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Бюджет 2010 е насочен към 

осигуряване на стабилност 

чрез провеждане на благора-

зумна фискална политика и 

поддържане на балансиран бю-

джет. Основните параметри, 

залегнали в него, са съобра-

зени с целите на фискалната 

политика на правителството. 

Разпределението на държавни-

те разходи е в съответствие 

с приоритетите и антикри-

зисните мерки на кабинета. 

Планираните приходи по кон-

солидираната фискална про-

грама за 2010 г. са 26,4 млрд. 

лв., което е 41,6% от БВП. От 

тях данъчните се очаква да 

бъдат 20,9 млн. лв., а неданъч-

ните - 3,4 млрд. През следва-

щата година помощите, от 

които основен дял имат тези 

от европейския бюджет, са 

разчетени на 2 млрд. лв. Заба-

вянето на икономиката и лип-

сата на своевременни мерки 

в началото на кризата се от-

разяват неблагоприятно върху 

приходите по консолидирана-

та фискална програма, като 

рисковете пред изпълнението 

на тази част на бюджета се 

запазват и за 2010 г. Приори-

тетите в разходната част 

на бюджет 2010 са социален 

сектор, образование, здраве-

опазване, екология, пътна ин-

фраструктура.

На стр. 4 

ОБЩИНИ: БЕРКОВИЦА

Европейските пари 
променят Берковица

Търг за магистрала „Тракия“  
на 12 ноември

През 2008 г. усвоихме 12 

млн. лв., а през настоящата 

– 15 млн. за подмяна на водо-

проводи и прокарване на ка-

нализация, нови тротоари и 

улици, обновление на сградите 

на училища и детски градини, 

ново осветление. Но голямото 

строителство предстои. То 

е свързано с изграждането на 

туристическия зимен комплекс 

„Берковски балкан”.  Проектът 

е за над 100 млн. евро. 

Предвидено  е създаване на 

пет скиорски зони с обща дъл-

жина на пистите - в началото 

13 км, а след това – до 25 км. 

Предвидени са 6 въжени линии, 

писта за сноуборд, стрелбище 

и трасе за биатлон, площадка 

за делта- и парапланеризъм, ле-

глови фонд.  

 На стр. 12-13

Европейската комисия одо-

бри идеята тръжната процеду-

ра за строежа на магистрала 

„Тракия“ да стартира като ан-

тикризисна мярка. Според реги-

оналния министър Росен Плев-

нелиев реалното строителство 

може да започне напролет до-

година. Той посочи, че остават 

проблемите – за екологичната 

оценка, за отчуждителните 

процедури и липсата на строи-

телно разрешение.

На стр. 8

МРРБ готви промени в ЗУТ
На работна среща в Министер-

ството на регионалното развитие 

и благоустройството (МРРБ) и в 

присъствието на зам.-министър 

Георги Прегьов бяха очертани идеи, 

по които да се работи върху изме-

нения в Закона за устройство на 

териториите (ЗУТ). На кръглата 

маса, която се провежда за първи 

път браншовици и представите-

ли от повечето министерства в 

страната, познаващи отлично 

закона, обсъдиха проблемите в 

него и необходимите промени, за 

да стане той по-ефективен. До 15 

ноември трябва да бъдат внесени 

проектопромените, а на по-късен 

етап от по-тясна група ще бъдат 

обсъдени конкретните текстове 

и предложенията за изменение на 

ЗУТ. Българската асоциация на 

архитектите и инженерите кон-

султанти са готови със своите 

предложения, които публикуваме 

на страниците на в. „Строител”. 

На срещата присъстваха и пред-

ставители на Камарата на архи-

тектите в България, Камарата на 

инженерите в инвестиционното 

проектиране, както и инж. Вален-

тин Зарев и инж. Георги Линков от 

Камарата на строителите в Бъл-

гария. 

На стр. 15

Министерският съвет одобри проекта на държавния бюджет  
за следващата година 
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ФАДРОМАТА

Техническият беше млад инженер, 

дошъл отскоро на строежа. Толкова от-

скоро, че още не познаваше повечето от 

работниците. Много от тях знаеше само 

като имена и прякори, но не и като лица. 

Така беше и с Фадромата. За него тех-

ническият абсолютно нищо не знаеше, 

нито пък го беше виждал. Само можеше 

да предполага как изглежда човек, нари-

чан от всички Фадромата. 

Представяше си го като едър мъжага, 

който е груб и як като тази здрава, по-

слушна и яка машина, дето не знаеше спи-

ране... Нямаше начин да не е така. Защо-

то техническият беше разбрал поне едно 

за работниците на този строеж - техни-

те прякори напълно съответстваха на 

външния им вид. Какъвто беше случаят 

с Клечо, който се оказа наистина сла-

ботелесен като клечка. Или пък Снайпе-

ра, който носеше очила с толкова голям 

диоптър, сякаш бяха лупи на снайперски 

мерник на пушка. 

