри-

емачи и инвеститори 

и да подпомага фи-

нансирането с рисков 

капитал на проекти и 

компании в ранен ста-

дий на развитие. 

Намирането на рисков 

капитал и финансирането 

с дялово участие често е 

единственият възможен 

вариант за успешна реали-

зация на стартиращи про-

екти. Така освен финансови 

средства малките и сред-

ните предприятия могат 

да придобият и управленски 

опит, ноу-хау, маркетинго-

ви и мениджърски съвети. 

Планът за съвместни 

действия между МИЕТ и 

БМБА е разработен, за да 

подпомогне създаването 

на условия за развитие на 

рисковото финансиране в 

България. Тази дейност е 

в съответствие с приори-

тет 3 „Улесняване на дос-

тъпа до финансиране” на 

Националната стратегия 

за насърчаване на малките 

и средните предприятия в 

България 2007–2013 г. 

Практиката досега по-

казва, че един от основни-

те проблеми, които стоят 

пред малките и средните 

предприятия, е достъпът 

им до финансиране. 

Министърът на реги-

оналното развитие Росен 

Плевнелиев откри Между-

народната научно-при-

ложна конференция – УАСГ 

2009. Форумът премина 

под мотото „Ние стро-

им инфраструктурата на 

България”. Министърът 

пожела на участниците и 

гостите конференцията 

да се превърне в активен 

диалог между строители, 

представители на ака-

демичната общност и 

експерти, ангажирани с 

изграждането на инфра-

структурните проекти 

на България. „Тук трябва 

да търсим най-добрите 

решения за всички нас – 

за икономиката, за граж-

даните, за държавата. 

Вярвам, че конференция-

та ще даде възможност 

за активен диалог между 

професионалната общ-

ност в търсене и при-

лагане на европейските 

строителни стандарти. 

Нека да приемем предиз-

викателството да ста-

нем част от изграждане-

то и модернизирането на 

българската инфраструк-

тура”, заяви Плевнелиев. 

Ректорът на УАСГ доц. 

д-р Добрин Денев призова 

колегите си да отговорят 

професионално на пробле-

мите на нашето обще-

ство, на строителите на 

съвременна България, на 

нашия днешен и утрешен 

ден.

Участниците в конфе-

ренцията се обединяват 

около тезата, че инфра-

структурата е най-ста-

билната основа, която 

съединява не  просто 

пространството, тери-

ториите и хората. Тя съ-

единява политиката, дава 

потенциал, прави реална-

та икономика и събира 

хората.

Международна конференция – 
УАСГ 2009, тръгна с диалог за 
инфраструктурата

Георги Сотиров
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Тодор Чобанов: 

НИОНКЦ* е проблематична 
институция
Правим авариен ремонт на Закона за културното наследство,  

казва зам.-министърът на културата

В началото на нашия 
разговор, г-н Чобанов, 
бихте ли коментирали 
най-важните промени в 
Закона за културното 
наследство?

Промените,  които 

сега са внесени за об-

съждане в  Народното  

събрание, представляват 

един авариен ремонт, 

тъй като действително 

администрацията се из-

прави пред тежка задача. 

В изключително кратки 

срокове, само за три ме-

сеца, трябваше да се из-

работят около 40 подза-

конови нормативни акта, 

наредби, правилници и 

инструкции. От само-

то начало беше ясно, че 

това няма как да стане и 

че нямаме капацитет да 

направим толкова много 

подзаконови актове. Това 

доведе до проблеми с На-

редбата за извършване 

на идентификацията на 

движимите културни цен-

ности на частни лица. Тя 

вече е готова, но имаше 

и задължителен срок за 

обществено обсъждане. 

Не беше възможно в пър-

воначалния шестмесечен 

срок да се проведе т.нар. 

еднократна регистрация 

на колекции и това нало-

жи спешно да се разгова-

ря с народните предста-

вители. Те дойдоха при 

нас, запознаха се с наши-

те проблеми и внесоха 

предложения за измене-

ние. Една част от тях е 

свързана с удължаването 

на срока за регистрация 

на колекциите. Между-

временно, докато течеше 

първото четене, Консти-

туционният съд отмени 

някои от текстовете 

на закона, така че сега 

между четенията ще се 

направят някои допълни-

телни изменения, за да се 

прецизират текстовете 

съобразно постановките 

на Конституционния съд. 

Това е една част от про-

мените. Другите проме-

ни засягат известния в 

обществото Национален 

институт за паметни-

ците на културата, сега 

наречен Национален ин-

ститут за опазване на 

недвижимите културни 

ценности (НИОНКЦ). Той 

е проблематична инсти-

туция, която искаме да 

реформираме. Тя трябва 

да се превърне в модерна 

администрация, лишена 

от конфликт на инте-

реси, защото сега ние 

сме на мнение, че там 

има много сериозен кон-

фликт на интереси. Ние 

искаме НИОНКЦ да бъде 

единствено експертна 

организация. В този сми-

съл той ще се превърне в 

един научноизследовател-

ски институт, подпома-

гащ работата на адми-

нистрацията. А всички 

административни про-

цеси и функции ще бъдат 

ангажимент на админи-

страцията на министъра 

на културата.

Как ще бъде решен 
въпросът с  частни -
те колекции, много от 
представителите на 
строителния бранш са 
и колекционери? 

Законът за културно-

то наследство предвижда 

да се проведе т.нар. ед-

нократна регистрация. 

Тя именно за това е едно-

кратна, защото се прави 

само веднъж в историята 

на дадена държава. Така-

ва еднократна регистра-

ция вече е провеждана в 

почти всички европейски 

държави, включително 

и в съседни на България 

страни. В Румъния е про-

ведена през 2003 г., сега 

например се провежда и в 

Израел. В различни исто-

рически периоди държава-

та решава да сложи ред, 

да въведе ясни правила за 

циркулирането на култур-

ните ценности, за паза-

ра с тях и затова именно 

провежда еднократната 

регистрация. За съжале-

ние при нас това става с 

голямо закъснение… За-

конът разписа недотам 

ясни правила за нейното 

провеждане и определи 

много кратък срок. Сега 

се налага тези текстове 

да се прецизират и да се 

даде възможност наисти-

на да проведем еднократ-

на регистрация в духа на 

това, което се е правило 

в другите държави.

Как ще се промени 
структурата на т.нар. 
НИПК?

Националният инсти-

тут за паметници на 

културата има своето 

място в институционал-

ната рамка на България 

по опазване на култур-

ното  наследство .  За 

съжаление обаче той се 

явява хибрид между чис-

то административни и 

чисто експертни функ-

ции. Законът за админи-

страцията на Република 

България ясно разгра-

ничава органите на из-

пълнителната власт от 

специализираните науч-

ни организации, нарече-

ни изследователски ин-

ститути. В този смисъл 

НИПК се явява наистина 

странен случай, защото 

той обхваща в структу-

рата си едновременно 

изследователи, държавни 

служители, администра-

тори и експерти, чинов-

ници и архитекти, и в 

един момент се поражда 

наистина много странна 

ситуация на конфликт 

на интереси. По тази 

причина ние трябваше 

да преодолеем този про-

блем. Решението е много 

просто, то е да се раз-

делят функциите. Екс-

пертите и творческите 

функции да останат за 

реформирания институт, 

а административните 

задачи, особено контро-

лът, трябва да бъде за-

дача на министъра на 

културата и на неговата 

администрация. Не крия 

безпокойството си, че 

се появиха официални ин-

формации за образувани 

проверки от прокурату-

рата срещу длъжностни 

лица в НИПК. Ние знаем 

за това кои са проблема-

тичните зони с култур-

ното наследство, къде-

то се смята, че НИПК 

не е изпълнил своите 

задължения. Няма да крия 

безпокойството си и от 

факта, че е възможно 

наистина служители на 

НИПК с действия и без-

действия да са подпо-

могнали разрушаването 

на част от културното 

наследство.

Преди да влезете в 
изпълнителната власт 
бяхте експерт към ВКП, 
сега взаимодействате 
ли с прокуратурата?

Непрекъснато взаимо-

действаме с прокуратура-

та на Република България 

на всичките й равнища. 

Пишем сигнали, получаваме 

искания за различни инфор-

мации. Взаимодействаме 

в рамките на съвместни 

проекти, включително 

и сега има един бълга-

ро- италиански проект, в 

който Министерството 

на културата и прокура-

турата са партньори от 

българска страна.

Какво пред-
ставлява този 
проект?

Н е п р е к ъ с -

н ат о  тр я б в а 

да  се  работи 

за повишаване 

капацитета на 

магистратите и на слу-

жителите на различните 

администрации, които 

имат ангажимент към 

опазване на културното 

наследство. Това изисква 

да се внесе наистина се-

риозен опит. Ние сме ви-

дели в лицето на Италия 

държавата, която в Евро-

па е единствената най-

развита по отношение на 

културното наследство. 

Италия е и първенец в 

културния туризъм. По 

отношение на опазване-

то на паметниците на 

културата тя действи-

телно е държавата с най-

голям опит и традиции и 

вече над 50 години разви-

ва тази система. Зато-

ва преди няколко години 

беше преценено, че про-

куратурата би подобри-

ла своята ефективност, 

ако влезе в отношения с 

нашите италиански ко-

леги. Проектът, който 

се провежда в момента, 

е свързан с обучения на 

български магистрати 

и прокурори основно от 

италианските им коле-

ги. Министерството на 

културата на България 

е един от партньорите 

по този проект. Сега ще 

осъществим едно голя-

мо работно посещение в 

Италия за обучение и об-

мяна на опит на място. 

Проектът предвижда ма-

гистрати в системата 

на прокуратурата да се 

специализират в провеж-

дане на такива обучения 

за свои колеги тук, в Бъл-

гария, така че ценният 

италиански опит да бъде 

прехвърлен към колкото 

се може повече български 

специалисти. Искам да 

изкажа голямата благо-

дарност на главния проку-

рор на Република България 

г-н Борис Велчев, който с 

изключително активната 

си дейност действител-

но е един от спасите-

лите на наследството 

в България. Бих искал да 

изкажа благодарност и 

на италианския прокурор 

Паоло Фери, водещ в све-

та специалист по борба 

с незаконните явления в 

сферата на културното 

наследство, който е го-

лям приятел на България. 

С неоценимите си съвети 

той наистина ни помага 

да се борим по-ефектив-

но с престъпността в 

сферата на културното 

наследство.

Каква ще бъде поли-
тиката на новото пра-
вителство в сферата 
на културното наслед-
ство?

Политиката на пра-

вителството е насочена 

към запазване, опазване, 

социализация, развитие 

на културното наслед-

ство, към превръщане-

то му в ресурс за иконо-

мически просперитет. 

Ненапразно вчера МС 

утвърди стратегия за 

развитие на културния 

туризъм, който е близо 

1500 страници – изклю-

чително подробен доку-

мент, който ще ни по-

могне да социализираме 

културното наследство и 

да го превърнем в инстру-

мент за просперитет на 

обществото.

Зам.-министърът на културата  

д-р Тодор Чобанов е роден през 1977 г. 

Завършва специалност „Археология” 

в Историческия факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски” през 2001 г., а през 

2008 г. защитава докторска титла по 

специалността. През 2005 г. преминава 

курс по „Борба с престъпленията срещу 

културното наследство” към Европол.

От 2003 до 2004 г. работи като главен 

експерт в дирекция „Изпълнителна 

агенция – програма ФАР” в МРРБ. В 

периода 2004-2007 г. е началник на 

Инспектората за културно наследство 

към Националния център за музеи, 

галерии и изобразително изкуство към 

Министерството на културата. 

От юни 2007 г. работи като 

експерт, член на постоянната 

междуведомствена работна група към 

Върховната касационна прокуратура. 

Калоян Станчев

*Национален инсти-
тут за опазване на не-
движимите културни 
ценности
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В Хасково идват 10 млн. лв. за 
паркове и градини 
Проектът по ОП „Регионално развитие” е пуснат след ревизия на МРРБ

Мащабен проект за 

близо 10 млн. лв. за подо-

бряване на парковата сре-

да, пешеходните зони и за 

достъпна архитектура ще 

бъде реализиран в Хасково 

през следващите 2 години.

Това е първата голя-

ма разработка, по която 

общината ще получи пари 

по линия на ЕС, уточни 

кметът Георги Иванов в 

началото на седмицата. 

Идеята е да се преобра-

зят редица от знаковите 

за областния град места. 

Проектът, който е по 

ОП „Регионално развитие", 

веднъж вече бе одобрен 

от предишното правител-

ство, но не бе финансиран, 

а по-късно попадна сред 

спрените за ревизия от 

новия министър на МРРБ 

Росен Плевнелиев 41 об-

щински обекта.

Орязването с около 

60 хил. лв. на фона на ог-

ромната сума, които в 

крайна сметка Хасково ще 

получи, е минимално като 

загубени средства, комен-

тира градоначалникът. 

Най-крупните суми са 

за реконструкцията на 

Градската градина и об-

лагородяването на мест-

ността около най-високия 

монумент в света на св. 

Богородица, за което об-

щината търси пари от 

няколко години.

Парите, които ще бъ-

дат вложени в дейности-

те по изпълнение на този 

проект, са 1,257 млн. лв. 

Ще бъдат отделени сред-

ства за монтирането на 

ограждения и след при-

ключването ще бъде нало-

жен пропускателен режим, 

за да бъде гарантирано 

запазването на съоръ-

женията, разясни Георги 

Иванов. 

Друг  от големите 

подпроекти е за благо-

устрояването и инфра-

структурата около мону-

мента на хълм Младежки. 

За това и за изгражда-

не на паркинги там са от-

делени 1,535 млн. лв.

Сред най-атрактивни-

те идеи, които ще бъдат 

изпълнени също по проек-

та, е тази за обновяване-

то на фонтана на град-

ския площад. 

На това място ще 

има водни 

е ф е к т и  - 

г е й з е р и , 

гъби, топки 

и ефектни 

нови свет-

лини,  а на 

източната 

страна на 

фонтана ще 

бъде изгра-

дено кера-

мично пано 

с герба на 

Х а с к о в о . 

Простран-

ството около фонтана 

ще е с богата декоратив-

на растителност. За ця-

лостното изпълнение са 

заложени половин милион 

лева. 

 За велоалеи и кътове 

за отдих в емблематичния 

за хасковлии парк „Кенана“ 

общината ще разходва 

1,404 млн. лв. Проектът 

предвижда още пари за 

обновяване на стари и 

за изграждането на нови 

детски площадки за 1,091 

млн. лв. 

С 488 хил. лв. община-

та ще ремонтира тро-

тоарната настилка на 

булевардите „Раковски“ и 

„Съединение“ и ще ги при-

годи за по-лесен достъп за 

хора с увреждания. 

Останалите пари ще 

отидат за благоустро-

яване и озеленяване на 

междублоковите прос-

транства в някои от квар-

талите.

Тепърва предстои обя-

вяването на обществени 

поръчки за изпълнение на 

дейностите. От общи-

ната се надяват, че най-

късно в началото на май 

същинските дейности ще 

стартират.

Красимира Славова

Красимира Славова

Яна Христова

Кметът на 
Хасково Георги 
Иванов се надява, 
че изпълнението 
на проекта ще 
стартира най-
късно през април

1 млн. лева за зелени 
площи в Свиленград

Надлезът на ул. „Черковна“ 
стана като нов

Топлят сгради в Златоград с минерална вода

Благоустрояване на три 

квартални градинки, както и 

продължението на градския 

парк с 987 858 лв. започва 

Свиленград. В края на минала-

та седмица общината подпи-

са договора с Държавен фонд 

„Земеделие”, по мярка 322 за 

обновяване и развитие на на-

селените места. 

 С отпуснатите сред-

ства по проекта „Подобря-

ване на жизнената среда в 

Свиленград – чрез рехабили-

тация на обществени зелени 

площи” ще се благоустрояв-

ат градинките, кв. „Гебран”, 

ул. „Тодор Кирков”, общест-

вена зелена площ „Сухата 

река”, зелена площ до градски 

парк. 

Планирано е озеленява-

не, поставяне на алейно ос-

ветление и автоматизирана 

подземна поливна система. 

За детските площадки ще 

бъдат закупени и монтирани 

комбинирани детски съоръже-

ния за катерене, пързаляне и 

люлеене, баскетболни кошо-

ве, беседки, обзавеждане с 

паркова мебел – пейки и кош-

чета за смет.

Свиленград е сред 216-те 

общини, чиито проекти са 

одобрени. 

Общината очаква одобре-

ние по още два проекта по 

Програмата за развитие на 

селските райони 2007-2013, 

мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в 

селските райони”.

1 ,44  млн .  лева  е 

струвал ремонтът на 

надлеза на ул. „Черков-

на” в София, съобщава 

Столичната община. 

Средствата са осигу-

рени от Столичния об-

щински приватизацио-

нен фонд.

Реконструкцията на 

мостовото съоръжение 

продължи три месеца - 

от 22 юли до 21 октом-

ври 2009 г. Извършено е 

саниране на връхната 

конструкция, изпълне-

ние на хидроизолация, 

полагане на два пласта 

асфалтобетон, монтаж 

на 150 м парапет, 150 

м еластична ограда и 

предпазна мрежа в зо-

ната на жп линиите, 

направа на улично ос-

ветление и други.

Преди ремонта и 

на двете части от 

надлеза имаше повре-

ди по конструкцията, 

пътната настилка и 

другите му елементи. 

Старата част на съо-

ръжението беше 

в изключително 

лошо състояние. 

Мостът не  е 

бил ремонтиран 

и поддържан, с 

изключение на 

преасфалтиране. 

От повредените 

корнизни елемен-

ти падаха бето-

нови парчета, 

което наложи по-

ставяне на пред-

па з н а  м р еж а , 

която беше вре-

менно решение. 

Изпълнител на строи-

телно-монтажните ра-

боти е фирма „Трейс Груп 

Холд” АД, а проектант 

„Мостконсулт” ООД.

До две години проект 

за геотермална водна 

централа ще бъде финали-

зиран в Златоград, съобщи 

кметът Мирослав Янчев. 

Така 8 общински сгради 

ще се отопляват с мине-

ралната вода. 

Геотермалната цен-

трала, която е част от 

целия проект, вече се из-

гражда. 

МОСВ е издало разре-

шение за строеж на сон-

дажно съоръжение и скоро 

ще започне сондирането. 

„Имаме готовност за 

изграждането и на въ-

т р е ш н а т а 

водопреносна 

мрежа, която 

щ е  с в ъ рже 

тези 8 сгра-

ди. Направена 

е  з а яв кат а 

за тръбите, 

а  ф и р м а т а 

изпълнител 

е  п о лу ч и л а 

авансовата 

стойност, за 

да може да продължи из-

пълнението на проекта”, 

допълни Янчев. 

Проектът „Интегри-

рано използване на тер-

мо-минералните води, на-

трупани в геотермалната 

система Ерма река–Ели-

дже” е най-важният при-

оритет в общинския план 

за развитие на община 

Златоград. Стойността 

му е 16 579 072 лв. и се 

финансира от републи-

канския бюджет за 2009 

г. Изпълнител на обек-

та е „Минстрой холдинг” 

АД - София. По проекта 

за геотермалната вода 

се предвижда изгражда-

нето на сондаж в Ерма 

река, 13,5 км довеждащ 

тръбопровод до града, 

отоплителна централа, 

вътрешна водопроводна 

мрежа към 8 обществе-

ни сгради - училища, об-

щинска администрация, 

читалище и др. В страна-

та това е единствената 

минерална вода, която е 

общинска собственост, 

затова непременно тряб-

ва да се възползваме от 

нея, коментира кметът 

на най-южната българска 

община. По проекта из-

ползваният дебит от во-

дата трябва да е 10,5 л/

сек, а водата ще влиза в 

системата с температу-

ра от около 87-90 градуса 

по Целзий. 

Плановете са до две 

години работите да при-

ключат и да се даде силен 

тласък на балнеолечение-

то и СПА туризма. Пара-

лелно местната управа 

ще търси инвеститор за 

бутилиране на минерална-

та вода, което ще бъде 

съществен сегмент от 

икономическото развитие 

на Златоград.

Мирослав 
Янчев
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Тунелът под Шипка остава 
приоритет на правителството
България няма да търпи санкции заради забавянето, заяви в Габрово министър Плевнелиев

Предишното прави-

телство е започнало про-

цедурата за тунел под 

Шипка като проучване на 

инвеститорски интерес, а 

не процедура за концесия. 

Това е станало предиз-

борно, без да има никаква 

готовност за обявява-

не на концесията, каза в 

Габрово министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството Росен 

Плевнелиев. Той, заедно с 

представители на Евро-

пейската комисия, начело 

с комисаря по регионална 

политика Павел Самецки, 

на място се запозна със 

започнати и вече реали-

зирани обекти в Габрово 

чрез проекти по европей-

ски програми на стойност 

11,5 млн. лв.

Според Плевнелиев все 

пак тунелът под Шипка е 

важен и неговото изпълне-

ние ще се случи. В момен-

та правителството води 

разговори с инвеститори, 

откликнали на поканата за 

проучване на инвеститор-

ския интерес. „Ако някои 

от тях са готови да запо-

чнат строителството без 

подкрепата на държавата, 

те ще получат зелена 

светлина. През това вре-

ме ще актуализираме тех-

ническия проект за проко-

паване на тунела, трябва 

да се изготвят техниче-

ски оценки, строителни 

разрешения. Така че няма 

да седим със скръстени 

ръце до старта на проек-

та. Имаме два варианта. 

Първият е тунелът под 

Шипка да започне от януа-

ри 2014 г. със средства от 

Европейския съюз. Другият 

вариант е, след като сме 

готови с документацията 

по целия проект, да преце-

ним какви са средствата 

по ОП „Транспорт”, ако има 

свободен ресурс, веднага 

да стартираме проекта. 

По същия начин дейст-

ват и провинция Бавария, 

и Чехия. От изказването 

на министър Плевнелиев  

стана ясно, че тунелът не 

е включен в никакви задъл-

жителни договори и Бълга-

рия няма да получи санкции 

от Европейската комисия, 

както бе афиширано преди 

време, че ако страната ни 

не изгради стратегическо-

то съоръжение до 2014 г., 

ще търпи солени глоби. 

По време на срещата 

областният управител 

Мариан Костадинов изказа 

очакванията на местната 

общност към Европейска-

та комисия и правител-

ството на България за 

трите важни инфраструк-

турни обекта в Габровска 

област. А именно тунелът 

под Шипка, хидровъзел 

„Мокра Бяла”–Севлиево, и 

довършването на язовир 

„Нейковци” в Трявна. 

Кметът на Габрово 

формулира от какво се нуж-

даят общините, а именно, 

от ясни правила, равнопо-

ставеност при финансира-

нето и координация между 

институциите. Той заяви, 

че скандалите във връзка 

с усвояването на европей-

ските средства от Бълга-

рия предишните години са 

имали положителен ефект, 

тъй като са фокусирали 

общественото внимание 

върху проблема и това е 

създало дух на обществе-

на нетърпимост. Кметът 

формулира и критичните 

точки във връзка с изпъл-

нението на проектите, 

финансирани от Европей-

ския съюз: процедурите за 

обществените поръчки, 

конфликтът на интереси, 

административният ка-

пацитет, координацията. 

Той информира, че по 13 

проекта община Габрово 

е усвоила над 11,5 млн. лв. 

Четири проекта са по ОП 

„Регионално развитие”, че-

тири – по „Околна среда”, 

три – по „Развитие на чо-

вешките ресурси” и други. 

ЕВРОКОМИСАРЯТ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА ПАВЕЛ САМЕЦКИ: БЪЛГАРИЯ Е СРЕД НАЙ-БЕДНИТЕ РЕГИОНИ

„България е сред най-бедните 
региони и ще продължи да получава 
финансиране по линия на Кохезион-
ния фонд”, заяви в Габрово евроко-
мисарят по регионална политика 
Павел Самецки. След столицата 
делегацията на Еврокомисията по-
сети единствено Габрово. По време 
на официалната среща в сградата 
на местната община бе предста-
вено изпълнението на проектите, 
които са финансирани с европейски 
средства в областта. 

Еврокомисарят допълни още, че 
дискусиите във връзка с планиране-
то на следващия програмен период 
за средствата ще продължат до 
2011 г. Той подчерта, че Габрово е 
много успешен регион в страната 
и има доста реализирани проекти 
и че целта на срещата е да се под-
помогне с финансови средства ре-
шаването на проблемите на населе-
нието и в тази връзка посещението 
на делегацията на ЕК в региона е в 
два вида обекти – обекти, които са 

свързани с образователната инфра-
структура и развитието на бизнеса 
с подкрепата на Брюксел. Самецки 
подчерта, че делегацията е в Габро-

во, за да чуе основните проблеми 
по усвояването на европейските 
средства и предложенията за ре-
шаването им. 

Министър Плевнелиев и еврокомисар Самецки инспектираха на място 
габровската фирма „СТС Принт”

Започна втори етап на проекта за 
воден цикъл на Смолян

В Смолян започна реха-

билитацията и разшире-

нието на водоснабдител-

ната и канализационната 

мрежа, която е част от 

Интегриран проект за  

водния цикъл на града. Фи-

нансирането е по програма 

ИСПА. Договорът за реха-

билитация и разширение 

на водоснабдителната и 

канализационната мрежа 

на Смолян е сключен от 

екоминистерството с ис-

панско-българския консор-

циум „Копаса-Понсстрой-

Вод” ДЗЗД. Контрактът 

по програма ИСПА на Ев-

ропейския съюз е на стой-

ност 23 729 989 евро и е 

парафиран на 15.06.2009 г. 

Всички дейности ще тряб-

ва да приключат до края 

на февруари 2011 г. Проек-

тът, който ще се изпълни 

в Смолян, е с наименование 

„Рехабилитация и разшире-

ние на водоснабдителната 

и канализационната мрежа 

в Смолян”, финансиран е от 

Европейския съюз и прави-

телството на Република 

България. Общата стой-

ност на целия проект е по-

вече от 23 млн. евро, което 

в левове е около 46 милиона. 

Възложител на проекта е 

Министерството на окол-

ната среда и водите, а бе-

нефициент на целия проект 

е град Смолян. 

Ще бъдат подменени 

около 44 хил. м тръби от 

водопроводната мрежа, 

както и повече от 10 хил. 

м тръби от канализацията. 

Паралелно ще се построят 

и над 5 км нова канализа-

ция, както и реконструкция 

на повече от 15 резервоара. 

Предвижда се и модерниза-

ция на помпената станция.

Испанската фирма „Ко-

паса”, участваща в кон-

сорциума, е с 30-годишен 

опит в строителството, с 

над 300 млн. евро обем на 

производ-

ство и 1000 

р аб о т н и -

ци, твърди 

собствени-

кът й Шосе 

Педроса.

Една от 

целите на 

новия воден 

цикъл е да 

се подобри 

състояни-

ето на река Черна, която 

преминава през целия град.

С проекта Смолян ще 

постигне съответствие 

с европейските директиви 

за опазване на околната 

среда в града, ще се нама-

лят значително рисковете 

за човешкото здраве.

По-глобалният ефект 

ще се изрази в значително 

намаляване на замърсява-

нето на подпочвените води 

и почвата в трансгранич-

ния с Гърция регион.

На практика заради ре-

монтните работи следва-

щата година град Смолян 

ще бъде напълно разкопан 

за поетапна смяна на тръ-

бите, а движението на 

пешеходци, автомобили и 

градски транспорт – силно 

затруднено. 

Според Антонио Рухел, 

супервайзор на проекта, 

смолянчани ще трябва да 

понесат неудобството, 

защото новият пълен во-

ден цикъл на града ще изи-

грае изключително голяма 

роля за създаване на про-

дуктивна екологична ин-

фраструктура, която ще 

има и чисто икономически 

ефект.

Проектът ще подобри 

условията за развитието 

на ключови сектори от 

икономиката в града като 

туризма и селското сто-

панство.

Международният бъл-

гаро-испански консорциум 

е изпълнител на първия 

етап от мегапроекта за 

водния цикъл на Смолян. 

„Копаса-Понсстрой-

Вод” изгради новата пре-

чиствателна станция, ко-

ято трябваше да е готова 

преди около 6 месеца.

Според Педроса пре-

чиствателното съоръже-

ние е почти готово, а до 

края на този месец се оч-

аква и получаване на акт 

16 и удостоверение за пре-

даване на обекта. 

Мариана Димитрова

Яна Христова
Испански предприема-

чи проучиха възможнос-

тите да работят в Мон-

тана, съобщи кметът на 

града Златко Живков. С 

такава цел делегация на 

стопанската камара на 

Валенсия посети Монта-

на и разговаря с местно-

то ръководство. Искаме 

да установим сътруд-

ничество с ваши фирми, 

за да работим заедно по 

европейските проекти, 

каза на срещата Олга 

Юхас, член на делегаци-

ята.

Сред гостите преоб-

ладаваха собственици и 

управители на строител-

ни фирми. Досега те не са 

работили в България. Про-

явяват особен интерес 

към инфраструктурните 

обекти и обектите на 

екологията.

Испанските предприе-

мачи предложиха сътруд-

ничество за работа в тре-

ти страни. Това може да 

стане чрез създаване на 

консорциуми между фирми 

от Валенсия и Монтана.

Кметът на Монтана 

Златко Живков запозна 

гостите с реализацията 

на големите проекти, фи-

нансирани от Европейския 

съюз. Сред тях са депото 

за твърди битови отпадъ-

ци и пречиствателната 

станция за отпадни води. 

Живков информира подроб-

но испанските си гости и 

за проектите, по които 

общината ще работи през 

2010 г.

Испанци 

искат да строят в Монтана

Теменужка Илиева
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Стартира строителството на 
терминали в Бургас и Варна
Проектът разкрива 1100 нови работни места, финансиран е от Японската агенция за 

международно развитие 

Стартира проектът 

„Изграждане и развитие 

на нови контейнерни тер-

минали на пристанища 

Варна и Бургас", съобщиха 

от транспортното ми-

нистерство. Договорът 

за консултантски услуги, 

който включва техниче-

ски проект и строителен 

надзор, е сключен между 

държавно предприятие 

„Пристанищна инфра-

структура", изпълнител-

на агенция по проекта е 

смесено дружество между 

„Мофат и Никол” от САЩ и 

„Ориентал Консалтантс” 

от Япония.

Срокът за изпълнение 

на проекта е 80 месеца, 

а за въвеждане в експло-

атация е октомври 2015 

г. След изграждането на 

контейнерните терми-

нали ще бъде възможно 

обработването на повече 

от 900 хил. контейнера 

на година с капацитет за 

разширение в бъдеще.

Проектът „Изграж-

дане и развитие на нови 

контейнерни терминали 

на пристанища Варна и 

Бургас" се финансира със 

заем в размер на 37 млрд. 

японски йени, отпуснат 

от Японската агенция за 

международно развитие 

(JICA). Споразумението за 

заем беше ратифицирано 

от българския парламент 

на 17 декември 2008 г. Бъл-

гарската страна е длъж-

на да осигури индикативно 

съфинансиране в размер на 

70 млн. евро. Заемът е със 

срок от 25 години и 7-го-

дишен гратисен период. 

Лихвеният процент е 1,4 

годишно, а за консултант-

ските услуги лихвата е 

0,5%.

На 16 януари 2009 г. 

транспортното минис-

терство изготвя ме-

морандум за новия кон-

тейнерен терминал и 

превръщането на приста-

нище Варна-изток в ту-

ристическа зона.

Проектът за контей-

нерни превози във Варна 

и Бургас ще обхване и из-

граждането на прилежа-

щите съоръжения, както и 

оборудването на двете го-

леми международни прис-

танища на Черно море.

Очаква се да бъдат 

разкрити 450 работни 

места в Бургас и 550 във 

Варна.

Във Варна бе плани-

рано да бъдат изградени 

терминал 1 и 2, портът 

ще се разшири на юг и се-

гашният източен терми-

нал ще бъде превърнат в 

пътнически, като в района 

му ще се изгради и яхтена 

марина. За същото обаче 

настоява и Бургас. Пара-

метрите на съоръжение-

то във Варна са: дължина 

на кея 500 метра, ширина 

400 м и дълбочина 12,5 м. 

Това ще наложи драгиране 

на дъното. Във Варна ще 

се наложи изваждане на 

около 420 хил. куб. м. Ка-

пацитетът на терминала 

ще бъде за около 400 хил. 

TEU (20-футов еквива-

лент).

Новият контейнерен 

терминал ще бъде реали-

зиран на площ от 220 дка 

срещу варненския квартал 

„Максуда”. Максимални-

ят срок за изпълнение на 

строителството на нови-

те терминали е седем го-

дини. Толкова е и гратис-

ният период на заема.

Силвия  Радославова

Милена Апостолова

Милена Апостолова

Хасково търси милион за 
реставрация на църкви

Димитровград 
вложи 100 бона 
в неделния пазарХасково ще търси пари 

по европейски културни 

програми за реставраци-

ята на храмовете за об-

новяването на две от най-

старите църкви в региона 

– „Св. архангел Михаил” и 

„Св. Богородица”, както и 

за параклиса „Св. св. Ки-

рил и Методий”, който от 

години е заключен заради 

лошото си състояние.

За експертна оценка за 

състоянието на християн-

ските молитвени домове 

са поканени скулпторът  

Петьо Александров и рес-

тавраторът Иван Халев. 

Според специалистите 

реставрацията на църк-

вата „Св. Богородица“ ще 

глътне най-много пари, 

тъй като липсват фраг-

менти от иконостаса, 

а част от стенописите 

са заличени. В сметките 

влизат и ремонтът на та-

вана и укрепването на ка-

менните стени на храма.

Църквата е строена 

през 1837 г., а параклисът 

в двора й е издигнат три 

десетилетия по-късно. 

Преди 9 септември 1944 г. 

параклисът „Св. св. Кирил и 

Методий” е бил костница, 

след това се е ползвал и за 

партиен клуб.

Ако проектът за фи-

нансиране бъде одобрен, 

от общината са готови 

реставрацията на храмо-

вете да започне още през 

следващата година.

Изабелла Соколова

Ремонтират храм в Симитли 
с 50 хил. лева

Усилени ремонтни ра-

боти във връзка с чест-

ването на 80-годишнина-

та от построяването на 

църквата „Успение на пре-

света Богородица” текат 

в Симитли. Това каза кме-

тът на общината Апостол 

Апостолов. Идеята за ре-

монта е изцяло на църков-

ното настоятелство. Су-

мата, на която възлизат 

ремонтните дейности, е в 

размер на 50 хил. лв. Църк-

вата „Успение на пресвета 

Богородица” в Симитли е 

осветена на 13 октомври 

1929 г., а тази година на-

връх Коледа й предстои да 

чества своята 80-годиш-

нина. Тя е построена като 

храм-паметник в памет 

на загиналите войници 

от Седма рилска дивизия 

по време на Балканската 

война. „Сигурен съм, че 

след тазгодишния ремонт 

тя ще стане още по-краси-

ва, тъй като доста неща 

в нея са променени”, каза 

кметът на Симитли Апос-

тол Апостолов. За послед-

но ремонт на църквата в 

Симитли е правен през 80-

те години на миналия век, 

уточниха от църковното 

настоятелство в града. 

От там бяха категорични 

обаче, че толкова мащаб-

ни ремонтни дейности на 

храма до този момент не 

са правени. 

Близо 100 хил. лв. вложи 

община Димитровград в 

разширяването на ембле-

матичния неделен пазар.

Реновирането е зара-

ди огромния интерес на 

търговци от цяла Бълга-

рия и съседните страни 

да предложат стоката 

си на най-голямото тър-

жище на открито на Бал-

каните. 

Според проекта за 

обновяването на  ди - 

митровградския пазар 

вече са поставени 24 

маси, а предстои монта-

жът на още 275.

Подготовката на но-

вия терен е струвала на 

общината над 10 хил. лв. 

Повече от 80 хил. лв. са 

инвестирани в подобря-

ването на инфраструкту-

рата и за асфалтирането 

на улиците на стоковото 

тържище.

Полагането на на-

стилката е приключило 

само за седмица след де-

нонощна работа до пазар-

ните дни, похвалиха се от 

ОП „Общински пазари“.

Проектът „Изграждане 
и развитие на нови 

контейнерни терминали 
на пристанища Варна и 

Бургас" се финансира със 
заем в размер на 37 млрд. 

японски йени
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Ангажиментите към 

околната среда отдавна 

са тема, която здраво е 

приковала вниманието не 

само на политици, неправи-

телствени организации и 

световни лидери. Въпроси-

те, свързани с глобалното 

затопляне, индустриално-

то замърсяване и начини-

те за противодействие на 

тези негативни явления, 

стават неразделна част 

и от всеки бизнес план на 

компаниите мастодонти. 

В корпоративното управле-

ние се появяват цели нови 

направления, създават се 

нови университетски спе-

циалности, раждат се нови 

ниши на пазара на труда. 

Големите световни 

компании трескаво се над-

преварват кой ще бъде по-

зелен. И това се случва на 

всички нива: от търговски 

вериги, които започват 

да предлагат найлонови 

торбички, разграждащи се 

по-бързо от останалите, 

през производителите на 

техника, които полагат 

усилия за елиминиране на 

вредните вещества, полз-

вани в производството, и 

отговорността им спрямо 

излезлите от употреба 

продукти, до крупни инвес-

титори, които насочват 

усилията си към проекти, 

свързани с добив на елек-

троенергия от алтерна-

тивни източници. Дали 

правенето на зелен бизнес 

носи реални дивиденти, 

е въпрос, който полюсно 

разделя анализаторите в 

мненията им. Но е факт, че 

компании, които проявяват 

корпоративна отговор-

ност към околната среда, 

се ползват с голямо дове-

рие сред потребителите, 

вероятно заради чара на 

самата идея. 

България, българският 

бизнес също не са изолира-

ни от тези глобални про-

цеси. Строителният сек-

тор в частност пък е един 

от ключовите сектори за 

постигане на глобалните 

зелени цели, защото той 

е сред браншовете, които 

заемат най-голям дял в ико-

номиката и БВП. Погрешно 

е да се смята, че за да 

бъде еко една строител-

на фирма, тя непременно 

трябва да се занимава с 

ландшафт, озеленяване или 

пречиствателни станции. 

Страхотни зелени идеи в 

строителството могат 

да се търсят на всички 

нива. Доказва го проек-

тът на новата сграда на 

Американската банка в Ню 

Йорк, която ще бъде вто-

рата по височина сгра-

да в мегаполиса, и ще се 

отоплява от геотермална 

вода, циркулираща през 

структурата на сградата, 

а през топлия сезон проце-

сът ще бъде обърнат с цел 

нейното охлаждане.

Конкретни идеи как да 
направим бизнеса си малко 
по-зелен 

са публикувани в елек-

тронното издание www.

ecomedia.bg. Най-важното 

е мениджърите на фирми 

първо да се запознаят със 

същността на зеления биз-

нес, а след това да реали-

зират отделните стъпки. 

А те са няколко – намалява-

не на консумацията и от-

падъците, разработване на 

система за проверка, ана-

лиз на процесите, изграж-

дане на екомрежа от слу-

жители, доставчици и др. 

В повечето случаи Ми-

нистерството на окол-

ната среда и водите и 

неговите подразделения 

изискват необходимата 

информация и разреши-

телни от всяка компания, 

която иска да реализира 

инвестиционно предло-

жение. Към набора от за-

дължителни документи, 

които се изискват от дър-

жавата, много полезно би 

било компанията да при-

тежава сертификация по 

ISO 14 000, Responsible care 

и други доброволни схеми, 

напомнят експертите от 

ecomedia.bg

В най-общи линии усло-

вията, на които трябва да 

отговаря една екологосъ-

образна компания, са след-

ните: съответствие на 

дейността с цялото еко-

логично законодателство; 

предвиждане на необходи-

мите мерки за предотвра-

тяване на замърсяването; 

опазване на водните и 

другите природни ресурси 

и енергията; намаляване 

на количеството отпадъ-

ци; контрол върху опасни-

те материали и химикали; 

проследяване използването 

на природните ресурси; 

обучение на служители и 

клиенти; въвеждането на 

екопрактики.