По тази логика се очакваше и Фадро-

мата да е човек, който дължи прякора си 

на своя външен вид. Но техническият си 

имаше достатъчно работа и задължения, 

за да тръгне да сверява съответствие-

то между прякор и външен вид на всеки 

един от строителите. За него в момен-

та по-важно беше да следи за точното и 

бързо изпълнение на поставените задачи, 

защото вече изливаха шестата плоча и 

предстоеше работа по стръмния скатен 

покрив. А там самият технически мно-

го се нервеше, ако нещо не беше наред с 

правилата за безопасност на труда. 

Очакваше се да мине и оная зла ко-

мисия, която проверяваше условията на 

безопасен труд по строежите в района... 

Затова техническият обикаляше обекта 

с бригадира, за да провери дали хората му 

работят с каски - искаше всичко да бъде 

изрядно. И наистина беше така - накъде-

то и да погледнеше, се виждаше жълтият 

цвят на строителните каски. Но на този 

жълт фон контрастно изпъкваше една 

глава без каска. Техническият погледна 

въпросително към бригадира, а той вед-

нага го успокои: „Това е Фадромата, на 

него не му трябва каска, докато бачка...” 

Бригадирът продължаваше нещо да 

обяснява, но техническият вече не го 

слушаше - стоеше и гледаше с отворена 

от силна изненада уста. В този момент 

рухваше неговата теория за пълното 

съответствие между прякора и външния 

вид на човека. Защото при Фадромата 

имаше драматично несъответствие 

между тези две неща. Той имаше фина-

та и грациозна фигура на човек, който 

ей сега ще се повдигне на върха на кра-

ката си и ще започне да танцува балет 

по музика на Чайковски. Но вместо това, 

с балетно леки стъпки се качваше в ка-

бината на огромната машина, на която 

именно дължеше своя прякор. Шашнат от 

този сблъсък между очаквано и неочак-

вано, между въображаем и реален образ 

- техническият не можеше да артикулира 

членоразделно, за да направи забележка 

на Фадромата за липсата на каска. А пък 

и по всичко изглеждаше, че не толкова 

Фадромата, колкото той имаше нужда 

от каска, тъй като всеки момент, шоки-

ран, щеше да... „падне от коня”! 

За „Тухла четворка“ - 
Петър Донкин

Тухла четворка

Завършват площадката за строежа на 
завода за битови отпадъци на София

Нова детска площадка в Долни Богров и нов 
корпус за детска градина в София 

Министър-пред-

седателят Бойко Бо-

рисов провери хода 

на строителните 

работи на площад-

ката, върху която 

ще бъде изградена 

интегрираната сис-

тема от съоръжения 

за преработка на би-

товите отпадъци на 

Столичната община. 

В обиколката край 

с. Яна участва и за-

местник-кметът Ма-

рия Бояджийска. 

Всичко се изпълнява по 

график. На 15 ноември под-

готвителните работи по 

площадката завършват 

и от февруари догодина 

върху инфраструктурата 

започва изграждането на 

завода, каза премиерът 

Борисов. Много трудоем-

ки неща се правят. Пъ-

тят от над 2 км, по който 

се работи, ще поеме как-

то строителните работи 

по съоръженията, така и 

тежките машини с обо-

рудването, обясни минис-

тър-председателят. Той 

подчерта, че Столичната 

община е финансирала из-

граждането на площадка-

та с 2,4 млн. лв.

 Това, което ние 

правим, остава и 

то се използва от 

жителите на сто-

личния жк „Люлин”, 

ка за  министър -

п р е д с е д а т ел я т 

Бойко Борисов при 

откриването на 

обновена детска 

градина в София. 

С новите 2 групи 

детска  градина 

„Омайниче” увели-

чава капацитета 

си с още 50 мес-

та. Тя разполага с 

просторни спални 

и зали за игри, с 

физкултурен салон, 

спортна площадка 

и мини футболно 

игрище.

Това  е  вто-

рото изцяло ре-

ко н с т р у и р а н о 

детско заведе-

ние,  което за -

п о ч в а  р аб о т а 

тази седмица в 

столицата. От 

сряда нова цело-

дневна градина 

за 95 деца имат 

жителите на с. 

Световрачане . 

Бойко  Борисов 

преряза лента-

та и на модерна 

детска площадка 

в парка на село 

Долни Богров. В 

с п еци а лиз и ра -

ния кът за игра 

са вложени 240  

хил. лв.

Все пак ще строим 
АЕЦ „Белене” 
Обявяваме международен търг за нов инвеститор

След като холдингът 

RWE, лидер сред произво-

дителите на електрое-

нергия в Европа обяви, че 

прекратява участието 

си в строителството на 

АЕЦ „Белене”, българско-

то правителство обмисля 

вариант да обяви междуна-

роден търг за намирането 

на най-достойния инвес-

титор за строителство-

то на атомната електро-

станция.

Според предварителна 

информация в търга ще 

вземат участие компании 

от Италия, Русия и Фран-

ция. Предварителните 

преговори с компаниите 

от тези страни вече са 

били проведени, пише аген-

ция „Кросс”.

Според информация на 

Ua-Tenders правителство-

то на България притежава 

51% от проекта на АЕЦ 

„Белене”. Холдингът RWE, 

който притежава 49% от 

акциите, се отказа от 

по-нататъшно сътруд-

ничество с българските 

власти, тъй като страни-

те не са стигнали до ясна 

цялостна концепция за фи-

нансирането на проекта. 

Спечелилият търга ще 

трябва да вложи в строи-

телството на атомната 

електроцентрала около 5 

млрд. евро. Общата стой-

ност на проекта се изчис-

лява на около 10 млрд. евро. 

С построяването на АЕЦ 

„Белене” ще се занимава 

руската компания „Атом-

стройекспорт”, но дого-

ворът за закупуването на 

услугите с тази компания 

все още не е подписан, 

пише агенцията.

„България има един 

плюс и той е съществу-

ващото разрешение за из-

граждане на АЕЦ „Белене” 

от страна на ЕС, което не 

е за пренебрегване”, каза 

министърът на външни-

те работи Румяна Желева 

след участието си в кон-

ференцията „Енергийна 

дипломация и интегрирана 

европейска политика за 

енергетика и климатични 

промени”. За петролопро-

вода „Бургас–Александру-

полис” тя изтъкна, че има 

нови импулси по прегово-

рите около 

п р о е к т а , 

особено след 

с р е щ а т а 

на премие-

ра Борисов 

с гръцките 

ни партньо-

ри. Новото 

гръцко пра-

вителство 

има същите 

о п а с е н и я 

като нас по отношение на 

екологията и използваните 

технологии при реализаци-

ята на проекта. Желева 

отново припомни, че „На-

буко” е бил винаги приори-

тетен за България и е по-

европейски ориентиран. В 

обръщението си към учас-

тниците в конференцията 

тя каза, че енергийната 

сигурност изисква от за-

раждащата се българска 

енергийна дипломация един 

по-задълбочен поглед върху 

иновационните енергийни 

технологии, предлагани от 

САЩ. Не е без значение и 

опитът на другите големи 

енергийни пазари. „Особе-

но внимание би трябвало 

да обърнем на специфич-

ните характеристики на 

руската енергийна поли-

тика и ролята на Русия в 

европейската и световна-

та енергийна сигурност”, 

каза още тя. 

Министър Нейков откри реновираната зала на комплекс „Академик“
Министърът на фи-

зическото възпитание и 

спорта Свилен Нейков от-

кри реновираната зала на 

спортен комплекс „Акаде-

мик”. Той преряза лентата 

заедно с шефа на съоръже-

нието Стоян Ташев. 

„В този радостен ден 

бих искал да кажа, че зала-

та е на едно много високо 

равнище. Това стана бла-

годарение на много усилия 

и най-вече на управителя 

Стоян Ташев.  Пожела-

вам си да продължаваме 

в този дух и скоро да ре-

монтираме още спортни 

обекти. За нас е важно 

да има строги правила, за 

да могат студентите и 

спортистите да се чувст-

ват добре”, каза министър 

Нейков. Той за пореден път 

подчерта, че съоръжения-

та на „Академика 2000” и 

„Академика Спорт”, които 

преминават от Министер-

ството на образованието, 

младежта и науката към 

спортното ведомство, ще 

продължат да се ползват 

от студентите по уста-

новените вече правила и 

график. 

Средствата, отделени 

за ремонта, са около 150 

хил. лв. и са набавени от 

активите на стопанина 

„Академика 2000”, обяви 

изпълнителният директор 

на дружеството Петя Бо-

жикова. Освен залата са 

ремонтирани и съблекал-

ните. Веднага след офици-

алното откриване на но-

вия паркет за тренировка 

стъпи студентски отбор.
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ÑÒÎ ÄÓÌÈ
Магистрала „Тракия”..., о, мечта недостижи-

ма толкова години! Дали този път тази мечта 
ще стане реалност. Дано! Дано, защото години 
наред всички обещаваха, но нищо не направиха. 
Дано, защото през тези години нервите, които 
са изхабени, нямат цена, загубените животи в 
катастрофи по пътищата - също. Дано, защото 
точно сега и строителите имат нужда от рабо-
та. Дано, защото е време обещанията най-накрая 
да станат реалност. Дано този министър удъ-
ржи на думата си. Защото е време властимащи-
те да разберат, че на хората им писна от обе-
щания и празни думи. Писна им да бъдат лъгани. 
Дано да не е така и този път. Дано България да 
има поне една завършена магистрала. И още, це-
лият строителен сектор очаква подкрепата на 
държавата.

Явор Симеонов

28% от строителните фирми 
в България са фалирали

По данни на Областно-

то представителство на 

Камарата на строители-

те във Варна за първите 

9 месеца на годината в 

България е регистрирано 

намаление на поръчките 

с 30–35%, а приблизител-

но 28% от строителните 

компании са прекратили 

своята дейност.