Колко е важно да бъдеш... зелен
Отговорността към околната среда вече е мисия за бизнеса 

Около 60 хил. лева го-

дишно ще спестява Смо-

лян от улично осветле-

ние на града. Това става 

факт с уникален пилотен 

проект за енергийна ефек-

тивност, обяви кметът 

на общината Дора Янкова. 

Монтираната система за 

управление е последен пи-

сък на технологиите, на-

пълно е подновена цялата 

електромрежа и лампите 

в 11-километровия град. 

Системата е 100% цифро-

ва и автоматизирана и 

ще има троен ефект, ос-

вен икономиите от град-

ско електричество. Чрез 

GPRS контрола ще сек-

нат и кражбите от елек-

тропиратите. Във всеки 

момент ще се отчита 

консумацията на всяко 

осветително тяло, както 

и евентуални повреди по 

кабелната мрежа. Съще-

временно новата система 

няма да позволява на EVN 

да калкулира едностранно 

потреблението на енер-

гия.

От диспечерски пункт 

в сградата на общинска-

та администрация дено-

нощно дежурство ще сле-

ди за всички показатели 

на тока и ще по-

дава светкавични 

сигнали за повреди 

в мрежата. Упра-

влението на сис-

темата е снабдено 

с най-новите хай-

тек технологии, 

които ще отчитат 

и контролират бли-

зо 3730 нови улични 

лампи в града.

Около 650 от 

тях са с индивиду-

ален номер и управ-

ление, а останали-

те се контролират 

групово, като ос-

новните компонен-

ти за системата 

с а  н ов о с т 

дори за ев-

ропейската 

практика.

П р е д в а -

рителните 

разчети за 

е ф е к т и в -

ността на 

системата 

сочат  40% 

и к о н о м и и 

от използ -

в а н и т е  д о 

м о м е н т а 

мощности и 

10 пъти по-

силно улично 

осветяване.

Целият проект е фи-

нансиран от Междуна-

роден фонд „Козлодуй” , а 

средствата в размер на 

826 хил. евро са именно от 

европейските компенса-

ции за спрените реактори 

в АЕЦ-а. Вече са водени 

разговори с министъра на 

икономиката Трайчо Трай-

ков от допълнителните 

300 млн. евро компенсации, 

които премиерът Бойко 

Борисов договори, да се 

финансира и вторият етап 

на проекта. Ако това се 

случи, към системата ще 

се включат и населените 

места в цялата община.

40% електроенергия пести община 
Смолян
С нововъведена система за управление родопската община е 

на челно място у нас

Силвия  Радославова Зеленото 
мислене превзема и 

корпоративния свят 

Яна Христова

Кметът на общината Дора Янкова

Повече пари 
срещу глобалното 
затопляне 

Мащабен план, пред-

виждащ финансирането 

за развитие на зелени 

технологии прие Европей-

ската комисия (ЕК). Той 

предвижда да се увеличат 

почти трикратно парите, 

като сумата достигне 8 

млрд. евро годишно. Това 

ще осигури сума в размер 

от 50 млрд. евро до 2020 г. 

Допълнителното инвести-

ране в чисти енер-

гийни техноло-

гии ще ускори 

прехода към 

икономика 

с  н и с к о 

с ъ д ъ р -

жание на 

въглерод, 

ко е т о  е 

о т  с ъ -

ществено 

значение за 

н а м а л я в а -

не на емисии-

те на парникови 

газове. В плана 

за разпределение 

на средствата ЕК 

предлага 16 млрд. 

евро да бъдат използвани 

за слънчевата енергия, 

13 млрд. за изследвания и 

технологии за улавяне и 

съхранение на въглероден 

двуокис, 7 млрд. за ядрени 

и термоядрени технологии 

и 6 млрд. за вятърни тех-

нологии и централи.

Планът подчертава 

ангажираността на Евро-

пейския съюз (ЕС) за борба 

с климатичните промени 

преди началото на конфе-

ренцията на ООН в Копен-

хаген. Срещата ще се про-

веде от 7 до 18 декември, 

като основната й цел е 

изработването на нова и 

по-ефективна стратегия 

за овладяване на глобално-

то затопляне. Министър-

председателят 

Бойко Борисов 

участва в засе-

данието на ЕС 

в  Брюксел , 

където от 

лидерите 

на страни-

те членки 

о б с ъ д и х а 

позицията 

на съюза за 

промените в 

климата, пред-

стоящи  да  се 

дискутират на сре-

щата в Дания.

Борбата срещу из-

менението на климата 

е едно от най-големите 

предизвикателства пред 

ЕС. Необходимо е предпри-

емане на бързи действия 

за стабилизиране на по-

качващите се температу-

ри на земната повърхност, 

последиците от които 

биха били необратими и 

катастрофални.

Виолета Михайлова

Снимка в. „Труд“
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В миналия брой на в. 

„Строител” ви разказахме 

покъртителна приказка 

от българската строи-

телна реалност. Главни 

герои в нея бяха възложи-

тел на проект за ремонт 

на болница и фирма, която 

изпълнява ремонта, без 

да е регистрирана в Цен-

тралния професионален 

регистър на строителя 

(ЦПРС). За жалост сюже-

тът напомни за много-

бройни нарушения на за-

кони, некомпетентност, 

страх от това казусът 

да бъде коментиран и то-

тална липса на съзнание 

и чувство за вина у геро-

ите. 

Вероятно много от 

читателите знаят тази 

приказка наизуст, защото 

са се сблъсквали неведнъж 

с ширещата се в държа-

вата абсурдност. „Ти на 

мен, а аз на теб” вече 

отдавна е най-добрата 

бизнес практика не само 

в строителството, но и в 

българския бизнес въобще, 

още повече когато участ-

ник в него е или самата 

държава, или местната 

власт, или администраци-

ята като цяло в ролята й 

на възложител. Тогава не 

само се нарушават всички 

правила на конкуренцията, 

но и с лекота се тъпчат 

законови и етични норми. 

При по м н я м  в с и ч ко 

това, защото се оказва, 

че споменатият горе слу-

чай не е прецедент. В ре-

дакцията на в. „Строител” 

пристигна нова жалба, ад-

ресирана и до Камарата 

на строителите в Бълга-

рия, Етичната комисия на 

КСБ и РДНСК-Пазарджик. 

Името на фирмата жалбо-

подател по традиция няма 

да бъде назовано. Сигна-

лът засяга строителна 

фирма „Стройснаб-2003” 

ЕООД, Велинград, която 

без да има необходима-

та категория, изграж-

да ВиК мрежа на улица в 

града. Жалбоподателят 

посочва още, че за изпъл-

нението на водопровода 

е необходима четвърта 

група, трета категория. 

Действително справка в 

Централния професиона-

лен регистър на строи-

теля показва, че фирма 

„Стройснаб-2003” ЕООД 

е вписана в първа група: 

строежи от високото 

строителство, прилежа-

щата му инфраструктура, 

електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения съ-

гласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от 

ПРВВЦПРС; четвърта и 

пета категория съгласно 

чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС. 

Това  фактически  по -

твърждава, че жалбата е 

съвсем основателна. 

Законът - равен за всички 

„Законът познава по-

нятието „категория” на 

строежа, а понятието 

„група” е създадено с пра-

вилник за реда на вписва-

не и водене на Централния 

професионален регистър 

на Камарата на строите-

лите“, коментира адвокат 

Виолета Вангелова. 

Когато строителите 

са вписани за изпълнение 

на строеж първа катего-

рия, те могат да изпъл-

няват строежи от всяка 

една категория. Когато 

строителят е вписан за 

строеж от втора кате-

гория, той може да изпъл-

нява строежи от всички 

категории без първа. Съ-

гласно чл. 14, ал. 5 от ЗКС 

строителите, вписани за 

изпълнение на строежи 

от трета, четвърта и 

пета категория, могат 

да изпълняват само посо-

чените категории стро-

ежи. 

Съгласно чл. 137 от 

ЗУТ и Наредба №1/2003 

г. (виж карето) за номен-

клатурата на видовете 

строежи (която развива 

текста на ЗУТ и описва 

подробно видовете дей-

ности, попадащи в съ-

ответната категория) 

изграждането на ВиК съо-

ръжения е поне строеж от 

трета категория, ако не е 

от първа или втора кате-

гория. Строителите, кои-

то изпълняват хидротех-

ническо строителство, 

се вписват в четвърта 

група съгласно Правилни-

ка на КСБ.

Затова, ако е вписан 

за изпълнение на строежи 

от четвърта и пета ка-

тегория, строителят не 

би могъл да се занимава 

с изграждане на ВиК съо-

ръжения (второстепенни 

водоснабдителни и ка-

нализационни клонове в 

урбанизираната терито-

рия).

Ни лук ял, ни лук мирисал

Кой къде е сбъркал, е 

въпрос, на който е труд-

но да се отговори, особе-

но когато налице е пъзел 

от мълчание, абдикация 

от поемане на отговор-

ност за възлагането на 

този проект на фирмата 

изпълнител. Всъщност 

изграждането на водопро-

вода е възложено от об-

щина Велинград на фирма 

„Стройснаб-2003” ЕООД. 

Потърсихме инж. Петър 

Кондев, старши експерт 

в отдел ИСИ на община-

та да направи коментар 

по случая. Той отказа под 

претекст, че е в отпуск 

и ни препрати към зам.-

кмета по строителство 

г-жа Валентина Цветано-

ва, която не отговаряше 

на стационарния телефон 

цяла седмица. Опитите 

да се свържа с нея и на 

мобилния, уви, останаха 

без резултат. Несъстоя-

лият се разговор с пред-

ставители на една от 

засегнатите страни в 

казуса остави без отго-

вор много въпроси. Най-

важният, от които е: За 

нов водопровод ли става 

въпрос, или за свързване 

на нови сгради към съ-

ществуваща изградена 

инфраструктура, в рам-

ките на съществуващия 

имот. 

В регистъра на об-

ществените  поръчки 

няма информация община 

Велинград да е възлагала 

такава поръчка. Практи-

чески тя не е била и длъж-

на да обяви такава, защо-

то сумата за изграждане 

на водопровода, по данни 

на управителя на фир-

мата „Стройснаб-2003” 

ЕООД, Димитър Смиле-

нов, е около 113 хил. лв. 

(което дава възможност 

на общината за пряко до-

говаряне при преценка на 

техническите и ценовите 

показатели на три офер-

ти). Последният дори не 

се опита да се защити 

в телефонния ни разго-

вор и заяви, че „всичко е 

съвсем в реда на нещата, 

защото фирмата му е в 

трета категория, пета 

група и мисли, че може да 

извършва ВиК дейности и 

не е имал проблеми досе-

га при извършването им”. 

Да, ама не. Категорията, 

която господин Смиленов 

мисли, че има, всъщност 

не отговаря на реалната, 

както показа справката 

в регистъра, и понеже 

той е публично достъпен, 

всеки може да се убеди 

в това. Трябвало е да се 

убеди и самата община, 

преди да постигне пряка 

договореност за изпълне-

ние на водопровода. Дали 

тя въобще е разгледа-

ла другите две оферти, 

които е била задължена 

по закон да събере, и как 

точно е преценила, че 

това е най-доброто тех-

ническо и ценово предло-

жение, е въпрос, на който 

отговор ще търсят ком-

петентните органи.

Понякога само наказанието 
пробужда чувството за 
вина 

В случая  са нарушени 

Законът за устройство 

на територията (ЗУТ) и 

Законът за Камарата на 

строителите. Според по-

следния нормативен акт 

строителите, вписани в 

Регистъра за изпълнение-

то на строежи от трета, 

четвърта и пета катего-

рия и получили удостове-

рение за тях, могат да 

изпълняват само посоче-

ните категории строежи. 

Наказанието на строите-

ля, който изпълнява стро-

еж от трета категория, 

без да е вписан в ЦПРС за 

тази категория, е иму-

ществена санкция от 10 

хил. до 30 хил. лв. 

ЗУТ гласи:
237. (1) Началникът на 

Дирекцията за национа-

лен строителен контрол 

или упълномощено от него 

длъжностно лице налага 

имуществена санкция на 

юридическо лице или ед-

ноличен търговец, както 

следва:

10. (нова - ДВ, бр. 108 

от 2006 г . ,  в  сила от 

01.01.2008 г.) на строител, 

за изпълнението на стро-

ежи от трета, четвърта 

и пета категория, без да 

е вписан в Централния 

професионален регистър 

на строителя и без да има 

издадено удостоверение 

за тях - в размер от 10 

хил. до 30 хил. лв.;

На този етап дейст-

вие се очаква и от Ре-

гионалната дирекция по 

строителен контрол-Па-

зарджик. Нейният ръково-

дител инж. Димо Димов 

разказа, че е запознат 

със случая и е изпратил 

писмо до  община Ве-

линград с настояване за 

обяснение как е станало 

възлагането на изграж-

дането на ВиК мрежа на 

фирма „Стройснаб-2003” 

ЕООД. Засега община-

та не е отговорила на 

това писмо, така че Ди-

мов се въздържа да дава 

по-нататъшни оценки и 

констатации по казуса. 

Директорът разказа, че 

санкциите за фирмата и 

общината ще бъдат оп-

ределени според Закона 

за Камарата на строи-

телите в България. При 

доказано нарушение РДН-

СК-Пазарджик ще сезира 

Националната дирекция, 

която по своя преценка 

може да подаде сигнал 

в прокуратурата, която 

може и да се самосезира 

по публикации в медиите.

Лоши практики от Велинград
Строителна фирма изгражда ВиК мрежа, без да има необходимата категория

Силвия  Радославова

Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатура-
та на видовете строежи

Чл. 2 (2) Видовете строежи от първа категория, 
буква „б”, са:

4. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към 
тях в областта на водоснабдяването - проводи за во-
доснабдяване от водоизточника до водоснабдител-
ния резервоар, включително и такива, преминаващи 
през урбанизирани територии;

Чл. 4. (2) Видовете строежи от втора категория, 
буква „б”, са:

2. главни клонове на водоснабдителни мрежи и 
съоръженията към тях в урбанизирани територии;

3. канализационни колектори за отвеждане на 
отпадъчни води от урбанизираните територии 
до пречиствателните станции за отпадни води и 
канализационни колектори за заустване във водо-
приемник, както и главни канализационни клонове в 
урбанизирани територии; 

4. пречиствателни станции за питейни и отпад-
ни води;

Чл. 6. (2) Видовете строежи от трета катего-
рия, буква „б”:

8. второстепенни клонове на водоснабдителната 
мрежа и съоръженията към тях в урбанизираните 
територии и локални пречиствателни съоръжения;

9. второстепенни канализационни клонове (улич-
ни) в урбанизираните територии и локални пречи-
ствателни съоръжения.

Дали ВиК мрежата 
на ул. Цар Самуил 
във Велинград ще 
повтори "успеха" на 
този водопровод? 
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На празник като на истински 
празник с ОП-София
„Трейс Груп холдинг” грабна „Разярения бик”, останалото 

беше музика и сърдечни срещи

Разбира се, че ще за-

почнем с наградите! Най-

малкото, защото колеги 

оценяват колеги. За еди-

найсети път софийско-

то Областно предста-

вителство на КСБ след 

прецизен подбор и строги 

критерии връчи „Разяре-

ния бик”, символа на сто-

личните строители, на 

„Трейс Груп холдинг” с изп. 

директор Цветан Цонев. 

Второ място за фирми с 

обеми над 5 млн. лв. бе 

присъдено на „Главболгар-

строй” с изп. директор 

инж. Павел Калистратов, 

а трето – на Цоло Вутов 

и неговата „Геотехмин”. 

Първо място за обеми до 

5 млн. лева бе присъдено 

на фирмата „Елрон” с уп-

равител Георги Томов.

Това беше официална-

та част! Само 10 минути, 

в които инж. Светослав 

Глосов – председател на 

ОП на КСБ, благодари на 

колегите си, които са 

предоставили докумен-

тацията за участие в 

традиционния конкурс, и 

връчи специалните гра-

моти, в които се чуха 

приветствените слова 

на областния управител 

на София Данаил Кирилов 

и кмета на община „Триа-

дица” Евтим Евтимов.

Останалото в прият-

ния съботен ден?

Останалото беше 

музика, хор „Планинар-

ска песен”, популярният 

попфолк певец и водещ 

тържеството  Или -

ян Михов-Баровеца, и 

много и много сърдеч-

ни срещи с приятели и 

колеги. Разговаряхме с 

мнозина…

А ние,  екипът на 

вестника – Вили, Жоро и 

Камен, се отдръпнахме 

встрани от празнична-

та естрада, в „офиса” 

на строителната ком-

пания „Биад-С”, където 

в компанията на най-

работните момичета 

от столичното областно 

представителство - На-

талия и Марияна, се поз-

дравихме с Димитровден. 

И се присъединихме към 

многобройните празнич-

ни пожелания – нека св. 

Димитър закриля хората 

с най-работните ръце и 

открити сърца – българ-

ските строители!

Виолета Михайлова
Георги Сотиров

Това пожелание най-мно-

го впечатли журналистите 

от вестника и техните 

гости при освещаването 

на офиса на в. „Строител“... 

Разбира се, цитираме думи 

на Венелин Терзиев – зам.-

председателя на КСБ, кой-

то и най-добре разбира 

вестникарската проблема-

тика, най-малкото, защото 

е икономист по образова-

ние, а по същество – и пред-

седател на СД на в. „Стро-

ител” ЕАД. Останалото 

свършиха двама души – с 

прочувственото си осве-

щаване отец Йоан от църк-

вата „Св. Георги Победоно-

сец” помоли св. Димитър да 

бди над здравето на екипа 

на вестника и на нашите 

читатели – строителите 

на съвременна България, и 

Инж. Панайот Курдаланов, ветеран, 

основател и първи председател на 

Българската строителна камара:

„През всичките години на работа не 
е имало началници и подчинени, а задачи 
и отговорности. И удовлетворение от 
свършената работа и от дни като този 
празник, който е единствен за България. 
Празнуването му се роди отдавна, за-
тихна и отново го възстановихме, за-
щото желанието ни да съхраним тази традиция е огромно. 
Голям беше стремежът ни да имаме глас и това вече е 
факт с излизането на вестник „Строител”.

Инж. Иван Стоянов, ветеран, дългого-

дишен главен секретар на Българска-

та строителна камара: 

Днешният ден е свързан със строи-
телите на България, тръгвали по Гер-
гьовден на гурбет и завръщали се у дома 
при жените и децата си на Димитров-
ден. Празникът е традиция и хората от 
бранша го очакват с чувство на изпъл-
нен дълг към държавата и народа, към на-
стоящето и бъдещето. Аз съм патриот 
и искам да отбележа, че сега Камарата на строителите 
в България е в апогея си. Едно от най-важните събития 
в нея е създаването на вестник „Строител”, който от-
разява както разширен сегмент от дейности, свързани 
със строителството, така и контакта на КСБ с държа-
вата и институциите. 

Николин Гавраилов, председател на 

Българската предприемаческа камара: 

Радвам се, че този празник съще-
ствува, за да се съберем колеги – стари 
и млади. Това е приемственост на бран-
шовиците в България и място за среща 
с предприемача, от който започва инве-
стиционният процес на проектирането 
и строителството. Събитието е тра-
диция от 10 години и въпреки че сме в 
криза, стараем се да запазим колегията 
- от възложителя, конструктора, до работника...