За проблемите в сек-

тора свидетелстват и 

издадените строителни 

разрешителни, които на-

маляват рязко, връщайки 

се на нива от 2005 г. През 

второто тримесечие на 

годината са издадени 1892 

разрешителни за строеж 

на жилищни сгради, което 

на годишна база предста-

влява понижение с 32%. По-

добна е ситуацията и при 

разрешителните за стро-

еж на административни и 

други сгради, които според 

статистиката на НОИ 

намаляват съответно с 

26,85 и с 24,33%.Важна 

тенденция по отношение 

на новоиздадените раз-

решителни за строеж на 

жилищни сгради е намаля-

ването 

на пло-

щта и 

общия 

б р о й 

а п а р -

т а -

менти 

в сгра-

д и т е , 

т . е . 

н о в о -

плани-

раните 

обекти 

са значително по-малки в 

сравнение с предходната 

година. Издадените през 

второто тримесечие на 

2009 г. разрешителни за 

строеж на жилищни сгра-

ди с РЗП са 637 484 кв. м 

и общ брой апартаменти 

в тях – 4506, което е съ-

ответно с 61,38 и 62,13% 

по-малко в сравнение със 

същия период на 2008 г. 

Причините за това са как-

то намаленият обем на 

преките чуждестранни ин-

вестиции, така и ограни-

ченият кредитен ресурс, 

свитото търсене, по-ви-

сокият риск и др. За пе-

риода януари-август 2009 

г. преките чуждестранни 

инвестиции в страната 

са размер на 1952,4 млн. 

евро. Понижението спря-

мо същия период на 2008 

г. е с 2652,9 млн. евро, или 

57,61%. Постъпленията 

от инвестиции в недви-

жими имоти на чужденци 

са в размер на 389,7 млн. 

евро, при 972,2 млн. за яну-

ари–август 2008 г., или с 

59,92% по малко.

Мартин Димитров: 

Предложението ми е 

сроковете да бъдат на-

малени с 45 дена, т.е. 

периодът на прихващане 

да бъде 2, а не 3 месеца 

и да има 30-, а не 45-дне-

вен период след това за 

възстановяване. Вече съм 

го подписал и внесъл и 

смятам, че това е успех. 

Депутатите отхвърлиха 

това предложение на пър-

во четене с аргумента, че 

няма капацитет. Това, ко-

ето смятам да направя, е 

малко по малко да докарам 

нещата до тези, които 

исках първоначално. Ми-

сля, че след направеното 

от мен до момента веро-

ятността предложението 

да бъде прието на второ 

четене е сериозна. Това 

е много важна мярка за 

подпомагане на фирмите 

и им дава шанс да не фа-

лират в условия на криза. 

Затова ние, от „Синята 

коалиция”, ще настоява-

ме изключително много за 

тези изменения, защото е 

по-добре да помогнем на 

фирмите да не фалират 

и да си запазят работни-

ците, отколкото да има 

тежка безработица и да 

правим социална полити-

ка за хиляди хора. Това ни 

е основната политика.

Отхвърлен беше зако-

нопроектът на съпредсе-

дателя на „Синята коали-

ция” Мартин Димитров, 

който предвиждаше да се 

намали срокът за възста-

новяване на ДДС до 10 дни 

от изтичането на срока за 

декларирането му за всич-

ки лица. Депутатите не 

приеха и предложението за 

по-ниска данъчна ставка - 

от 7%, за доставка на ле-

карства. Тя бе предложена 

от депутата от „Синята 

коалиция” Ваньо Шарков. 

Народните представите-

ли обаче приеха на първо 

четене законопроекта на 

Закона за данък върху доба-

вената стойност, внесен 

от Министерския съвет. 

Част от промените 

в законопроекта на Ми-

нистерския съвет целят 

да се противодейства на 

данъчните измами. Едно 

от предложенията е при 

невнасяне на ДДС да се 

въведе „солидарна отго-

ворност”, която да се пое-

ме от тези, при които има 

доказано участие в прес-

тъпната дейност. Преди 

промените в закона се 

предвиждаше „поредност 

на лицата, от които след-

ва да се търси отговор-

ността за данъка”. Според 

Менда Стоянова от ГЕРБ 

промяната цели да се раз-

бият веригите за източ-

ване на пари. 

Предлага се още да 

бъде осигурена и дистан-

ционна връзка между На-

ционалната агенция за 

приходите и фискалните 

касови устройства, из-

ползвани от търговците. 

Въвеждането на новите 

касови апарати ще бъде 

поетапно с разпоред-

ба на Министерството 

на финансите, която ще  

регламентира процеса и 

ще бъде публикувана шест 

месеца след влизането в 

сила на промените в зако-

на, обясниха вносителите. 

С  изменени ята  на 

Министерския съвет се 

въвежда ново понятие 

– „услуга по краткосроч-

но отдаване под наем на 

превозни средства”. Полз-

ването на превозното 

средство трябва да не 

е повече от 30 дни, а при 

плавателни съдове - не по-

вече от 90 дни. Предвижда 

се и нулева ставка за пла-

вателни средства в от-

крито море и за въздухо-

плавателните средства, 

използвани от авиационен 

оператор, извършващ пре-

димно международни дей-

ности. Промените пред-

виждат и промяна на срока 

за упражняване на правото 

за приспадане на данъчен 

кредит - от тримесечен 

той става 12-месечен.

Депутатите не намалиха срока 
за връщане на ДДС

Мариана Корчакова

Предложението може да 
мине на второ четене

МРРБ събира 
предложения по 
наредба за безопасност

На основание чл. 26 (2) от Закона за нормативните 

актове в Министерството на регионалното развитие 

и благоустройството от 1 ноември 2009 се приемат 

коментари и въпроси относно проекта на Наредба за 

временната организация и безопасност на движението 

при извършване на строителни и монтажни работи по 

пътищата и улиците. Предложения може да изпращате 

на e-mail: R.Ivanova@mrrb.government.bg в 14-дневен срок. 

Проекта на наредбата може да намерите на интернет 

страницата на МРРБ.
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102 години Инспекция по труда  
в България

Тази седмица отбе-

лязваме 102-рата годиш-

нина от създаването на 

институцията „Инспек-

ция по труда в България” - 

общ държавен контролен 

орган за спазване на ця-

лото действащо трудово 

законодателство. През 

1936 г. се приемат два 

особено важни закона в 

областта на трудовите 

отношения и закрилата 

на наемния труд: за тру-

довия договор и за колек-

тивния трудов договор и 

уреждане на трудовите 

конфликти. Тези два за-

кона представляват най-

високото постижение 

в закрилата на труда 

и в развитието на бъл-

гарското 

т р у д о в о 

законода-

т ел с т в о 

в  п е р и -

ода  меж-

ду двете 

световни 

войни. 

Първо-

о б р а з ъ т 

на съвре-

м е н н и я 

т р у д о в 

д о г о в о р , 

к о й т о  в 

правните 

и з с л е д -

вания от 

20-те години  на 

миналия век се раз-

глежда като „най-

разпространения 

в света договор, в 

който са определе-

ни задълженията 

между работника 

и работодателя” 

е облигационният 

договор „За наем на 

работа за потреба 

на другиго” от За-

кона за задължени-

ята и договорите 

от 1892 г.

Със Закона за 

инспектората по 

труда от 1907 г. 

България възпри-

ема като начало 

френския модел на 

инспекция по 

т р уд а .  Та к а 

инспекцията 

по  труда  от 

първите годи-

ни на своето 

съществува-

не се схваща 

и утвърждава 

като държавен 

гарант на офи-

циалната пуб-

лична изпълни-

телна власт 

за спазване на трудово-

то законодателство.  

Д нес Инспекцията 

по труда е Изпълнител-

на агенция „Главна ин-

спекция по труда” към 

министъра на труда и 

социалната политика. 

Организирана е в обща и 

специализирана админи-

страция. Има 28 дирек-

ции „Инспекции по труда” 

със седалища в област-

ните градове.

Ако продължаваме с това темпо, ще има 
много работа за строителните компании 
Премиерът даде оценка 5 за своя кабинет 

Бойко Борисов: 

Управленската про-

грама за целия мандат 

ще напишем в зависи-

мост от икономиката на 

страната и приходите, 

каза министър-предсе-

дателят. С мен не е об-

съждано съкращаването 

на мандата на магист-

ратите, заяви още той. 

Не можехме да знаем, 

че такива капани са ни 

заложени от предишно-

то управление, каза още 

премиерът Борисов, като 

припомни, че от бюджета 

за т.г. трябва да бъдат 

изплатени 30 млн. лева за 

невзети отпуски на слу-

жители на земеделското 

министерство за 

250-300 дни, както 

и за ланшния сняг.

 С 8 млн. лева 

сме над нулата, 

каза още премиер-

ът на годишната 

среща на прави-

телството с биз-

неса „Накъде след 

първите 100 дни на 

правителството: 

България в  тър-

сене на нов модел 

за растеж на биз-

неса”. Постигане-

то на балансиран 

бюджет коства 

огромни усилия на 

правителството, 

но е много важен 

сигнал и за бизне-

са, и за влизане-

то на България в 

еврозоната, и за 

намаляване лихви-

те по кредитите. 

Правителството е про-

вело неформални срещи с 

ръководствата на всич-

ки банки в страната, на 

които е предоставило 

финансовия отчет за из-

пълнението на бюджета 

към момента и е отпра-

вило молба постепенно 

да започне намаляване на 

лихвите по кредитите. 

Правителството не може 

да се меси в работата на 

банките, категоричен бе 

Борисов. Относно енер-

гийните проекти преми-

ерът заяви пред предста-

вителите на бизнеса, че 

голяма част от тях имат 

и политически елементи. 