Евтим Евтимов, кмет 

на район „Триадица”:

Решихме да възоб-
новим идеята за праз-
нуване на Димитровден 
точно в момент на фи-
нансова и икономическа 
криза, за да може съвместно, в лицето на 
строителните фирми, Камарата на стро-
ителите в България, Столичната община 
и на цялата държава да подкрепим този 
сектор, който като локомотив ще ни из-
веде от кризата. На всички строители в 
България пожелавам да се повеселят до-
бре в този ден, да са щастливи и да се раз-
виват, бележейки големи успехи! 

Инж. Иоанис Партени-

отис, председател на 

федерация „Строител-

ство, индустрия и во-

доснабдяване” – „Под-

крепа”: 

Днес се чувствам 
празнично въпреки кри-
зата, защото тя не е 
български продукт, а е 
пренесена отвън. Бълга-
рия има ресурс да преодолее кризата мно-
го по-леко от други държави. Затова се 
обръщам към всички в бранша с апел да 
виждаме възможности в трудностите и 
нека всяко добро да бъде за още по-добро! 
И най-важното, което искам да им поже-
лая, е здраве, и след като го има - по-добри 
постижения и по-голяма сигурност на ра-
ботното място! 

Инж. Калин Балкански, 

пръв председател на 

ОП-София, управител 

на фирма „Балкански 

2000” ООД:

Десетгодишна е тра-
дицията, приета с реше-
ние на Строителната 
камара, Димитровден да 
бъде наш професионален 
празник. Действително 
тази година е много тежка за работата 
ни, но животът продължава и сме длъжни 
да отбележим тържествения повод, борей-
ки се за оцеляването на бранша. Затова 
на всички колеги строители и на всички 
българи пожелавам: Честит празник! Ко-
гато работим, го правим както трябва, 
затова нека сме такива и когато празну-
ваме – на ниво и с много настроение.

Инж. Филчо Филчев, уп-

равител на строител-

но-инвестиционна ком-

пания „Фина 5”: 

Днес се чувствам 
много добре и се радвам, 
че мога да видя всички 
колеги от КСБ, с които в 
момента имаме еднаква съдба заради теж-
ките времена, в които работим. Приятно е 
да обсъдим проблемите и постиженията и 
да изразим надежда догодина пак да бъдем 
заедно тук, на този ден. На всички истин-
ски строители в България, доказали се 
през годините, пожелавам от все сърце 
да се справят с трудностите и да са живи 
и здрави!

Венелин Терзиев – зам.-председател на КСБ, заедно с 
основоположниците на Българската строителна камара и 
ръководители на Национален професионален клуб „Строител” - 
инж. Богомил Николов - първи зам.-председател на БСК, инж. Иван 
Стоянов и инж. Панайот Курдаланов

Положихте здрави основи, да издигнем 
заедно висока и стабилна сграда!

Отец Йоан освети редакцията на в. 
„Строител“ и пожела много години успех

Отговорният секретар на вестника Стоян Димитров се грижеше 
 за подготовката на тържеството

Консултантът на вестника Борислав Брайков и изпълнителният директор на 
КСБ Иван Бойков и член на СД на в. „Строител“ ЕАД уважиха тържеството 

инж. Светослав Глосов - предсе-

дател на софийското Областно 

представителство на КСБ, кой-

то най-изненадващо „сюрпризира” 

главната ни редакторка Ренета 

Николова, като й връчи един „Раз-

ярен бик”...

Тази малка пластика - символ 

на столичните строители, по 

думите на инж. Глосов за вестника 

имала по-особен смисъл - да се от-

стояват позициите на българската 

строителна гилдия в условията на 

финансова и икономическа криза може 

да става само с хъс, с познаване на 

проблематиката, със собствена 

позиция на журналистите, които са 

приели за своя кауза днешния и ут-

решния ден на българския строител. 

Е, и обреден хляб, и шампанско, и 

много, много усмивки... Впрочем и ра-

бота, защото днес вестникът излиза 

отново в своя 31-ви брой. 

„Амин! За много години!”, благо-

слови екипа и гостите отец Йоан.

Венелин Терзиев, председател на СД на в. „Строител“ ЕАД:

Георги Сотиров
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Годишната класация „Топ 50+” 
за строители, членове на Камарата на строителите в България”

Първа група - Строежи от високото строителство,  

прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения 

№ Строител Седалище Награда 

1. „Главболгарстрой” АД София Платинена 

2. „Балканстрой” АД Разлог Златна 

3. „Планекс” ООД Варна Сребърна 

4. ДП „Строителство и възстановяване” София Бронзова 

Втора група - Строежи от транспортната инфраструктура 

№ Строител Седалище Награда 

1. „Холдинг Пътища” АД София Платинена 

2. „Трейс Груп Холд” АД София Златна 

3. Терна акционерно туристическо, техническо и 

корабоплавателно дружество клон България 
София Сребърна 

4. „ГБС Инфраструктурно строителство” АД София Бронзова 

Трета група - Строежи от енергийната инфраструктура 

№ Строител Седалище Награда 

1. „Булгартрансгаз” ЕАД София Платинена 

2. „Енемона” АД Козлодуй Златна 

3. „Филкаб” АД Пловдив Сребърна 

4. „Атоменергоремонт” ЕАД Козлодуй Бронзова 

Четвърта група - Строежи от благоустройствената инфраструктура,  

хидротехническото строителство и опазването на околната среда 

№ Строител Седалище Награда 

1. „Геотехмин” ООД София Платинена 

2. „Станилов” ЕООД София Златна 

3. „Райкомерс Конструкшън” АД София Сребърна 

4. „Руен холдинг” АД Кюстендил Бронзова 

В първа група от 

„Топ 50+”, в която се 

включват „Строежи от 

високото строител-

ство, прилежащата му 

инфраструктура, елек-

тронни съобщителни 

мрежи и съоръжения”, 

платинената награда 

е за „Главболгарстрой” 

АД. „Балканстрой” АД, 

„Планекс” ООД и ДП 

„Строителство и въз-

становяване” печелят 

съответно златна, сре-

бърна и бронзова награ-

да за групата.

Лидер във втора 

група – „Строежи от 

транспортната инфра-

структура”, е „Холдинг 

Пътища” АД. Негови 

подгласници са „Трейс 

Груп Холд” със златна 

награда, „Терна”, клон 

България, със сребърна 

и „ГСБ Инфраструктур-

но строителство” АД с 

бронзова награда.

В третата група – 

„Строежи от енергий-

ната инфраструктура”, 

първото платинено 

място получи „Булгар-

трансгаз” ЕАД. „Ене-

мона” АД, „Филкаб” АД 

и „Атоменергоремонт” 

ЕАД са наградени съ-

ответно със златно, 

сребърно и бронзово 

отличие.

„Геотехмин” е носи-

тел на платинената 

награда в четвърта 

група – „Строежи от 

благоустройствената 

инфраструктура, хидро-

техническото строи-

телство и опазването 

на околната среда”. 

„Станилов” ЕООД със 

златна награда, „Райко-

мерс Конструкшън” АД  

със сребърна и „Руен 

холдинг” с бронзова са 

другите дружества по-

бедители в тази група. 

ТОП 50+
Камарата на строителите в България обяви годишната си 

класация за строители, членове на Камарата. Класирането е 

на база информация, предоставена в публичната част на Цен-

тралния професионален регистър на строителя за изминалата 

финансова година 

ПЛАТИНА
„Главболгарстрой” АД „Холдинг Пътища” АД „Булгартрансгаз” ЕАД „Геотехмин” ООД

ЗЛАТО
„Балканстрой” АД „Трейс Груп Холд” АД „Енемона” АД „Станилов” ЕООД
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И  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВАТА  СЕ  ПРЕДСТАВИХА  ДОСТОЙНО

Изкуството да съг-

радиш, да одухотвориш, 

да съхраниш и да праз-

нуваш.

Под това мото се 

проведе тържеството 

за празника на строи-

телите под пловдивски-

те тепета. Тук номи-

нациите са групирани 

в четири категории – 

„Златен отвес”, „Стро-

и т ел н а  т р а д и ц и я ” , 

„Строителна перспек-

тива” и „Партньор на 

годината”. Областното 

ръководство на КСБ и 

неговият председател 

Пламен Иванов опреде-

лиха най-високото от-

личие „Златен отвес” 

за фирма „Филкаб” АД 

с генерален директор 

Иван Куков.  „Строи-

телната традиция” ще 

се продължи от СМК, а 

„Строителната перс-

пектива” ще се очаква 

от Професионалната 

гимназия по строител-

ство, архитектура и 

геодезия.

4 награди в Пловдив, „Златният отвес” 
- във „Филкаб" АД

„Сан Сити”  
взе приза в Бургас

Областното пред -

ставителство на Бъл-

г ар с кат а  ка м ар а  н а 

строителите в Перник 

за втора поредна годи-

на връчи наградите „Топ 

10” и отличието „Златна 

либела”, които се присъж-

дат на фирмите с най-

добри практики в стро-

ителството. Голямата 

награда „Златна либела” 

за 2008 г. отиде при фир-

мата „Ибера Инвест” АД 

с управител Юри Соколов. 

Наградата се присъж-

да за добра строителна 

практика и мениджмънт. 

Носителят на отличието 

Юри Соколов благодари от 

името на „Ибера Инвест” 

за високото признание, 

като пожела на колеги-

те си от бранша здраве 

и сили в преодоляването 

на икономическата кри-

за. Гост на церемонията 

в Двореца на културата 

бе и областният управи-

тел на Пернишка област 

Иво Петров, който поже-

ла да има повече работа 

за строителите, повече 

инвестиции и средства 

за преобразяването на 

Перник и региона. Губер-

наторът връчи и отли-

чията на строителите с 

най-добри резултати през 

2008 г. В първата група 

„Високо строителство” 

призът получи фирма „За-

водски строежи” с упра-

вител Цветан Цветков. 

В направлението „Транс-

портно строителство” 

отличието „Златен сер-

тификат” бе връчено на 

фирма „СК 13 

Пътстрой” 

с директор 

п р о и з в о д -

ство Евге-

ни  Павлов. 

В третата 

„Енергийна 

група стро-

ежи" първо-

т о  м я с т о 

бе присъде-

но на стро-

и т е л н а т а 

фирма „Ел-

Те л  и н же -

н е р и н г ”  с 

у правител 

Георги  Та -

с е в .  П ъ р -

в е н е ц  в 

четвъртата група „Хи-

дротехническо строител-

ство и благоустройство 

на инфраструктурата” 

стана „Хидрострой” ООД 

с управител Таня Каме-

нова. Награди получиха и 

фирмите, класирани на 

второ и трето място в 

разделите строителство.

„Ибера Инвест” със „Златна 
либела” в Перник

Милена Грозданова 

Юри Соколов (вдясно) с наградата, до него са Таня Каменова и областният 
управител Иво Петров

Уникално тържество 

спретна  Областното 

представителство на 

КСБ в Силистра. Наслед-

ниците на Кольо Фичето 

в крайдунавския град се 

събраха в Деня на стро-

ителя  с  тържество в 

салона  на  ресторант 

„Уникато” .  „Нека  све -

ти Димитър да закриля 

строителите, за да имат 

сили, енергия и оптими-

зъм за преодоляване на 

тежката икономическа 

криза и за превръщането 

на Силистра и България 

във все по-привлекателно 

място за живеене”, заяви 

в приветствието си инж. 

Цанка Атанасова, предсе-

дател на ОП-Силистра. 

Уникално
тържество в 
Силистра 

Йорданка Близнакова - първият 
генерален директор на СМК, 
получи номинацията „Почетен 
майстор на отвеса”

Генералният директор на 
„Филкаб” АД Иван Куков с най-
голямата награда

Тържествената ве-

чер, организирана от 

Областния съвет на 

ОП-Бургас в чест на 

професионалния праз-

ник на строителите се 

проведе на 23 октомври 

в салоните на хотел-

ресторант „България”. 

Областният управител 

Константин Гребенаров 

връчи наградата „Стро-

ител на годината” на фир-

ма „Сан Сити” с управител 

Феридун Гюркан. Зам.-кме-

тът Костадин Марков от 

СРЕБРО
„Планекс” ООД „Филкаб” АД „Райкомерс 

Конструкшън” АД
„Терна“ АД

името на община Бургас 

връчи наградите „За при-

нос към Бургас” на фирма 

„Билдникс” ЕООД с ръко-

водител Николай Николов 

и на Професионална гим-

назия по строителство, 

архитектура и геодезия 

„Кольо Фичето” с дирек-

тор Веселин Пъйнев. 

Четири фирми получи-

ха знаците за качество 

от областния предсе-

дател на КСБ Димитър 

Янакиев. „Казват, че Бог 

е създал строителите, за 

да изградят всичко, което 

е между земята и небето. 

Пожелавам да не губите 

енергията и хъса си за ра-

бота, защото България се 

нуждае от помощта и ак-

тивното сътрудничество 

на българските фирми, за 

да реализира важни ин-

фраструктурни проекти 

– пътища, водоснабди-

телни и канализационни 

съоръжения, пречиства-

телни станции, красиви и 

атрактивни сгради”, каза 

губернаторът Констан-

тин Гребенаров. 
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През октомври 2009 г. 

бизнес анкетите на НСИ 

продължават да отчитат 

понижение на равнището на 

общия показател на бизнес 

климата, който намалява 

с 1,3 пункта в сравнение 

със септември. С изключе-

ние на промишлеността в 

останалите отрасли пока-

зателят регистрира нама-

ление, като най-големият 

спад е в отрасъл „Стро-

ителство”, съобщиха от 

пресцентъра на НСИ.

Съставният показател 

„бизнес климат в промишле-

ността” през октомври се 

покачва с 2,1 пункта в срав-

нение с предходния месец. 

Това повишение е в резул-

тат главно от по-високите 

очаквания на стопанските 

ръководители за бизнес със-

тоянието на промишлени-

те предприятия през след-

ващите шест месеца. Леко 

повишен оптимизъм има и 

в очакванията за производ-

ствената активност и из-

носа през следващите три 

месеца, съпроводено обаче 

с намерения за съкращаване 

на заетите в отрасъла. 

Несигурната икономи-

ческа среда е най-сериоз-

ният фактор, затрудняващ 

развитието на бизнеса в 

отрасъла, посочван от око-

ло 57% от предприятията 

за последните три месеца. 

Обичайно през последните 

години проблем с несигурна-

та икономическа среда са 

изпитвали една трета от 

предприятията. Анкетата 

не отчита инфлационни 

очаквания за продажните 

цени в промишлеността.

Съставният показател 

„бизнес климат в строи-

телството” се влошава с 

8,6 пункта спрямо предход-

ния месец. Понижението се 

дължи на по-песимистич-

ните оценки и очаквания 

на строителните пред-

приемачи за бизнес ситу-

ацията в предприятията. 

Настоящата строител-

на активност се оценява 

като намалена, а и прог-

нозите за следващите 

три месеца са в същата 

посока. Осигуреността на 

производството с поръчки 

продължава да намалява, а 

очакванията за следващи-

те шест месеца са спадът 

да продължи. Очаква се и 

намаление на персонала. 

С най-голяма тежест сред 

причините, затрудняващи 

дейността в отрасъла, 

продължават да бъдат не-

сигурната икономическа 

среда и недостатъчната 

финансова осигуреност, 

като за последната до-

принася и нарастването 

на клиентите със закъс-

нения в плащанията. През 

октомври се засилва и 

негативното влияние на 

фактора „недостатъчно 

търсене”. Предприятията, 

които предвиждат нама-

ление на продажните цени, 

продължават да са повече 

от тези, които смятат, че 

цените им ще се повишат 

през следващите месеци, 

в резултат на което за 

единайсети пореден месец 

балансовият показател е 

отрицателен.

Очакваме 4,8% икономически 
растеж през 2012 г. 

НСИ: Най-голям е спадът в 
сектор „Строителство”

През 2012 г. Бълга-

рия ще има икономиче-

ски растеж от 4,8%, се 

прогнозира в одобрена 

от правителството 

бюджетна прогноза за 

2010-2012 г. Макроико-

номическата прогноза 

е изготвена на базата 

на допускания за свиване на икономиката 

през 2010 г. (очакван спад от 2,5%) и стар-

тиране на процес на възстановяването й 

през 2011 г. Очаква се през 2011 г. иконо-

мическият растеж да започне да се уско-

рява „поради преодоляване на проблемите 

с ликвидността и възстановяване на дове-

рието“. По отношение на Консолидираната 

фискална програма за периода 2010-2012 г. 

е заложен минимален дефицит съответно 

от 0,7 на сто от прогнозния БВП за 2010 г. 

и 0,4 на сто от БВП за 2011 и 2012 г.

Като основна мярка за постигане на ус-

тойчивост на макроикономическата сис-

тема е спазен ангажиментът за поддър-

жане на балансиран национален бюджет за 

периода до 2013 г., в който не са включени 

средствата от европейските фондове и 

програми.

Това дава възможност за определяне на 

твърди разходни тавани, финансирани със 

средства от българ-

ския данъкоплатец, и 

свобода на министер-

ствата, управляващи 

средства от европей-

ския бюджет, незави-

симо от ограничени-

ята на фискалната 

рамка да изпълняват в 

максимална степен оперативните програ-

ми, се посочва в съобщение на Министер-

ския съвет.

Решението е в съответствие с раз-

поредбите на чл. 14 от Закона за устрой-

ството на държавния бюджет и с него са 

приети разходни тавани за периода 2010-

2012 г. на държавните органи, министер-

ствата, ведомствата, Сметната палата, 

Комисията за финансов надзор, Нацио-

налния осигурителен институт, Наци-

оналната здравноосигурителна каса, 

фонд „Гарантирани вземания на работ-

ниците и служителите” и Учителския 

пенсионен фонд. Приемат се и разход-

ните тавани по извънбюджетни фондо-

ве за 2010-2012 г., субсидии/трансфери 

за Българската национална телевизия, 

Българското национално радио, Българ-

ската академия на науките, държавните 

висши училища и държавните висши военни 

училища за периода 

2010-2012 г. Реше-

нието обхваща и 

разходни тавани 

по бюджета на 

общините за деле-

гираните от дър-

жавата дейности 

за тригодишния 

период.

Ново поколение GNSS мрежа бе представена на семинар в София

За „Зенит-Гео“

Мрежата ГеоНет прави възможни измерванията в реално време с точност до 1см
29 октомври 2009 г., София. Специализиран семинар на 

тема „ГеоНет – национална GNSS мрежа“ събра в София 

специалисти от различни индустрии. Мрежата, наречена 

ГеоНет, бе детайлно представена в рамките на няколко 

часа от специалисти на „Зенит-Гео“ - компанията, изгра-

дила мрежата. За да говорят за GNSS решенията в Европа 

на семинара пристигнаха и специалисти от американската 

компания Trimble Navigation Limited – партньор на ГеоНет в 

България. 

ГеоНет мрежата е изградена от 30 базови GNSS стан-

ции от ново поколение, които осигуряват пълно покритие 

на територията на България. Базовите станции  записват 

данни на всяка секунда, 24 часа в денонощието. Дан-

ните се получават от сателити на американската 

спътникова система GPS (Global Positioning System) и 

руската GLONASS (Глобальная Навигационная Спутни-

ковая Система). Получената информация се предава в 

контролен център, където се разпределя, съхранява, 

анализира и предоставя на крайните потребители. 