Относно проекта Бургас 

–Александропулос той за-

яви, че докато не бъдат 

договорени условия, кои-

то да бъдат приети от 

населението в бургаския 

район, проектът няма да 

започне. Ние сме поели 

ангажимент екологията 

да бъде 1000% защитена 

и докато няма тези га-

ранции, няма да правим 

проекта, заяви катего-

рично премиерът. Пред 

представители на бизне-

са Борисов заяви, че сред 

основните приоритети 

на правителството са 

финансовата стабил-

ност и сигурността. Към 

Министерския съвет е 

създаден съвет по фи-

нанси, в който са вклю-

чени Кристалина Геор-

гиева, Любомир Христов 

и Илиян Михов. Едни от 

най-важните неща, кои-

то е постигнало прави-

телството в първите си 

100 дни от управлението 

си, е размразяването на 

средствата по еврофон-

довете и европейските 

пари, които България ще 

получи за изграждането 

на Завода за битови от-

падъци в столицата, за 

естакадите в София и 

европейските средства, 

с които се строи метро-

то. Към февруари се оч-

аква да започне изграж-

дането на втори лот от 

автомагистрала „Тракия”. 

Ако продължаваме с това 

темпо, ще има много ра-

бота за строителните 

компании, допълни Бори-

сов. 

 Бойко Борисов на годишната среща на правителството с бизнеса

Главната инспекция по труда 
извършва инспектиране, като:

1. Контролира спазването на трудовото за-
конодателство по осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд и по осъществяване на 
трудовите правоотношения;

2. Осъществява специализирания контрол по 
спазването на Закона за насърчаване на заетостта;

3. Дава сведения и технически съвети на рабо-
тодателите и работещите по най-ефективните 
методи за спазване на трудовото законодателство 
и по прилагането на Закона за насърчаване на зае-
тостта; 

4. Уведомява компетентните органи за устано-
вени празноти и недостатъци в действащото тру-
дово законодателство.

Пътищата – 
приоритет на  
бюджет 2010
От стр. 1

Размерът на разходи-

те в социалния сектор е 

37,3% от общите разходи, 

или 15,3 на сто от БВП. 

Основната цел на пенсион-

ната политика през 2010 г. 

е запазване нивото на оси-

гурителна защита за хора-

та в пенсионна възраст и 

подобряване на финансова-

та сигурност за възраст-

ните хора в най-уязвима 

позиция. През следващата 

година се предвижда да 

бъде въведена т.нар. до-

бавка за старост към пен-

сиите на хората над 75-го-

дишна възраст. Размерът 

на добавката ще бъде до 

50 лв. и ще бъде диферен-

циран според размера на 

пенсията. Предвижда се 

и увеличение на добавка-

та към пенсията на почи-

нал съпруг . Размерът на 

т.нар. вдовишка добавка 

от 20 на сто се предвиж-

да да нараства ежегодно с 

по 5 на сто до достигане 

през 2013 г. на 40% от пен-

сията на починалия съпруг. 

През следващата година 

осъвременяването на пен-

сиите ще става по гъвкав 

механизъм, съобразен с 

икономическото развитие, 

състоянието на бюджета, 

темповете на нарастване 

на осигурителния доход, 

инфлацията и динамиката 

на заетостта. Публични-

те разходи за образование 

през последните години са 

на нива над 4,0% от БВП, 

като с бюджета за 2010 г. 

се предвижда това равни-

ще да е 4,2% от БВП. Това 

изисква по-ефективно раз-

ходване на средствата 

чрез приоритизиране на 

мерките за повишаване на 

качеството на образова-

нието и осигуряването на 

равен достъп. Разходите 

за здравеопазване се за-

пазват на нивото от 4,2% 

от БВП, като номиналният 

им размер е 2,6 млрд. лв. 

Инвестиционните разходи, 

планирани в бюджет 2010 

г., са приоритетно насоче-

ни към екологична и пътна 

инфраструктура. Общият 

размер на капиталовите 

разходи по консолидира-

ната фискална програма 

възлизат на 6,1% от БВП, 

в т. ч. 3,0% инвестиции 

с източник националният 

бюджет и 3,1% от БВП 

- средства от ЕС. Пред-

видените разходи за опаз-

ване на околната среда са 

1,6% от БВП.

Бойко 
Борисов 

даде оценка 
много добър 
5 на своето 

правителство. 
Премиерът 
заяви това 

по време на 
проверка на 
строежа на 

пътя към 
инсталацията 
за преработка 

на отпадъци 
край село Яна 

(виж стр. 2)
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Проф. Божидар Янев:

„Господ е инженер“, защото създава
Мостовете са изключителни съоръжения, неслучайно по време на война врагът разрушава първо тях

Как протича един ра-
ботен процес за професор 
Янев в Ню Йорк?

Моята работа се ока-

за много благоприятна, 

защото комбинира всич-

ките положителни черти 

от инженерната практика 

и професия. Първо, мога да 

се занимавам с теория и с 

приложението на тази те-

ория в един и същ ден, поне-

же постът ми е „Завеждащ 

отдел за управление и ин-

спекция на мостове”. Този 

отдел измислих и създадох 

аз преди 20 години и го уп-

равлявам оттогава. Много 

обичам работата си. Имам 

възможност да инспекти-

рам мостовете - това са 

изключителни съоръжения, 

при това много на брой 

– 800, в изключителната 

среда на Ню Йорк, град с 

гъсто население и тежко 

движение. Конструкциите 

са много интересни, някои 

от тях са над 120 годишни, 

като Бруклинският мост 

е на 126. От друга страна, 

имам чертежите на тези 

мостове. Задават се тео-

ретични въпроси като ка-

къв максимален товар може 

да издържи мостът, какъв 

е животът на детайлите 

му... Всичко това създава 

един много благоприятен 

синтез. Освен това се 

занимавам и с преподава-

телска дейност, така че 

се получава комбинация от 

академичната и градската 

проектантска среда, която 

според мен е най-благопри-

ятна за инженерния про-

цес изобщо. Както е казал 

един интересен говорител 

в известна лекция: „Господ 

е инженер.” Защо? Защото 

създава. 

Мостовете имат ясно 
физическо приложение, а 
работата до момента на 
изпълнението им звучи аб-
страктно. Къде свършва 
нереалното и започва ис-
тинското? 

Точно в това се състои 

инженерството. Аз дори в 

моя книга нарисувах схема, 

която показвам на студен-

тите си, представял съм я 

и тук, в България. На единия 

край на схемата е истински-

ят мост, а на другия – про-

ектът на идеалния мост. 

Проектантът на моста и 

човекът, инспектиращ мо-

ста, са две различни лично-

сти. По средата на схемата 

е базата от данни, които 

имат, и там те подават ин-

формацията, като комуника-

цията им е чрез компютъра. 

Следователно проектан-

тът и инспекторът никога 

не комуникират директно. 

И така се получава, че аб-

страктният и реалният 

мост също не си приличат 

вече особено много. Ако по-

гледнем схемата отгоре в 

план и я възприемем не като 

линия, а като кръг, от идеал-

ния мост по кръговото дви-

жение се минава през про-

цеса на строеж, реализация 

и приемане – и ето го вече 

истинския мост. Междувре-

менно и специализацията на 

хората е кръгообразна – от 

проектиране преминава към 

изграждане, след това към 

инспектиране и ремонтира-

не. Т.е. процесът е цикличен. 

И в него някои избират да 

стоят на едно место, други 

предпочитат да се движат 

и да го следват, въпреки по-

вечето натиск и повечето 

работа, така че да атаку-

ват моста във всичките му 

стави. За мен до известна 

степен е шанс да организи-

рам така работата си, че 

да мога да се включвам в 

целия процес, не като Чарли 

Чаплин в „Модерни времена” 

да работя само с болтовете 

и да върша една и съща рабо-

та цял живот. 

Проф. Янев, вие каза-
хте, че поставянето на 
един мост на определено 
място го превръща в неза-
меняема инфраструктура. 
Възможно ли е удължава-
нето на живота на един 
мост до безкрай?

Едва ли, но не в това е 

въпросът. Даден мост съ-

ществува, за да изпълни 

някаква функция, за да пре-

нася трафик от тук до там 

и обратно. След като един 

път сме създали функцията, 

поемаме ангажимент и да я 

поддържаме. В повечето 

икономически анализи, на-

писани в инженерните тек-

стове, се обяснява как един 

проект има живот и когато 

ние решаваме да инвести-

раме в тоя проект, изчис-

ляваме какви разходи ще ни 

коства това съоръжение по 

време на живота си и съот-

ветно какви приходи то ще 

донесе. Но всичко това се 

изчислява в един ограничен 

период от време и води до 

фалшиви резултати. Това 

е най-стандартният ико-

номически анализ и поради 

това, че икономисти, а не 

инженери управляват мос-

товете, тези съоръжения 

имат все по-кратък и по-

кратък живот. Някога е бил 

към 100 години, станал е 75, 

а в момента е 25. След този 

период мостът се преус-

троява. Дали той изцяло 

ще се смени, дали негови 

отделни части ще бъдат 

подменени, важното е, че 

той ще се затвори, функ-

цията ще се прекрати и ще 

минат години, докато се 

възстанови. Това ще увреди 

целия район, ще нарани мно-

го сериозно икономиката, 

ще предизвика всякакъв вид 

други затруднения, изобщо 

качеството на живота ще 

се понижи. Функцията на 

един мост, вече предприе-

та, не може да се прекрати 

– безотговорно е.

Връзката между иконо-
миката и мостовете като 
главна брънка от инфра-
структурата очевидно е 
много сериозна. Кое е дви-
жещото звено при двете?

Въпросът с инфраструк-

турата се отнася до цяло-

то общество, а не само до 

дейността на инженерите. 