Новата мрежа премахва нуждата от използване на 

собствена референтна станция за измервания в ре-

ално време (RTK). Също така предоставя данни за 

последваща обработка. Основните предимства на 

мрежата са точността на получените данни, достъп 

до услугите в реално време чрез интернет връзка през 

мобилен телефон, непрекъснат мониторинг, онлайн 

администриране, лесен контрол и управление на раз-

ходите. Всички тези характеристики на мрежата намират 

приложение при прецизно определяне на координати за нуж-

дите на геодезията, строителството на сгради и инже-

нерни съоръжения, пътно строителство, навигация на път-

ностроителни машини и земеделска техника, железопътна 

инфраструктура, изграждане на тръбопроводи, кадастрални 

дейности, изследователски проекти, комуникация, управле-

ние и контрол на системи. Сред приложенията на мрежата 

са предоставяне на диференциални корекции за поддръжка 

на ГИС системи; събиране на данни, свързани с опазването 

на околната среда и водите. Инж. Деян Киров, мениджър на 

проекта ГеоНет, сподели: „Нашата цел е да предоставим ус-

луги, които се базират на напълно завършено GNSS решение, 

което е комбинация от технология, качествена екипировка, 

софтуер и поддръжка.“

Мрежата ГеоНет е сред най-модерните в технологично 

отношение мрежи в Европа. Използва последните иновации 

в GNSS технологиите. Павел Пилар, регионален търговски 

мениджър, Trimble Navigation Limited, добави: „GNSS инфра-

структурата е основата, която дава високата точност на 

измерванията. А те са гаранция за успешното завършване 

на един проект.“ 

*GNSS - Global Navigation Satellite Systems

„Зенит-Гео“ ЕООД е създадено през 1992 г. със 

сфера на дейност геодезическо проектиране и про-

учване. Фирмата има значителен опит в областта 

на геодезически услуги като изготвяне на геодези-

ческите снимки, извършване на трасировки, прециз-

на и техническа нивелация, регулация и вертикална 

планировка, кадастрални планове и земеразделяне. 

През октомври 2008 г. стартира проектът ГеоНет. 

Мрежата от 30 референтни базови станции е напъл-

но изградена за по-малко от година. ГеоНет е един-

ствената мрежа в България с национално покритие.

За Trimble Navigation Limited
Trimble е американска компания, създадена през 1978. От самото й съз-

даване компанията е фокусирана върху създаването на новаторски проду-

кти за навигация и позициониране. GPS системата е развита в САЩ като 

технология с двойно приложение.  В годината на създаване на Trimble е 

изстрелян и първият сателит от GPS системата – NavStar. Осъзнавайки 

уникалния потенциал на тази нова технология да промени света, целта 

на Trimble е да развие напълно тази технология. Днес Trimble е водеща 

компания в тази област, която се стреми се да повиши продуктивността 

и ползата от GNSS технологиите.

Мероприятия
на Строителен квалификационен център през ноември

1. Курс за „Координатор по безопасност и здраве в строи-

телството” – 25-26.11.2009 г.

2. Курс съгласно Наредба 3 – 19.11.2009 г.

3. Курс за сухо строителство съвместно с фирма „Кнауф” 

– 02–03.11. 2009 г.

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

Несигурната 
икономическа среда е  

най-сериозният фактор
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„Промените в Закона 

за движение по пътища-

та и в наредби 37 и 38, 

които предлагаме, имат 

за цел да се пресече чер-

ният пазар на книжки. В 

момента регламентите 

за обучение и изпитване 

на водачите създават 

предпоставки за коруп-

ция”, заяви министърът 

на транспорта, инфор-

мационните технологии 

и съобщенията Алексан-

дър Цветков. Предвижда 

се инструкторите да не 

участват в теоретич-

ните изпити, както и 

листовките, които по-

пълват курсистите, да 

станат анонимни. Изпи-

тите ще се провеждат 

от служители -  квес-

тори, а проверката ще 

извършват служители 

на автомобилна адми-

нистрация, които не са 

били квестори, поясни 

Цветков. Ще бъдат въ-

ведени камери за виде-

о н аб л ю -

д е н и е  в 

к а б и н е -

тите, къ-

дето  се 

пола гат 

т е о р е -

тичните 

изпити. 

Много 

о т  це н -

тровете 

за обуче-

ние пред-

л а г а т 

к у р с о в е 

на изклю-

ч и т е л -

но ниски 

ц е н и  и 

н е  п р о -

в е ж д а т 

п ъ л н и я 

брой часове. Затова се 

предвижда инсталира-

нето на камери и GPS 

устройства, които да 

осигуряват аудио-визуа-

лен запис в автомобила 

и извън него. Изпитва-

щите вече ще седят на 

задната седалка, за да 

могат да се съсредо-

точават изцяло върху 

кандидат-водача. Няма 

да се изисква от тях да 

имат 5-годишен стаж 

като инструктори. 

Междувременно ста-

наха ясни резултатите 

от проверките, които 

Министерството на 

транспорта направи 

на случаен принцип по 

време на теоретичен 

изпит. Те сочат, че ни-

вото на подготовка на 

бъдещите шофьори е из-

ключително слабо. „Над 

50% от курсистите пре-

дават крайно незадово-

лителни отговори – 40–

50 грешни от общо 60”, 

обясни транспортният 

министър. 

Очакванията са про-

мените да бъдат приети 

в началото на следва-

щата година, а за тези, 

свързани с оборудването 

на центровете и авто-

мобилите, се предвижда 

шестмесечен грати-

сен период. Те ще вля-

зат в сила в средата 

на следващата година, 

прогнозира транспорт-

ният министър. „Това 

е  нова  философия  на 

самия закон. Всичко е 

обърнато към една по-

сериозна прозрачност”, 

заяви Иван Вълков, пред-

седател на комисията 

по транспорт, информа-

ционни технологии и съ-

общения към Народното 

събрание. Законопроек-

тът ще бъде внесен в 

Министерския съвет в 

края на ноември.

Пресичат черния пазар на книжки
Мариана Корчакова

Министерският съвет 

прие законопроект за дей-

ностите по предоставяне 

на административни ус-

луги, съобщиха от прави-

телствената пресслужба. 

С влизането му в сила ще 

се осигури прилагането 

на Директива 2006/123/ЕО 

за услугите. С него се ре-

гламентира работата на 

Единното звено за контакт. 

Функциите му ще изпълня-

ва Националният портал на 

електронното правител-

ство за предоставяне на 

електронни администра-

тивни услуги за граждани-

те и бизнеса, регламенти-

ран в Закона за електронно 

управление. Чрез портала 

доставчикът на услуги ще 

може по електронен път 

да събере информацията, 

която му е необходима, и 

да приключи всички админи-

стративни процедури, свър-

зани с упражняването на 

дейности по предоставяне 

на услуги. Възможността за 

изпълнение на процедурите 

по електронен път ще на-

мали административната 

тежест и за самата адми-

нистрация.

Целта на законопроек-

та е опростяване на адми-

нистративните процедури 

и премахване на пречките 

при предоставянето на 

услуги. Това ще спомогне 

за подобряване на условия-

та за бизнес в сектора на 

услугите и за осъществя-

ване на стопанската им 

дейност, посочиха още от 

пресцентъра на Министер-

ския съвет.

Единно звено ще улеснява административните 
услуги

Отхвърлиха жалбите срещу Наредбата за 
местните данъци

Иван Вълков, председател на парламентарната комисия по транспорт и, 
министър Александър Цветков 

ДДС да се връща по-

бързо на фирмите - за 

това настоя от трибуна-

та на Народното събрание 

председателят на парла-

ментарната комисия по 

икономическа политика, 

енергетика и туризъм Мар-

тин Димитров по време на 

обсъжданията на промени-

те в Закона за ДДС. Според 

него това е една от най-ва-

жните антикризисни мерки. 

Предложението на депута-

та е срокът за връщането 

на ДДС да е до 10 дни след 

декларирането му. Променя 

се срокът за упражняване 

на правото за приспада-

не на данъчен кредит - от 

тримесечен той става 

12-месечен. Това предвижда 

законопроектът за измене-

ние на Закона за данък вър-

ху добавената стойност, 

внесен от Министерския 

съвет. Дебат предизвика 

промяната, предложена от 

Ваньо Шарков от Синята 

коалиция, която предвижда 

да се въведе по-ниска да-

нъчна ставка върху лекар-

ствата и учебниците. „Ние 

сме заобиколени от държа-

ви, които имат диференци-

рана ставка за лекарства-

та”, коментира Шарков и 

добави, че това ще доведе 

до намаление на издръжка-

та на лечебните заведения. 

Според Делян Добрев от 

ГЕРБ обаче въвеждането 

на намалена ставка върху 

лекарствата и учебници 

ще намали икономическия 

растеж в страната. По ду-

мите му чрез изменението 

ще се стигне по-скоро до 

увеличение на печалбата 

на търговците на медика-

менти. Според него с из-

менението на закона ще се 

стигне до лавинообразно 

искане от различни сектори 

за въвеждане на диференци-

ран данък. 

Направените предложе-

ния за изменение и допълне-

ние на Закона за данък върху 

добавената стойност са 

във връзка с необходимост-

та от хармонизация на бъл-

гарското данъчно законода-

телство с изискванията на 

европейските директиви. Те 

ще са съобразени и с реше-

нията на Съда на Европей-

ските общности в област-

та на косвеното облагане. 

До редакционното приключ-

ване на броя обсъжданията 

продължаваха, в. „Строител“ 

ще следи дебатите.

Наказват по-строго, ако посегнете на полицай 

Експертна група на МВР изгот-
ви пакет от предложения за про-
мени в Наказателния кодекс (НК) и 
в Наказателно-процесуалния кодекс 
(НПК), които имат за цел да осигурят 
по-голяма защита на полицейските 
органи и на разследващите полицаи. 
Основание за това са зачестилите 
случаи на посегателства върху лич-
ността на служители на МВР при 
изпълнение на служебните им задъл-
жения и високият риск в работата, 
се казва в мотивите на МВР.

Промените предвиждат от 10 
до 15 години „лишаване от свобода” 
за нанасяне на тежка телесна по-
вреда на полицай и от 3 до 10 – за 
средна. Да се увеличи наказанието 
за противозаконно носене на уни-
формено облекло, предлагат още 
от вътрешното министерство. За-
каната за убийство към длъжностно 
лице или полицай да се наказва с от 
1 до 6 г. затвор вместо с досегаш-
ните 3 г. или пробация, предложи 
зам.-министърът на вътрешните 

работи Веселин Вучков. Навсякъ-
де, където в НК се споменават 
длъжностни лица, да се добавят и 
„полицейски органи”. Да не се при-
лагат разпоредбите, свързани с 
освобождаване от наказателна 
отговорност, когато жертви на 
престъпленията са съдия, прокурор, 
полицай или съдебен заседател, на-
стояват още от ведомството.

„Трябва да се противодейства 
на посегателствата, извършени и 
от полицаи, тъй като за общество-
то е неприемливо хората, които 
трябва да пазят обществения ред, 
да нарушават закона”, категоричен 
е Вучков. 1 млн. лв. за арестантски 
помещения иска МВР за следващата 
година. За цялостен ремонт на ки-
лиите ще трябват 4 млн. лв., обяс-
ни шефът на Охранителна полиция 
Милчо Енев.

В обсъждането на промените 
са участвали и представители на 
синдикалните организации в МВР. 
Заместник-министърът презентира 

пред представители на неправител-
ствени организации, синдикалисти 
и журналисти текстовете, които 
могат да залегнат в изработвания 
нов НК и НПК. Пакетът от предло-
жения ще бъде предоставен на ра-
ботната група в Министерството 
на правосъдието.

Депутатите 
обсъдиха 
промените в 
Закона за ДДС

Зам.-министър Веселин Вучков представи 
предлаганите промени в НК и НПК

Мариана Корчакова

А д м и н и с тр ат и в е н 

съд София-град отхвърли 

като неоснователни жал-

бите на четирима граж-

дани против Наредбата за 

местните данъци и такси, 

приета от Столичния об-

щински съвет, съобщиха 

от съда.

Съдът е  приел ,  че 

оспорваният подзако-

нов нормативен акт е 

издаден от компетен-

тен орган – Столичния 

общински съвет (СОС), 

в рамките на неговите 

конституционно регла-

ментирани правомощия, в 

предписаната от закона 

форма и при спазване на 

административно-про-

изводствените правила. 

Наредбата е приета на 

заседание на СОС с не-

обходимия съгласно За-

кона за местното само-

управление и местната 

администрация (ЗМС-

МА) кворум и с нужното 

мнозинство.  Нормите 

на оспорения подзаконов 

нормативен акт са съоб- 

разени с материално-

правните разпоредби на 

по-високия по степен за-

кон за местните данъци 

и такси.

Решението подлежи на 

обжалване пред Върховния 

административен съд.

В. „Строител” припомня, че КСБ предложи промени 
в закона за ДДС. Те касаеха най-вече срока за възста-
новяването му и бяха връчени на председателя на 
парламентарната комисия по икономическа политика, 
енергетика и туризъм Мартин Димитров. Депутатът 
категорично сподели виждането на строителите. 
Според него това би могло да помогне на фирмите да 
преодолеят последиците от тежката икономическа 
ситуация и е една от най-важните антикризисни мерки.
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Посолството на Великобритания с нов 
принос срещу глобалното затопляне

Н.Пр. посланикът на 

Великобритания у нас 

Стийв Уилямс се срещна 

със заместник-министъра 

на външните работи Кра-

симир Костов и представи 

карта, на която е показано 

влиянието на повишаване-

то на глобалната темпе-

ратура с 4 °C.

По-рано днес картата 

бе официално показана от 

министъра на външните 

работи на Обединеното 

кралство Дейвид Мили-

банд и министъра на енер-

гетиката и климатични-

те промени Ед Милибанд 

съвместно с главния на-

учен консултант на пра-

вителството проф. Джон 

Бедингтън от Научния 

музей в Лондон. Картата 

е изработена от Мете-

орологичната служба на 

Обединеното кралство и 

обединява приноса на 27 

водещи учени. Тя е послед-

ната към момента авто-

ритетна научна оценка за 

влиянието на глобалното 

затопляне.

Целта на картата е 

да покаже сериозните 

многобройни въздействия, 

които може да станат 

реалност, ако средната 

глобална температура се 

повиши с 4 °C – те засягат 

водните запаси, произво-

дителността на селско-

то стопанство, големите 

крайности в ниските и 

високите температури, 

сушата, повишения риск 

от горски пожари и пови-

шаването на морското 

равнище. 

Н.Пр. посланик Стийв 

Уилямс каза: „Картата 

показва, че повишава-

не на температурата с  

4 °C би имало драматично 

въздействие върху нашия 

свят. С нея се подчерта-

ва колко жизненоважно е 

да се постигне глобално 

споразумение на срещата 

на високо равнище в Ко-

пенхаген през  декември 

за мерки, с които да се 

гарантира, че глобалното 

повишаване на темпера-

турата няма да надвиши 2 

°C.” (Виж. стр. 9)
Министърът на външ-

ните работи на Велико-

британия Дейвид Мили-

банд каза: „Не можем да 

се справим със свят, в 

който температурата е 

повишена с 4 градуса. За 

да се справим с пробле-

мите на измененията в 

климата, всички ние – ми-

нистри на външните рабо-

ти, на околната среда, на 

финансите, на отбраната 

и във всички сфери на дър-

жавната администрация 

и обществото, трябва 

да работим заедно, за да 

запазим повишението на 

глобалната температу-

ра до 2 градуса. Само по 

този начин можем да на-

малим огромните рискове 

на сигурността, пред кои-

то ни изправя промяната 

с 4 градуса.”

Ед Милибанд, министър 

на енергетиката и изме-

нението в климата на Ве-

ликобритания, заяви: „Тази 

карта показва, че залогът 

не може да е по-висок от 

този на разговорите в Ко-

пенхаген през декември. 

Британските учени по-

могнаха да се илюстрира 

катастрофалният ефект, 

който ще се получи, ако 

светът не успее да огра-

ничи повишаването на 

глобалната температу-

ра с 2 градуса. Остават 

ни по-малко от 50 дни до 

датата, на която трябва 

да вземем решение. Обе-

диненото кралство прави 

всичко възможно да убеди 

света за необходимостта 

да повиши амбициите си и 

да постигнем договоре-

ност, с която да избегнем 

повишаване на темпера-

турите с 4 градуса.”

ЕК даде зелена светлина за още 
компенсации за III и IV блок 

Високата стойност  
на еврото влияе зле 
на износа

Европейската комисия 

предложи официално на 

България да бъдат отпус-

нати допълнителни ком-

пенсации от 300 млн. евро 

заради затварянето на III и 

IV блок на АЕЦ „Козлодуй”, 

като със средствата ще 

се продължи финансира-

нето на програмата за 

демонтаж на първите 

четири реактора на цен-

тралата и на проекти за 

енергийна ефективност в 

периода 2010-2013 г. Все 

още обаче не е ясно от-

къде ще бъдат осигурени 

парите. 

Говорителят на коми-

сията по въпросите на 

енергетиката Феран Та-

раделас уточни във втор-

ник, че отпускането на 

компенсациите трябва да 

бъде одобрено и от Евро-

пейския парламент, и от 

Европейския съвет. Ако 

допълнителните средства 

бъдат одобрени, България 

ще получи помощи до 2013 

г., както Литва и Словакия, 

които изведоха от експло-

атация централите „Игна-

лина” и „Бохунице”. 

„Тази инвестиция изра-

зява желанието България 

да се интегрира напълно в 

общия европейски енергиен 

пазар. Смятам, че това е 

важна проява на европей-

ска солидарност и на реши-

мостта ни да третираме 

еднакво всички държави 

членки", заяви председате-

лят на ЕК Жозе Барозу. 

Ако не бъде прието 

предложението на ЕК, из-

плащането на компенсации 

за затварянето на реакто-

рите ще приключи в края 

на тази година. Общият 

им размер е 550 млн. евро. 

Министърът на външни-

те работи Румяна Желева 

коментира, че предложе-

нието на ЕК е „дошло в 

отговор на настоятелно 

поставеното искане от 

българска страна” и бла-

годари на ЕК за бързата и 

професионална работа и за 

доброто сътрудничество 

с българските институ-

ции. 

Отпускането на нови 

средства обаче трябва да 

бъде заложено допълнител-

но в бюджета на Европей-

ския съюз. 

Само през последната 

година еврото е поскъп-

нало с 10%. Силното евро 

може да потисне икономи-

ческото възстановяване в 

еврозоната, прогнозират 

американски анализатори. 

Последиците от подобно 

забавяне ще са осезаеми и 

в Източна Европа. В края 

на миналата седмица ев-

рото достигна най-висо-

ката си стойност спрямо 

долара за последните 14 

месеца. Ред американски 

бизнес издания и агенции 

за икономически анализ ко-

ментираха, че все по-сил-

ното евро представлява 

пречка за възстановява-

нето в еврозоната. RGE 

Monitor посочва, че силно-

то евро саботира износа 

от региона. В същото вре-

ме държавите в еврозона-

та разчитат на износа 

като основен фактор за 

стимулиране на икономи-

ческото им възстановя-

ване.

Стойността на евро-

то се превръща в пречка 

за европейския иконо-

мически растеж в един 

много деликатен момент, 

когато надеждите за за-

почващо възстановяване 

са все по-големи, посоч-

ва и „Уолстрийт Джър-

нъл". Вестникът пише, че 

стойността на еврото 

се е вдигнала с 10% само 

през последната година, 

и твърди: „Според някои 

преценки това е доста-

тъчно, за да изтрие 1% 

от икономическия растеж 

в еврозоната.” И агенция 

„Блумбърг" изтъква, че 

високата стойност на 

еврото упражнява ерози-

ращ ефект върху износа 

от еврозоната, „тъкмо 

когато Европа започва да 

се измъква от най-тежка-

та рецесия след Втората 

световна война".

Мнозина американски 

анализатори изтъкват, 

че еврото става жертва 

на собствения си успех. 

Въпреки силно намалелия 

инвеститорски интерес 

към долара като световна 

резервна валута, еврото 

не успява да заеме него-

вото място, казват те. 

Икономистът Адам Посен 

от Международния иконо-

мически институт „Пе-

терсън" във Вашингтон 

изтъква, че няма призна-

ци еврото да е на път да 

стане световна валута. 

„Делът на долара в све-

товните валутни резерви 

остава три пъти по-голям 

от този на еврото, а глав-

ната причина за това е, 

че ЕС не 

успява да 

насърчи 

д о с т а -

т ъ ч н о 

икономи-

ч е с к и я 

растеж", 

казва По-

сен.

О п а -

сенията 

за нега-

тивен ефект на силното 

евро върху икономиката 

не се споделят от МВФ. 

„Нивата на главните тър-

говски валути не заплаш-

ват световното иконо-

мическо възстановяване", 

заяви наскоро заместник-

директорът Джон Липски. 

Едновременно с това ин-

ституцията отчита, че 

стойността на еврото 

намалява конкурентоспо-

собността на износа от 

еврозоната и може да по-

тисне ръста на икономи-

ката. Ефектът от това 

се простира и върху ос-

таналите европейски ико-

номики, главно в Източна 

Европа, които разчитат 

силно на пазарите в евро-

зоната. Техният растеж 

ще зависи от растежа в 

Западна Европа, казва ди-

ректорът на отдела за 

Европа на МВФ Марек Бел-

ка. „Що се отнася до раз-

виващите се икономики в 

Европа, техните съдби са 

много тясно обвързани с 

възстановяването на За-

пад", коментира Белка.

Н.Пр. посланикът на 
Великобритания у нас 
Стийв Уилямс

Ал Файед иска да става 
президент на Шотландия

Египетският милиардер 

Мохамед ал Файед призова 

шотландците „да се отде-

лят от англичаните и от 

ужасните им политици” и 

изрази готовност да ста-

не първият президент на 

независима Шотландия, 

съобщи „Сънди Таймс”. „Вие, 

шотландците, живяхте в 

кома твърде дълго”, заявя-

ва пред вестника Ал Файед, 

който притежава имение в 

Шотландия и се надява да 

му бъде предложено шот-

ландско гражданство при 

евентуална независимост. 

 Милиардерът допълва, 

че ще предостави на Шот-

ландия всякаква помощ, 

от която се нуждае, за да 

си върне независимост-

та. „Когато си върнете 

свободата, съм готов да 

бъда вашият президент”, 

посочва Ал Файед, който е 

собственик на луксозните 

магазини „Хародс” в Лондон, 

собственик на лондонския 

футболен клуб „Фулъм” и 

баща на Доди ал Файед – 

приятеля на принцеса Да-

яна, който загина заедно 

с нея в автомобилна ката-

строфа в Париж през 1997 

г. Осемдесетгодишният 

милиардер обвинява принц 

Филип, съпруг на крали-

ца Елизабет, че е поръчал 

убийството на Доди и Да-

яна, припомня Франс Прес. 

Файед бил кръвно свързан 

с шотландците, защото 

те били потомци на еги-

петска принцеса. Файед 

получи три пъти отказ за 

британско гражданство и 

вероятно се надява да ста-

не поне шотландец. 
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Революционната сграда ще е атракцията на хърватския 

остров Солта 

Въртящ се хотел ще 

бъде атракция в нов ку-

рорт в Хърватия. Той ще 

бъде издигнат на остров 

Солта на адриатическо-

то крайбрежие на Хър-

ватия. Проектът е на 

специалиста в област-

та на  изграждането 

на курортни комплекси 

Richard Hywel Evans от 

студио RHE, а идеята е 

породена от желанието 

да предостави максимал-

но добра гледка към мо-

рето от всяка стая. 

Така всеки гост на хо-

тела може да се наслади 

на гледката към морето, 

както и да се любува на 

различен изглед сутрин и 

вечер.

Макар много от де-

тайлите по революцион-

ната сграда все още да 

не са разкрити, ето как-

во ще представлява тя. 

Триетажната постройка 

с диаметър 61 м ще има 

50 стаи и ще се върти 

около оста си 1,3 пъти за 

денонощие. Конструкци-

ята е от стоманобетон 

и ще бъде разделена на 

няколко секции. Подходът 

към  хо -

тела ще 

се  осъ -

щ е с т -

вява от 

призем-

н о т о 

н и в о , 

к о е т о 

няма да 

се  вър -

ти. Цен-

т р а л -

н о т о 

ядро на 

хотела, 

с диаме-

тър 22 м, също ще бъде 

неподвижно, в него ще 

се помещават рецепция, 

стълби и асансьори.

Проектът включва 

още пристанище за яхти, 

павилиони и вили за гос-

ти. Задната част на па-

вилионите имат плътни, 

покрити с камъни стени, 

които осигуряват уеди-

нение на почиващите, а 

лицевата фасада е про-

зрачна, изцяло в стъкло. 

Къщите, всяка от които 

разполага с четири спал-

ни, са свързани помежду 

си и създават своеоб-

разен „каменен контур”, 

отделящ селището от 

б лиз ката  маслинова 

гора.

Проектът на стой-

ност 70 млн. лири тряб-

ва да бъде завършен до 

2012 г.

Строят нов петролопровод
Интензивните меж-

дуправителствени пре-

говори между правител-

ствените ръководители 

на Русия, Италия и Турция 

разшириха границите на 

енергийното сътрудни-

чество с нов проект за 

строежа на нов петро-

лопровод. В началото на 

седмицата беше обяве-

но за възможно влизане 

в проекта и на трета 

страна. Вицепремиерът 

на Русия Игор Сечин обя-

ви, че в проекта може да 

бъде привлечена и тре-

та страна. След няколко 

дена и Владимир Путин 

потвърди предположения-

та, че това може да бъде 

Казахстан, който е дал 

потенциално съгласие на 

доставката на свой нефт 

по новия тръбопровод. 

„Нашите казахстански ко-

леги изразиха готовност 

за съвместна работа 

по запълването на тази 

тръбопроводна нефтена 

система”, каза главата 

на руското правителство, 

говорейки със Силвио Бер-

лускони и Реджеп Ердоган. 

Путин описа слънчеви 

перспективи пред новия 

проект. „Смятам, че може 

да се получи голям между-

народен проект, който 

без всякакви съмнения ще 

даде своя принос в осигу-

ряването на енергийната 

сигурност в Европа и съ-

ществено ще подобри си-

туацията на световните 

енергийни пазари”. Освен 

това Путин благодари на 

главата на турското пра-

вителство и за разреше-

нието за строителство 

на „Южен поток”. От своя 

страна Ердоган обеща да 

посети Москва, за да „се 

заеме с планирането на 

стъпките по „Южен по-

ток” и „Син поток-2". Пу-

тин даде да се разбере, 

че работата по „Южен по-

ток” трябва да се ускори, 

като се позова на думите 

на Силвио Берлускони, кой-

то постави пред въвлече-

ните в проекта компании 

„много сложна задача” – да 

се построи тръбопрово-

дът по-бързо от „Северен 

поток”, 

к о й -

т о  щ е 

мине по 

дъното 

на Бал-

тийско 

м о р е . 

Според 

р у с к и я 

преми -

ер нищо 

не трябва да попречи на 

Русия и Турция в реали-

зацията на „Син поток-2” 

– продължението на „Син 

поток” до Израел, Сирия 

и Ливан. Те изразиха и 

единно мнение, че „Южен 

поток” ще способства 

за диверсификацията на 

маршрутите за достав-

ка на руски газ в Европа, 

чието търсене нараства 

през последните два ме-

сеца и има стратегиче-

ско значение от гледна 

точка на осигуряването 

на енергийната сигур-

ност на целия континент. 

Като се отчита посте-

пенното изтощаване на 

запасите на континента, 

надеждното осигуряване 

на европейското търсе-

не ще е невъзможно без 

допълнителни маршрути 

за транспортиране на ру-

ския газ. 

Администрацията на Буш виновна за дефицита
Кристина Ромер, ръко-

водител на икономически-

те съветници на амери-

канския президент Барак 

Обама, хвърли вината за 

безпрецедентния дефицит 

в САЩ върху администра-

цията на неговия пред-

шественик Джоржд Буш.

Бюджетният дефицит 

на САЩ през 2009 финан-

сова година, приключила 

на 30 септември, достигна 

рекордните нива от 1,42 

трилиона долара. Белият 

дом заяви, че дефицитът 

е предизвикан от нама-

ляването на данъчните  

постъпления в бюджета 

заради рецесията и значи-

телните разходи на пра-

вителството за стаби-

лизиране на финансовата 

система. „Икономисти се 

изчислили, че над полови-

ната от този дефицит е 

създаден от политиката, 

провеждана през последни-

те 8 години. Според наши-

те изследвания едва 3% от 

дефицита са вследствие 

на политиката по възста-

новяване на икономиката, 

предприета от админи-

страцията на Обама”, каза 

Ромер във вашингтонския 

Център за американски 

прогрес.

Според експерти до-

ларът ще се обезцени, 

когато хората най-накрая 

осъзнаят колко катастро-

фална е ситуацията с бю-

джета на САЩ, пък смята 

известният анализатор и 

инвеститор Марк Фабър в 

интервю за агенция „Блум-

бърг”. „Неговата стой-

ност в края на краищата 

ще се срине до нулата, но 

не сега, не веднага. Гле-

дайки администрацията 

на Барак Обама, на човек 

му се струва, че доларът 

вече трябва да е там. Ми-

сля, че ще минат десет 

години, за да осъзнаят 

хората, че положението с 

бюджета в САЩ е пълна 

катастрофа”, твърди Фа-

бър. „Единственият изход 

от ситуацията остава да 

се печатат нови пари”, до-

бави той. „След като S&P 

падне до равнища от 900 

или 800, председателят 

на Федералния резерв Бен 

Бернанке отново ще започ-

не да печата пари. Бернан-

ке е просто машина за пе-

чатане на пари”, резюмира 

известният инвеститор. 

Британски архитекти проектираха 
първия въртящ се хотел

Китайските фондове могат отново да 

инвестират в чужди компании 

Китайското правителство отмени 

въведената в началото на миналата 

година забрана за покупката на акции и 

друг вид ценни книжа на чужди компании 

от националните инвестиционни фондо-

ве.

Китайският бизнес вярва, че най-ло-

шата част от световната криза е от-

минала и трябва да се започне активна 

инвестиционна политика в чужбина. За-

браната за покупката на ценни книжа 

на чуждестранни компании от нацио-

налните фондове беше въведена в КНР 

преди 17 месеца, след като китайските 

държавни инвеститори регистрираха 

огромни загуби от инвестициите си в 

частни компании в САЩ и Европа. Едно-

временно с това Централната банка на 

Китай продължаваше през цялото това 

време да купува чуждестранни държавни 

облигации, включително и американски. 

Държавните фондове са получили тези 

дни квота за инвестиции в размер на 1,5 

млрд. долара в чужди ценни книжа.

Броят на закритите банки в САЩ прехвърли 100 

Още две американ-

ски банки бяха затво-

рени заради финансо-

вите си показатели. С 

това броят на банкру-

тиралите финансови 

институции в страна-

та на неограничените 

възможности достигна 

101.

За цялата 2008 г., когато се разрази 

финансовата криза, 25 банки претър-

пяха крах в САЩ, което е четири пъти 

по-малко, отколкото през тази година. 

Регулаторният орган закри American 

United Bank в щата Джорджия и Partners 

Bank във Флорида с активи в размер на 

съответно 111 млн. и 65,5 млн. долара, 

което ще струва на застрахователния 

фонд 72,6 млн. долара. Застраховател-

ната сума от началото на годината 

е надминала 20 млрд. срещу 17,6 млрд. 

долара за цялата 2008 

г. В проблемния списък 

на регулаторния орган 

попадат над 400 аме-

рикански банки с общ 

размер на активите от 

почти 300 млрд. долара, 

което е най-лошият по-

казател за последните 

15 години. Анализатори-

те предсказват, че броят на банките, 

които няма да преживеят „великата ре-

цесия”, ще възлезе на стотици. Според 

статистиката на регулатора, 13% от 

фигуриращите в „черния списък” ще от-

паднат от него след банкрут или пог-

лъщане. Масовото закриване на банки 

на вълната на финансовата криза, об-

хванала САЩ, доведе до това, че през 

следващите пет години на бюджета ще 

му се наложи да плати под формата на 

застраховки около 70 млрд. долара. 
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При километър 796 по 

Дунав е оживено. Стрели 

на кранове сноват между 

брега и реката, на ме-

три от тях мъже команд-

ват сложна техника от 

плаваща в реката плат-

форма, в близост тежки 

камиони трупат планини 

от пясък и чакъл... Това е 

строителната площадка 

на втория мост на Дунав 

при Видин–Калафат – 

най-сложния и голям про-

ект, реализиран в Бъл-

гария през последните 

десетилетия. Бавно, но 

сигурно в реката лягат 

тежки стоманобетонни 

опори. Ражда се път над 

широкия 2 км на това 

място Дунав.

Ако някой си мисли, че 

историята на строящо-

то се между България и 

Румъния голямо съоръже-

ние започва от първата 

копка, направена на 13 

май 2007 г., жестоко се 

лъже. Мостът още не е 

стигнал до средата на 

реката, но вече има бо-

гата история.

За мост между Видин 

и Калафат свидетел-

ства един архивен до-

кумент от... 1909 г. От 

протокол на тогавашния 

общински съвет става 

ясно, че бащите на гра-

да решават Видин и Ка-

лафат да бъдат свърза-

ни с мост. Дори всички 

вкупом минават Дунав с 

лодки и отиват в румън-

ския град, за да запозна-

ят с идеята си своите 

колеги. Тамошните общи-

нари приветстват реше-

нието. Двете групи се 

ангажират да запознаят 

правителствата си с об-

щото им желание и воля 

да работят за изгражда-

нето на моста. Целта на 

общинарите от двете 

страни била да се заоби-

каля размирната Сърбия 

и да се избегнат високи-

те такси на нейния жп 

транспорт. Как са отго-

ворили правителствата 

на двете страни, не е 

ясно. Щом не е започнал 

строеж на мост, значи 

не са взели на сериозно 

местното решение.

За мост при Видин се 
заговаря и през 70-те 
години на миналия век 

Но всичко остава в 

речи на партийни фору-

ми. Действия не послед-

ват.

Така до 1992 г., кога-

то на заседание на ви-

динския общински съвет 

неочаквано се поставя 

въпросът за строител-

ство на нов мост над 

Дунав. Искрата на пър-

вите съветници демо-

крати пали набиращият 

популярност лидер на 

„Подкрепа” Константин 

Тренчев. Във Видин той 

обявява офертата на 

неизвестната дотогава 

фирма „Кослар” от Южна 

Африка. Води нейни пред-

ставители. Тя предлага 

да бъде създадено акци-

онерно дружество между 

нея и общината, което да 

построи мост, при това 

без кредити, със собст-

вени  инвестиции .  За 

бреговата ивица пред-

лага проект, който да я 

превърне в атрактивна 

зона за отдих и развле-

чения. Офертата е раз-

гледана в кметството 

и получава съгласие. В 

еуфорията на демокра-

тичните промени обаче 

се разбира, че решение 

за моста не може да се 

взема от местните вла-

сти. И „Кослар” отива в 

историята. 

През 1994 г. правител-

ството на Жан Виденов 

възлага на английската 

фирма „Сър Александър 

Гиб” да направи проучва-

не на българския бряг и 

да даде заключение кое 

е най-подходящото мяс-

то за брод през западния 

участък на реката. Още 

докато експертите пра-

вят своите изводи и за-

ключения, се разбира, че

Румъния не желае 
мост при Видин–Кала-
фат

Тя иска съоръжението 

по-навътре, за да удължи 

пътя на автомобилите 

през своята територия, 

надявайки се да печели 

повече от пътните так-

си. И изненадващо заго-

варя за мост при Оряхо-

во–Бекет. 

През 1995 г. фирма 

„Сър Александър Гиб” 

обявява своите заклю-

чения. Според тях мост 

в западния участък на 

Дунав може да се строи 

при Лом–Расту, Никопол–

Турну Мъгуреле и Гиген–

Корабия. Видин е смутен 

– министри от кабинета 

на Жан Виденов говорят 

за мост при Лом–Расту...

Следващото прави-

телство на Иван Костов 

обаче заговаря за мост 

между Видин и Калафат. 

Лом протестира, но без 

никакъв ефект.

Така до 20 юли 2000 

г., когато координато-

рът на Пакта за ста-

билност в Югоизточ-

на Европа Бодо Хомбах 

пристига във Видин. Той 

обявява, че при Видин 

ще има мост и той ще 

съдейства за неговото 

построяване. Хомбах за 

пръв път говори за не-

говото значение като 

важен кръстопът от ев-

ропейския транспортен 

коридор №4. Т.е. той не е 

само конструкция, която 

свързва двата бряга, а 

е важна трансевропей-

ска пътна и жп връзка. 

За пръв път открито се 

заговаря, че освен мост 

са нужни и съответните 

подходи и пътни връз-

ки след него до София 

и след това до южната 

граница. Този мост ще 

затвори едно празно мяс-

то на една стратегиче-

ски важна транспортна 

ос – това е пътят Бер-

лин–Атина–Истанбул. 

Затова европейските 

страни го поддържат 

много силно, той е в тех-

ния собствен интерес. 

„Не разбирам защо тол-

кова късно тук се строи 

мост, когато още 101 

години след Христа тук 

е имало мост, римляните 

са го построили. 

Мост е имало и през 
XVII–XVIII в.“, каза то-
гава координаторът

През ноември същата 

година Министерският 

съвет приема първите 

решения за изграждане 

на моста. Той иска раз-

решение от Народно-

то събрание да започне 

преговори за финансов 

договор с ЕИБ за кре-

дит от 70 млн. евро за 

изграждане на моста, за 

кредитни споразумения 

с Френската агенция за 

развитие и Кредитната 

институция за развитие 

на Германия. Една годи-

на по-късно – на 13 юни 

2001 г., във Видин е уч-

реден смесен комитет 

за координиране на дей-

ностите по моста. Ясно 

са формулирани и целите 

на проекта: интегриране 

на транспортната мре-

жа на България с евро-

пейските транспортни 

Мостът между Видин и Калафат 
е стогодишна мечта

Строежът навлезе в най-трудната си фаза – изливат 

опорите в реката
Голямото съоръжение се изгражда по 

уникална строителна технология

Тина Илова

Снимки Авторът 

и Информационен център 

на FCC
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мрежи, увеличаване на 

бързината и качество-

то на товарния трафик и 

международните пътни-

чески превози по коридор 

№4, стимулиране на со-

циално-икономическото 

развитие на периферни-

те гранични региони на 

Европейския съюз, нара-

стване на търговския 

стокообмен между Юго-

източна и Централна 

Европа. Трите гранични 

региона на България, Ру-

мъния и Сърбия получа-

ват по-сигурен достъп 

до пазарите, повиша-

ват се конкурентоспо- 

собността на регионал-

ните икономики. 

Всички тогава си ми-

слят, че приказките за 

моста са приключили, 

започва работата. Но не 

става така...

Започва отчуждава-

не на терените, нужни 

за трасето на моста на 

брега и за прилежаща-

та му инфраструктура, 

сондажни разкопки за 

наличие на археологиче-

ски обекти, изготвяне 

на оценка за въздейст-

вието на околната сре-

да. Министри дават на-

дежда, че строежът ще 

започне през 2003 г. През 

март същата година об-

щината във Видин издава 

виза за проектиране. 

Мостът се оказва 
голямо предизвика-
телство за много 
европейски строител-
ни фирми 

През март 2003 г . 

във Видин пристигат 

Габор Силваши и Дюла 

Божо – председател и 

изпълнителен директор 

на известната унгарска 

мостостроителна ком-

пания GANZ, която съ-

ществува от 130 години 

и е построила повече 

от 1000 моста в света. 

Нейни са и всичките 9 

моста над Дунав в Унга-

рия. Заявки за строежа 

дават израелската фир-

ма „Ащром”, френската 

„Кампенон Бернар”, аме-

риканската „Бехтел”. 11 

български фирми, между 

които „Главболгарстрой” 

и „Мостстрой”, създават 

консорциума „Видамост”. 

До избора на строител и 

реалното строителство 

все още е далеч.

През 2004 г. мостът 

изглежда забравен. От-

чуждаването на земите, 

попадащи в 400 имота, 

зацикля ,  н ужните  за 

това законодателни про-

мени се бавят. В края на 

2006 г. делегацията на 

Европейската комисия в 

София одобрява тръж-

ното досие, с което е 

даден ход на тръжните 

процедури за избор на 

проектант и строител 

на моста. От многото 

кандидати е оформена 

т.нар. къса листа с кан-

дидати – Hochtif – Герма-

ния, OHL – Испания, FCC 

– Испания, VINCI – Фран-

ция, „Главболгарстрой” – 

България, „Мостстрой” 

– България,  Zublin – Гер-

мания, Alpine Mayreder  

– Австрия, Fiffel – Фран-

ция, „Транстрой” – Ва-

рна,  Bouygues R izzan i 

de Eccher – Италия. В 

крайна сметка остават 

4, а за спечелила търга 

е обявена испанската 

фирма FCC. Тя печели и 

търга за изграждане на 

инфраструктурата на 

моста. 

Проектът предвижда 

изграждането на мост с 

дължина 1971 м с авто-

мобилен път с 4 пътни 

ленти, електрифицира-

на железопътна линия в 

средата на напречното 

сечение, пешеходен тро-

тоар и велосипедна алея 

с ширина 2 м. Ширината 

на отворите е 180 м, а 

височината на светлия 

отвор – 20,55 м, което 

е гаранция 

за нормал-

но корабо-

п л а в а н е . 

Дължина-

та на ав-

томобил-

ния път е 

3598 м,  а 

на желез-

ния – 3448 

м.  Приле-

ж а щ а т а 

и н ф р а -

структу-

ра включ-

в а  н о в а 

т о в а р н а 

жп гара, реконструкция 

на съществуващата жп 

гара, 7 км нова електри-

фицирана жп линия, 7 км 

пътна връзка към новия 

мост,  изграждане  на 

5 пътни възела на две 

нива.

Изграждането на 
моста започва с общ 
бюджет от 226 млн. 
евро

Той се осигурява от 6 

източника. 70 млн. евро 

са безвъзмездна помощ 

от европейската про-

грама ИСПА, 70 млн. – 

заем от Европейската 

инвестиционна банка, 

60 млн. лв. са от наци-

оналния бюджет. Бълга-

рия получи безвъзмездна 

помощ от Франция чрез 

френската агенция за 

развитие - 5 млн. евро. 

Два милиона евро е без-

възмездна помощ от Гер-

мания чрез германската 

кредитна институция 

KFW. От същата ин-

ституция България взе-

ма кредит в размер на 

18 млн. евро. България е 

поела изграждането на 

целия мост, а Румъния – 

само инфраструктурата 

на своя бряг. Затова от 

румънска страна е пред-

виден бюджет от 48 

млн. евро. Това включва 

– 5 км нова жп линия, 5 

км първокласен автомо-

билен път, терминален 

пункт за общ граничен 

контрол и таксуване на 

преминаващите автомо-

били. 

Инженер на обекта 

по условията на ФИДИК 

е консорциум от френс-

ката „Инжероп” и френс-

ката „Хай Пойнт Рендел”. 

Френската фирма има 

опит в проектиране на 

големи мостове, а бри-

танската – в управление 

на строителството на 

големи мостове. Дого-

ворът с консорциума е 

на стойност 6 343 850 

евро. Срокът за изпълне-

ние е 51 месеца – време 

за мобилизация, контрол 

върху проектирането и 

строителството и за 

отстраняване на възник-

нали дефекти.

Така се стига до май 

2007 г., когато тогаваш-

ният премиер Сергей 

Станишев прави първа 

копка на строежа. Ис-

тинското строителство 

обаче започва почти го-

дина по-късно. 

Най-напред се по-
строява селище и две 
строителни площадки, 

разполага се и при-

обектова лаборатория. 

Изграждат се два бе-

тонови възела за произ-

водство на готови кон-

структивни елементи 

от стоманобетон. Из-

гражда се корабно гнез-

до за баржите, които 

превозват бетоновите 

елементи до обекта. 

На 12 юни 2008 г. е за-

бит първият пилон във 

фундаментите на Дунав 

мост-2.

Година  и  половина 

след истинското стро-

ително начало мостът 

е стигнал до средата 

на реката. На брега и 

на острова са изграде-

ни 8 опори. В реката се 

изграждат следващите 

две .  Пред-

с т о и  п о -

т р у д н а т а 

работа – из-

граждане на 

следващите 

две опори в 

п л ав а т ел -

ната част 

към румън-

с ки я  бряг, 

з а  к о е т о 

ще е нужно 

спиране на 

корабопла-

ването през 

определени 

ч ас ов е  н а 

денонощи -

ето. На румънския бряг 

са излети само пробни 

пилоти за тестване на 

терена.

Монтирани са и пър-

вите сегменти от общо 

150-те от връхната кон-

струкция на моста. Те-

жината им е от 120 до 

250 тона. 

И з г р а жд а н е т о  н а 

връхната конструкция 

става по балансирания 

конзолен метод, който 

е уникален за България. 

Изградена е конструкци-

ята на т.нар. стомане-

на кран-ферма, с която 

се монтират тежките 

елементи. Преди това 

бе направен и временен 

650-метров мост от 

българския бряг до ос-

трова. 

В напреднала фаза 

е и работата по инфра-

структурата. До края на 

годината ще бъде завър-

шен пътният възел, кой-

то осигурява движението 

от моста по околовръст-

ния път на Видин към 

Кула и ГКПП Връшка чука. 

В строителството на 
моста има закъснение 

Фирмата изпълнител 

го обяснява със смяна-

та на технологията за 

изграждане на опорите. 

Неочакваните тежки ге-

оложки условия налагат 

фундиране на 80 м под 

дъното на Дунав, което 

е уникално в световната 

практика. Вместо пред-

варително възприетите 

набивни стоманени пи-

лоти се налага смяната 

им с изливни с диаметър 

2 метра. Изливните се 

тестват и след отчи-

тане на резултатите се 

вкарват отново в моде-

ла. Това забавя фундира-

нето, обясняват строи-

телните експерти.

Румънската стра-

на бави с една година 

издаването на разре-

шително за работа на 

своя бряг. Вместо през 

юни 2008 г., тя го пре-

доставя през май 2009-

а. Това са изтъкваните 

досега две причини за 

закъснението. Мостът 

няма да стане готов до 

октомври 2010 г., както 

е записано в сключения 

договор между фирма-

та и Министерството 

на транспорта. Нови-

ят срок е ноември 2011 

г. Но изненадващо при 

посещението на новия 

областен управител на 

Видин Пламен Стефанов 

на обекта доскорошният 

мениджър Рикардо Буено 

обяви, че фирмата прави 

всичко възможно, за да 

навакса закъснението и 

да построи съоръжени-

ето в договорения срок. 

На обекта се работи 

без прекъсване. Създа-

дена е много сериозна 

организация за използ-

ването на ниското ниво 

на реката. Извършени са 

строителните работи 

под дъното на опори 9 и 

10, в момента се работи 

по горната част. От 350 

работници на обекта 150 

са чужденци – испанци, 

румънци,  португалци, 

наети от своите фир-

ми подизпълнители. Но в 

разгара на най-сложна-

та строителна дейност 

FCC смени главния мени-

джър на проекта. От ня-

колко дни ръководител на 

строителните дейности 

е Алберто Вергара.

Сътресение  няма, 

работата продължава 

денонощно. Оформят се 

очертанията на бъдещия 

мост.

Строежът на Дунав мост-2 от май 2007 досега



20 СТРОИТЕЛ ACCENTS friday, 30 october 2009 

State Fund Agriculture – 

Payment Agency signed 216 

agreements with mayors 

o f  smal l  mun ic ipal i t i es 

u n de r  t h e  P ro g ra m m e 

for  Development  of  the 

Ru ral  Areas.  The  t o t al 

amount  o f  the  p ro jec ts 

exceeds BGN 400 million 

earmarked for investments 

in 180 small municipalities 

in the country. These are 

the f i rst  agreements for 

p ro jec t s  along  the  two 

mun ic ipal  d i rec t ions  o f 

the programme – Measure 

321 “Basic Services for the 

Population and Economy 

in the Rural  Areas”  and 

Measure 322 “Renewal and 

Development of Villages”. 

The grant  f inanc ing for 

the municipal projects is 

to the amount of 100%. “It 

depends on you to preserve 

the confidence of Brussels 

in us,” said Prime Minister 

Boyko Borisov during the 

official ceremony. He was 

categorical that there is no 

matter which party a mayor 

be longs  t o  bu t  wa rned 

that  the ass imi lat ion of 

the funds will  be str ict ly 

controlled. “If you manage 

well, I guarantee you that 

financing will continue,” the 

Prime Minister promised. 

“A total 180,000 are the 

successors of Kolyo Ficheto 

today. They all have to be 

proud of their work. The 

companies accumulated 

exper ience and created 

spec i a l i s t s, ”  sa i d  eng . 

S imeon  Pesho v  i n  h i s 

address to builders during 

the official celebration of 

the professional hol iday 

on the day of St. Dimitar in 

hotel “Dedeman Princess”. 

T h e re  we re  g i ve n  t h e 

awards of the annual rank 

list “Top 50+” for builders, 

members of BCC.

“The world crisis has 

come and bui lders were 

the f irst to real ize i t but 

now we are not going to talk 

about the crisis. I have to 

tell you good news. For this 

year the average salary in 

the construction has risen 

by 5-6%, he added. Eng. 

Peshov expressed his hope 

that with the assimilation 

of EU funds on European 

programmes the sector will 

grow. “Happy holiday and 

good luck!” he wished in 

conclusion. Minister Rosen 

Plevnel iev wished them 

on next day of St. Dimitar 

to work on the highways 

because they are not simply 

roads, they create jobs.

Minister Plevneliev: 

Tenders for Trakia Highway 

ready by mid-November

“The tender documents for the Trakia highway will 

be finally ready between 12 and 15 November while the 

procedure itself will start on the following day,” said before 

journalists the Minister of Regional Development and Public 

Works Rosen Plevneliev. The evaluation of the technical 

team for support of the European Investment Bank “Jaspers” 

on the tender documentation is expected by 10 November, 

he also stated. “After receiving the answer from “Jaspers” a 

final coordination will be made with the Public Procurement 

Agency and the Transport Ministry as a managing body 

of Operational Programme Transport, said the minister. 

Parallel with that process should be solved the cases with 

the evaluations on the influence of environment and the 

expropriation procedures.  

The choice of executor is expected to be made in February 

and March 2010 and the construction itself will start in the 

spring of next year. According to Minister Plevneliev, it will 

not be good if it starts without a construction license. In order 

to obtain a construction license, however, the procedures 

for expropriation and for the evaluations on the influence of 

environment should have passed. “We are definitely moving 

according to schedule. If we manage to get these evaluations 

by the end of the year, we will have three months a buffer 

and time for reaction if there are any problems,” the minister 

explained.

Director of the Road Agency to 

be chosen

Criteria for the choice of a new director of the Road 

Infrastructure Agency are specified at the moment. The 

competition will be announced in Bulgaria and abroad and 

that will happen by the end of the week. Minister Rosen 

Plevneliev expressed his hope that as many candidates as 

possible will participate in the competition. He did not exclude 

the possibility even for the position to apply Bulgarians who 

have worked abroad for a long time. According to his words, 

a person with a long-term experience in management will be 

sought. 

At present Bozhidar Yotov is acting the vacant post of 

released director Dimitar Ivanov. The Minister of Regional 

Development and Public Works announced also that there 

will be a third temporarily appointed person. “I insist that he 

is a person of the Agency because he will be on a temporary 

appointment,” the minister explained and added that at the 

moment are being held interdepartmental interviews for this 

position.

“The total amount of unpaid funds from the Road 

Infrastructure Agency to road construction companies is about 

BGN 114 million,” said the minister. The earlier announced 

sum of BGN 132.5 million is reduced because parts of the due 

sums are already paid, the analyses of the ministry show. Now 

audits are being made what sums exactly and for what kinds 

of work have been paid, explained the minister.

The former government 

has started the procedure 

for a tunnel under Shipka 

as investigation of investors’ 

interest and not as concession 

procedure, said in Gabrovo 

the Minister for Regional 

Development and Public 

Works Rosen Plevneliev. He, 

along with representatives of 

the European Commission led 

by the regional development 

commissioner Pavel Sametski, 

on the spot got acquainted 

with started 

and already 

r e a l i z e d 

p ro jec t s  i n 

G a b r o v o 

t h r o u g h 

E u r o p e a n 

programmes 

for BGN 11.5 

million.

According 

to Plevneliev, 

still the tunnel 

under Shipka 

is important and its realization 

wi l l  happen.  At  present 

the government is holding 

talks with investors who 

responded to the invitation 

for investigation of investors’ 

interest. “If some of them are 

ready to start the construction 

without the state support, they 

will be given the green light. In 

the meantime we will update 

the technical project for 

digging the tunnel; technical 

evaluations should be made, 

construction licenses. So, we 

will not sit idle by the start 

of the project. We have two 

variants. The first one is the 

tunnel under Shipka to start 

from January 2014 with EU 

funds. The second variant is 

after we are ready with the 

documentation on the whole 

project, to assess what are the 

funds available on Transport 

Operational Programme and 

if there are free finances to 

start immediately the project. 

The province Bavaria and the 

Czech Republic act in the 

same manner.

6% salary growth, reported the 
Chairman of BCC

Eng. Simeon Peshov and Minister Plevneliev:

Happy holiday and good luck!

The tunnel under Shipka remains 
priority of the government

Regional Development Commissioner Pavel Sametski: Bulgaria is among the 
poorest regions

“Bu lgar ia  i s  among the  poores t 
regions and will continue to get financing 
through the Cohesion fund,” regional 
d ev e lop m en t  c o m m i s s i one r  Pav e l 
Sametski said in Gabrovo. After the capital 
Sofia, the delegation of the European 
Commission visited only Gabrovo. During 
the official meeting in the building of the 
local municipal i ty was presented the 
implementation of projects financed by 
European funds in the region. The European 
commissioner added also that discussions 

in connection with the planning of the 
next programming period for the funds 
will continue by 2011. He underlined that 
Gabrovo is a very successful region in the 
country and has a lot of realized projects and 
that the aim of the meeting is to provide with 
financial means the solving of the problems 
of the population and in this connection the 
visit of the EC delegation in the region is in 
two types of projects – projects connected 
with educational infrastructure and business 
development with the support of Brussels. 

BGN 400 million for construction in 
small municipalities
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Само на час път от столицата можеш да погледнеш  

в Очите на бога

Недалеч от столица-

та – само на час път, се 

намира китно малко град-

че, наречено Луковит. Ако 

мечтаете за пълноценна 

почивка и здравословен 

начин на живот, отделете 

един уикенд от напрегна-

тото си всекидневие и по-

сетете Луковит - няма да 

съжалявате. Ако си падате 

по екстремните удоволст-

вия и търсите приятно, 

интересно и изпълнено 

с тръпка, запомнящо се 

преживяване, може да се 

включите в щуро приклю-

чение с бъги по склоно-

вете на геопарк „Златна 

Панега” или да участвате 

в турнир по пейнтбол. За 

по-любознателните, как-

то и за любителите на 

историята и археология-

та, препоръчваме разход-

ка - самостоятелна или с 

екскурзовод, по пътеките 

на геопарк „Искър - Злат-

на Панега”; посещение на 

пещера Проходна и кар-

стовия феномен Съева 

дупка. Душевно спокой-

ствие може да намерите, 

посещавайки Гложенския 

манастир „Св. Георги По-

бедоносец”, намиращ се в 

непосредствена близост 

до хотела. Парк за при-

ключения „Ледница” също 

може да ви поднесе доста 

приятни изненади. Истин-

ски щрауси, както и много 

любопитни неща, свърза-

ни с тях, може да видите, 

посещавайки фермата „Си-

ните щрауси” в с. Малка 

Брестница.

Гложенски манастир

Един от най-интерес-

ните и живописно разпо-

ложените старопланински 

манастири е Гложенският 

„Свети великомъченик Ге-

орги Победоносец". Той не 

е сред големите български 

манастири и за разлика от 

останалите не е закътан 

в пазвите на планински ве-

риги. Приличащa на замък, 

Божията обител е кацнала 

на висока каменна тераса 

на 870 м надморска височи-

на, под връх Камен Лисец, 

висок 1095 м. 

През 1230 г. княз Геор-

ги Глож със своята войска 

участва в битката при 

Клокотница и помага на 

българския цар Иван Асен 

II да разгроми византий-

ския император Теодор 

Комнин. След успешния 

край, в знак на благодар-

ност българският вла-

детел му разрешава да 

се засели с хората си по 

тези земи. Основава сели-

ще, което и до ден днешен 

носи името на фамилията 

– Гложене. Ако се вярва на 

местното поверие, ста-

рото име на Гложене било 

Чирен пазар и селото се 

е намирало на около един 

километър от днешното 

село - на левия бряг на 

река Вит. Неслучайно Геор-

ги Глож се заселва на това 

място. Точно тук е била 

намерена чудотворната 

икона „Свети великомъче-

ник Георги Победоносец”, 

която била изчезнала от 

Киев. Княз Георги Глож ре-

шил, че по Божия промисъл 

и по волята на свети Геор-

ги на това място трябва 

да бъде манастира. В не-

гова чест князът издига, 

на левия бряг на река Вит, 

укрепено селище и започ-

ва строеж на манастир и 

църква “Свето Преображе-

ние”. През 1250 г. бил по-

строен манастирът, кой-

то просъществувал, без 

да е превземан и опожаря-

ван до XX 

век. За да 

избегнат 

п о с е г а -

телства-

т а  н а 

турците, 

монасите 

издигна -

л и  с в о я 

обител на 

високата, 

труднодостъпна скална 

тераса. От времето на 

изграждане на манастира 

днес може да се види само 

тунелът, т.нар. Просе-

чник, изсечен в скалата, 

през който единствено 

може да се достигне до 

терасата.  Тя се е състо-

яла от малък наос и прис-

троен към него притвор. 

Поради разиграната площ 

на скалната площадка на-

осът и притворът имали 

твърде неправилни оч-

ертания. Градежът е от 

местни камъни, споени с 

хоросан. По-голям интерес 

представлява наосът, кой-

то всъщност съставлява 

първоначалната църква. 

Особено значение има оф-

ормянето на апсидата с 

необичайното разположе-

ние на една продълговата 

дълбока ниша, издълбана 

в дебелината на източ-

ния край на дъговидната 

стена. Манастирът е бил 

често посещаван от Ва-

сил Левски. Тук все още се 

пази скривалището му. 

В Гложенския манастир 

се намира и музеят на Ва-

сил Друмев. Митрополит 

Климент произнася пропо-

вед против католицизма, 

като защитава правос-

лавието. Стефан Стам-

болов, министър-пред-

седател по това време, 

разбира за това и отива и 

го обажда на княз Ферди-

нанд, който е католик. Той 

именно решава да затвори 

Васил Друмев завинаги. На 

10 юли 1893 г. съдът осъж-

да митрополит Климент 

на „вечно” заточение и 

ограничение в Гложенския 

манастир. Сега килията 

му е превърната в музей. 

Пада правителството на 

Стефан Стамболов, с кое-

то завършва и заточение-

то на Васил Друмев. След 

това той отново e въз-

становен за митрополит 

на Търново. Гложенският 

манастир е обявен за па-

метник на културата. 

Пещерата  
Проходна смайва 
с феномена 
Очите на бога.

Една от най-извест-

ните пещери в карстовия 

район край с. Карлуково 

е Проходна - "Очите на 

бога".

Това е най-дългият пе-

щерен тунел в България, с 

дължина 262 м и височина 

на входовете над 40 м. Пе-

щерата е естествено ос-

ветена, тъй като в сред-

ната й зала, вследствие 

на ерозията, тава-

нът е прояден от 

просмукващите се 

води. Така сe е об-

разувал феноменът 

Окната, или Очите 

на Бога – две почти 

еднакви по големи-

на дупки с формата 

на очи. В пещерата 

са снимани няколко 

български и чужди 

филма, между които 

и „Време разделно“. 

Проходна е една от 

малкото пещери, в 

които се практику-

ват пещерни бън-

джи скокове.

Съева дупка - царство-
то на долната земя

Една от перлите сред 

българските пещери е Съ-

ева дупка. Тя не е най-голя-

мата, не е най-дългата, не 

е на две или три нива, но е 

сред най-красивите и „му-

зикални” пещери. Името 

на местността идва от 

двете пропасти наблизо, в 

които винаги има лед. Съ-

ева дупка е пещера на над 

3 млн. години. Пещерата 

е обявена за природна за-

бележителност през 1967 

г. Името й идва от двама 

братя близнаци, които но-

сели имената Съю и Сею. 

Когато били подгонени 

от турците, братята се 

скрили в пещерата. Съева 

дупка има пет зали, всяка 

от които с различно име 

и в тях можете да видите 

уникални природни обра-

зувания, дело на майката 

природа и водата. 

Специални 
моменти за  
специални хора

В сърцевината на Лу-

ковит се извисява Diplomat 

Plaza – първият концеп-

туален хотел в България. 

„Специални моменти за 

специални хора!” неслучай-

но е девизът на хотела. 

Там всяка мечта може да 

се превърне в реалност!

Diplomat Plaza е соб-

ственост на Балкански 

център „Дипломат”, кой-

то е част от Diplomat 

Business Group. Хотелът е 

известен с тематичните 

си стаи, с луксозните: PR, 

Advertising, Chicago, Paris, 

Dubai, London, Hong Kong,  

„Звездна стая”; супер лук-

созните: „Ин-Ян”, „Eкате-

рина Велика”, „Огледален 

свят”, „Водно ниво”, Сarlo 

Danniell i,  атрактивния 

апартамент „На седмото 

небе” и просторния мезо-

нет  Diplomat. Запалените 

по SPA процедурите мо-

гат да си позволят вся-

какви глезотии. За тях 

е ваната на Клеопатра 

– с козе мляко, ароматни 

масла и розови листенца. 

Терапията е допълнена 

от боди репинг, с екстра-

кти от гроздови семки и 

ароматичен 

масаж. Тази 

т е р а п и я 

в ъ з в р ъ щ а 

е л а с т и ч -

ността на 

к о ж а т а , 

отпуска  и 

подмладява. 

За тотален 

р ел акс  с е 

препоръчва геотермална 

терапия – масаж с топли 

вулканични камъни. Те са 

енергийно заредени и хар-

монизират духа и тялото. 

Лечебен ефект имат и та-

ласо чудесата с френски 

продукти, които включ-

ват програми за пречист-

ване, пилинг и освежаване. 

Съдържат всички актив-

ни съставки на водорасли, 

богати на минерали и 60 

редки елемента. Разно-

образието от процедури 

допълва калната терапия 

с кал от Мъртво море 

за дълбоко почистване и  

подхранване на кожата 

с минерали и микроводо-

расли, богати на вита-

мини и антиоксиданти. 

За пълна релаксация се 

препоръчва ароматната 

„вана на Афродита”, която 

гали сетивата с аромати 

на иланг-иланг и осман-

тус, успокояваща дива ла-

вандула и ухаеща ванилия. 

Освен с тематични 

стаи хотелът е известен 

и с тематични заведения. 

Имах удоволствието да 

посетя едно от тях. Да 

си призная, това, което 

ме привлече, беше името 

на заведението, а имен-

но: Винарна „При момите”: 

„Наздраве всеки ден!”...

Приятна обстановка. 

Масивна, дървена мебели-

ровка. Интересни цветови 

решения. И всичко това - в 

съчетание с разнообразие-

то от вина, домашна бъл-

гарска кухня и спе-

циално отношение, 

те кара да усетиш 

комфорта, който 

предлага заведени-

ето. В ресторанта 

на хотела по също-

то време течеше 

невероятен купон 

със заразяващо на-

строение. Класиче-

ска музика, изпълне-

на на цигулки, даде 

старт на плеядата 

невероятни изпълне-

ния. Стилово музи-

ката, която свириха 

тези невероятни 

хора – добрички ор-

кестър, както ми казаха 

по-късно, нямаше ограни-

чения. Инструментите – 

също. Цигулките бяха не-

вероятни, но… очаквани. 

Неочакваното бе, когато 

оркестрантите започнаха 

да свирят на тях, поста-

вяйки ги в различни пози-

ции, свирейки на цигулката 

на другия и… свирейки на 

цигулка с бутилка! За още 

по-пълна представа за не-

щата като комплимент 

към гостите бе кралска 

скарида, поднесена в ку-

тия за бижута! 

Наистина Луковит е 

специално място за спе-

циални хора.

Ренета Николова

Луковит - релакс в малкия град

Природният 
феномен  
Очите на бога

Хотел Diplomat Plaza
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Според народното по-

верие в полунощ срещу 

празника на свети Дими-

тър (26 октомври) небе-

то се отваря. След този 

ден се очаква и първият 

сняг. В народния кален-

дар честването на свети 

Димитър се свързва с по-

врат в годишното време 

и с началото на зимата. 

Според поверието от бя-

лата брада на светеца 

се изсипват първите сне-

жинки. „Свети Димитър 

носи зимата, а свети Ге-

орги - лятото", гласи бъл-

гарската поговорка. Тога-

ва стопаните прибират 

ралата си под стрехите 

и подреждат дървата за 

огрев. Този ден е извес-

тен също и като Митров-

ден или Разпуст, защото 

с него завършва период-

ът, за който се наемат 

сезонните работници - 

говедари, овчари, ратаи, 

и става разплащането 

с тях. Понякога като за-

плата освен определена-

та сума се дават дрехи и 

по чифт цървули за всеки 

от зимните 

месеци. За-

почва и спа-

заряването 

на работни-

ци за следва-

щата година. 

Н а  2 6 

о к т о м в р и 

за здраве и 

дълголетие 

п р а з н у в а т 

много имен-

ници - Дими-

тър,  Дими-

трина, Дима, 

Митко, Мит-

ра и  др.  На 

Д и м и тр ов -

ден професи-

онален праз-

ник  имат и 

н якогашни -

те дюлгери 

– днешните 

строители. 

Д юл г е р -

ският зана-

ят получава 

широко раз-

п р о с т р а -

нение  пре з 

втората по-

ловина на ХVIII век. Той 

има особено значение за 

икономиката на балкан-

ските райони, където в 

голяма част от планин-

ските градове и  села 

се създават и първите 

дюлгерски професионал-

ни групи. Дюлгерството 

е свързано с подвижната 

форма на наемен труд – 

гурбетчийството.

Дюлгерите са се гру-

пирали в чети или тайфи. 

По-често употребяван 

термин е „тайфата”, а ко-

гато се използват и две-

те думи, четата означава 

по-малката група, а тай-

фата – по-голямата. Голе-

мината и съществуване-

то им зависи от размера 

на т.нар. юрия – района, в 

който работят. Има чети 

с малък състав (6-12 души, 

майстор, калфи и чираци) 

и такива с по-голям (20-

40 с по няколко майстори, 

съответно повече калфи 

и чираци). В юрията има 

право да работи само 

една или няколко тайфи. 

Тази норма и практика в 

работата на дюлгерите 

изключва конкуренцията, 

но тя не възпира май-

стори без юрия, които 

са се включвали в чети 

или тайфи или са разчи-

тали на случайна работа. 

Юрията е наследствена, 

дълго време тя е остава-

ла в семейните чети или 

в рода на майсторите с 

поколения напред.

Според народното по-

верие от Димитровден 

започва подготовката 

за т.нар. миши празни-

ци на следващия ден. В 

старопланинските райо-

ни стопаните следят за 

първия гост, който прек-

рачи прага на къщата. 

Ако той е добър и имотен 

човек, вярват, че следва-

щата година ще е бога-

та, здрава и плодородна. 

Пълнолуние ли е в нощта 

срещу Димитровден, ще 

се роят пчелите и коше-

рите ще бъдат пълни с 

мед. Тази нощ е важна и 

за хората, които търсят 

заровени съкровища. Те 

вярват, че тогава небе-

то „се отваря” и зарове-

ните жълтици пробляс-

ват със синкав пламък. 

Димитровден е свър-

зан и с множество прак-

тики и наблюдения, ко-

ито имат гадателен и 

мистичен характер. По 

различни явления, свър-

зани с поведението на 

животните или със със-

тоянието на времето, 

народът съди за пред-

стоящата зима или за 

следващото лято. В мно-

го села на България на 

този ден се коли живот-

но и се раздават курбани, 

честват се храмовите 

празници на църкви, ма-

настири. 

Вярва се също така, 

че св. Димитър е брат и 

на архангел Михаил (Ду-

шевадника) - покровите-

ля на отвъдния свят - на 

умрелите предци. Зато-

ва около Димитровден е 

една от най-големите за-

душници, на която задъл-

жително всеки раздава 

варено жито и питки за 

помен.

Димитровден – предвестникът 
на зимата

Кой е св. Димитър

Свети ве-
ликомъченик 
Д и м и т р и й 
Солунски Чу-
д о т в о р е ц , 
и ли  С в ети 
Димитър, е 
роден в Солун 
по времето 
на най-върлия 
гонител на 
християните 
- император 
Диоклетиан. 
Баща му бил 
и з б р а н  з а 
градоначал-
ник и въпре-
к и  с т р а х а 
от гонения 
заедно  със 
с ъп р у г а т а 
си тайно из-
повядвали християнската вяра, в която 
посветили и Димитър. Максимиан Хер-
кулий (286-305), съимператор на Диокле-
тиан (284-305), го извикал при себе си и 
когато се уверил, че е високообразован, 
разсъдлив и умен, му възложил същия 
пост - управител на Солун. Освен това 
изрично му заповядал да изчисти гра-
да от християните. Димитрий обаче 
направил точно обратното - започнал 
открито пред всички да слави името 
на Спасителя и да учи всички на Хри-
стовата вяра, за което бил арестуван 
и хвърлен в затвора.

На 26 октомври 306 г. император-
ските войници влезли в тъмницата, на-

паднали Димитрий с копия и го убили. 
Вечерта християни взели тялото му и 
тайно го погребали. 

Скоро гоненията на християни били 
прекратени и вярващите построили 
малък храм върху гроба на свети Ди-
митрий, положили мощите му в сребъ-
рен ковчег и ги поставили в новата 
църква. От мощите му потекло чудот-
ворно миро. Бог благословил тялото 
на светеца с чудотворна сила, затова 
църквата е нарекла светеца мъченик 
свети Димитрий Мироточец.

За покровителството на светеца 
си съперничат българи, гърци, сърби и 
руснаци. 

Мощите на светеца се съхраняват в Солун

Х р а м ъ т  „ С в . 
Димитър Мирото-
чиви”, в който се 
съхраняват мощи-
те на светеца, е 
един от символите 
на Солун. Църквата 
е построена през V 
в. върху основите 
на римския затвор, 
в който е пострадал 
светецът и където 
е бил и гробът му. 

Между 629 и 639 
г. пожар унищожава 
голяма част от хра-

ма, но е възстановен с усилия-
та на жителите на Солун. През 
904 г. сарацините превземат 
града и разграбват църквата. 
Същото правят и норманите, 
които се установяват в града 
през 1181 г. През 1493 г. храмът 
е превърнат в джамия от тур-
ците. 

След освобождаването на 
Солун през 1912 г. църквата от-
ново става място за поклоне-
ние на св. Димитър. При голям 
пожар през 1917 г., когато са 
опожарени две трети от града, 
храмът също е разрушен. По-
следвалите възстановителни 
работи възвръщат древната 
красота на „Св. Димитър". 

В сегашния си вид са за-
пазени колони от различните 
периоди от историята му: в 
подземията може да се видят 
основите и фрески от първия 
храм, а в кораба могат да се 
открият останки от храмови 
колони или части от стени от 
различни векове. Архитекти-
те са успели много умело да 
преплетат древните останки 
със съвременните възстанови-
телни работи и са превърнали 
„Свети Димитър Мироточиви” 
в една от най-красивите църкви 
в Солун. 

Икона на св. Димитър Мироточиви от Мануил 
Панселиус (XIVв.) в манастира Ватопед

Св. Димитър (мозайка, XIIIв.) от Михайловския 
златнокуполен манастир в Киев



Иванка Тръмп, дъщерята на американския милиардер Доналд 

Тръмп, се омъжи за приятеля си Джаред Кушнер в Ню Джър-

си, предаде АП. 27-годишната Тръмп, която е вицепрезидент 

Модерна, секси и неус-

тоима, новата колекция 

на Miss Triumph предлага 

горещи модели за есен-

но-зимния сезон. Стилна 

визия, оригинални фор-

ми, иновативни цветови 

вариации и изтънчен ди-

зайн – това са характе-

ристиките на моделите 

от колекция есен-зима 

2009/2010 на Miss Triumph. 

Тe предлагат на всяка фе-

шън почитателка предиз-

викателно пътешествие 

в необятния свят на мо-

дата, тенденциите и ин-

дивидуалността. Стар-

тът на сезона е белязан 

от новите цветови по-

пълнения на популярната 

серия Miss Sexy & Crazy 

и от сериите Miss Fame, 

Miss-Hippie-Girl, Miss Chill-

Out и Miss Late Night. Мла-

дите модни почитателки 

могат да бъдат каквито 

си пожелаят – спортни 

и дръзки; романтични 

и чувствителни; 

или „просто” поразително 

сексапилни. 

Цветната младежка 

линия Miss Fame, чийто 

дизайн се базира на ус-

пешната линия Miss Sexy 

& Crazy Cot ton,  е  пер-

фектен старт за новия 

сезон. Поразителните 

спортни комплекти от 

сив и черен памук в стил 

80-те години на XX век, 

чийто буен 

нрав се до-

п ъ л в а  о т 

свежите хоризонтални 

ивици в ярки цветове, 

няма  как  да  останат 

незабелязани .  Хитови 

предложения  от тази 

изискана тема са модер-

ното боди с тесен колан 

и набрано деколте и су-

тиенът със сменящи се 

презрамки в цветовете 

на дъгата. Оптималният 

комфорт и завладяващи-
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Силвия Мадина

Новата колекция 
на STYLER - стил 
за изискания мъж

Естествени ма-

терии и силни цве-

тове отново са ак-

центите в колекция 

есен-зима 2009/2010 

STYLER. Моделите 

са функционални и 

удобни, залага се 

на висококачест-

вени  и  луксозни 

тъкани. Облеклата 

подчертават фи-

гурата и придават 

Дъщерята на милиардера Доналд Тръмп 
се омъжи в семпла рокля

рафиниран сексапил. 

Незабравим е съз-

даденият комфорт 

и самочувствие със 

ST Y LE R .  Ра й е т о 

става по-дискретно, 

преобладават едно-

цветни модели, как-

то и актуалното за 

сезона каре.

Горещи предложения 
за студения 

сезон 

те детайли като 

фината зла-

т и с т а 

тока  на 

б о ди т о, 

я р к и я т 

неонов колан на спортни-

те шорти и асиметрич-

ната кройка на хипстeра 

превръщат линията в 

„задължителна” за всяка 

млада почитателка на 

модата. Колекцията Miss 

Hippie Gir l очарова със 

смесица от стилни нос-

талгични нотки и плени-

телен чар в стил Лолита. 

Изпълнена с цветове и 

живот, тя включва ли-

ниите Miss Hippie Girl и 

Miss Folklore. Изящната 

дантела в жълт минзу-

харен цвят, игривите 

фини принтове на цветя, 

както и леката микро-

фибърна материя при-

дават на моделите от 

Miss Hippie Girl Collection 

романтично есенно из-

лъчване. Подплатеният 

сутиен, който е базиран 

на успешната линия Miss 

Daydream, се предлага 

до размери с чашка D. 

Това, с което моделът 

Miss Folklore се отлича-

ва, е неговата запазена 

етностилистика, както 

и еластичните материи 

с високо съдържание на 

памук – гаранция за не-

повторимо удобство . 

Младежката фешън ви-

зия е още по-предизвика-

телна, благодарение на 

контрастните бродерии 

в два цвята и сексапил-

ния повдигащ сутиен с 

чашки с триъгълна фор-

ма. В огненочервено или 

загадъчно черно, модели-

те от линията ни изпъл-

ват с очаквания за една 

чувствена зима.

Miss Folklore Miss Fame

Miss Hippie 
Girl

Фото: © Triumph

в компанията 

за  недвижи -

ми имоти на 

баща си и има 

с о б с т в е н а 

компания за би-

жута, мина под 

венчилото с 

изключително 

семпла рокля. 

28-годишният 

й съпруг е гла-

вен изпълните-

лен директор 

на Companias 

Kushne r,  з а -

нимаваща се 

с  т ъ р г о в и я 

на недвижими 

имоти. 

В  с п и с ъ -

ка с гостите 

присъстваха 

бившият кмет 

на Ню Йорк Руди Джулиани, журналистката 

Барбара Уолтърс и американската актриса 

Еми Росъм.



на прожекторите!”, заяви министъ-

рът на МРРБ. И затова доверието 

на Европа се завръща, новите 200 

млн. лв. по ОП „Регионално развитие” 

ще бъдат поредната „светлина в 

тунела”. Защото трудът на стро-

ителя остава, той се вижда днес, 

ще се вижда и утре. И ще остане...

В характерния си стил предсе-

дателят на КСБ инж. Симеон Пешов 

приветства колегите си с традици-

онния празник на строителя и чес-

тити св. Димитър на всички в зала-

та. „Двата милиарда евро, които се 

очакват до пролетта на 2010 г. от 

европейско финансиране по договори на министерствата 

на регионалното развитие, на околната среда и водите, на 

транспорта и на земеделието, ще са реалното начало на 

излизане от кризата!”, заяви Пешов.

На следващия Димитровден да говорим за работата си 

на автомагистралите! Защото това не са просто пътища, 

а нови работни места, бизнес. Това си пожелаха строи-

телите, преди официално да им бъдат връчени наградите 

„Топ 50+”.
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„Българите могат!” – така започна приветствено-

то си слово към строителната гилдия министър Росен 

Плевнелиев. Честването на Деня на строителя и връч-

ването на наградите „Топ 50+” се превърна в тържество 

на свободния предприемачески дух, на задоволство от 

добре свършената работа. В хотел „Дедеман Принцес” 

в столицата един до друг бяха официалните лица – де-

путати, заместник- министри и общественици, и стро-

ителите, онези ак-

тивно работещи 

мениджъри, които 

и сега, в условия-

та на финансова 

криза, съумяват да 

водят компаниите 

си през бурното 

море на строител-

ния делник.

М и н и с т ъ р 

Плевнелиев под-

несе и личните 

приветствия към 

бранша на преми-

ера Бойко Борисов. 

„Ние всеки ден сме 

под светлината 

И под светлината на прожекторите

Георги Елински

Българските 
строители могат!

Министър Росен Плевнелиев и 
председателят на КСБ инж. Симеон 
Пешов заедно разрязват празничната 
торта

Зам.-
председателят 
на Българската 
стопанска 
камара Камен 
Колев и гл. 
редактор на  
в. „Строител“ 
Ренета 
Николова 

Инж. Симеон Пешов  
посреща официалните гости 

на празника

Инж. Иван Бойков, зам.-
председателят на КСБ доц. 
Георги Линков и зам.-министър  
Георги Прегьов в дружески 
разговор

Зам.-председателят на 
Камарата Венелин Терзиев 

в романтичен танц със 
съпругата си

Михаил Петров от  УС на КСБ 
поздравява гостите

В по-късните 
часове на вечерта 
празничното 
настроение се 
изля в български 
хора и танци, в 
които екипът на 
в. „Строител“ взе 
активно участие

Камелия Кирова, гл. 
експерт, поведе хорото

Явор Симеонов, редактор във 
вестника, показа пластика в 
танц с инж. Жасмина Венкова, 
мениджър по продажбите на 
„МЦ Баухеми“

Николай Николов, член на УС 
на КСБ, и председателят на 

ОП-Смолян Албен Родопманов в 
приятна компания

Зам.-министър Лиляна Павлова и 
изпълнителният директор на КСБ 

Иван Бойков

Жени Начева, гл. експерт, не спря да 
работи и в празничната вечер

Емил Гигов, гл. експерт, инж. Калин 
Балкански и председателят на ОП-София 

Светослав Глосов