Правят се много изследва-

ния, в които се търси вза-

имоотношението между 

икономиката и мостовете 

– кой е аргументът и коя 

функцията. Дали инфра-

структурата, като запо-

чне да се разваля, повлича 

икономиката, или обратно-

то. И всички са съгласни, че 

главно икономиката повли-

ча мостовете, но веднъж 

тръгне ли този процес, има 

и обратна зависимост и 

мостовете ускоряват за-

падането на икономиката. 

Така че не може да се упра-

влява инфраструктурата в 

изолация от другите неща. 

Занемаряването на инфра-

структурата е фатално. 

Забележете, по време на 

война какво е първото, кое-

то врагът прави – разруша-

ва мостовете, за да пара-

лизира даден населен пункт.

Работата ви е без-
крайна и изключително 
отговорна. Как се влюби-
хте в нея? Изпитвате ли 
напрежение, или й се на-
слаждавате? 

Да, безкрайна е и не е 

ли това страшно благо-

приятно? Аз имах период в 

Ню Йорк, когато бях консул-

тант и се чувствах като 

тренираните войници, на-

ети на служба от една или 

друга страна, ходещи от 

едно место на друго в тър-

сене на кратковременна 

работа. И аз с моите зна-

ния, предлагайки услугите 

си на разни консултантски 

фирми през 80-те години, се 

чувствах точно така. Някоя 

фирма стартира проект, 

има нужда от специалисти. 

Възлагат ни задачата, да-

ват ни прилична заплата, 

но процесът свършва, про-

ектът се предава и от нас 

нямат повече нужда... ние 

търсим друг. Така просъ-

ществувах 7-8 години, ко-

гато проектите в един мо-

мент пресъхнаха, а аз имах 

нужда от работа. Оказа се, 

че инспекциите на мосто-

ве е непресъхваща задача, 

с която се заех веднага и 

оттам нататък нещата 

просто потръгнаха. Идея-

та между мен и мостовете 

да се осъществи диалог и да 

се познаваме отлично ми ха-

реса и така започна всичко.

Очевидна е любовта 
ви към работата. Тя ли ви 
вдъхнови за фотоизлож-
бата „Конструктивният 
поглед“, която представи-
хте в България?

Да, тази изложба пока-

за много работи, но мос-

товете определено бяха в 

ядрото. И това дойде от 

времето, когато инспекти-

рах. Самият процес изисква 

снимки и докато ги правех 

за докладите си, всички 

около мен и аз самият кон-

статирахме, че правя много 

повече кадри от необходи-

мото. Така си дадох сметка, 

че това се случва, защото 

ми прави удоволствие и за-

щото мостът е ужасно фо-

тогеничен. 

Как избрахте да живе-
ете в САЩ, науката ли ви 
отведе там?

Аз избрах инженерна-

та професия главно заради 

баща си. Имах амбицията 

да уча в университета, 

който той беше завършил. 

Баща ми се казва инж. Си-

меон Янев - дипломиран в 

Истанбул и в Ню Йорк – в 

Колумбийския универси-

тет. След завръщането 

си в България е строил 

много транспортни обек-

ти, включително първия 

бетонен път между Пазар-

джик и Пловдив. И много от 

известните професори от 

инженерно-строителния 

институт като проф. Иван 

Бончев и проф. Георги Бран-

ков бяха негови стажанти, 

за което винаги си спомня-

ха с удоволствие. Това е се-

мейното влияние. От друга 

страна, това, което ме въз-

хищава и досега в инженер-

ната професия, е, че тя е 

независима от политически 

и езикови фактори. Да се 

практикува на много места, 

е голям лукс за човек, който 

се интересува глобално 

от нещата. Инженерите 

са почти като оперните  

певци – могат да пътуват 

от сцена на сцена и да прак-

тикуват професията си 

абсолютно навсякъде. Така 

баща ми строеше пътища 

в Ирак и в Тунис, така и аз в 

момента идвам от Япония, 

където току-що ми публи-

куваха книгата на японски. 

Превежда се и на китайски. 

Предавайки опита и 
знанията на студенти-
те си в САЩ, виждате ли 
приемственост от тяхна 
страна?

Да, говорил съм и с дру-

ги професори. Истината е, 

че винаги има около 10% от 

студентите, които прите-

жават вътрешна светлина, 

която ще ги отведе далече, 

независимо кой им е профе-

сорът. Аз съм благодарен, 

като видя такива студен-

ти, радвам се, че те се 

учат от мен, а не от някой 

друг, и зная, че ще постиг-

нат започнатото. Но целта 

на професора е да се зани-

мава не с тях, а с по-сред-

ното ниво студенти, и се 

опитвам да го правя. Обаче 

голямото удовлетворение 

идва от точно тези 10%, за-

щото те вече са мислили и 

чакат само потвърждение. 

И докато на другите тряб-

ва да им се повтори, с тези 

просто се съгласяваме от 

половин дума. Това страшно 

удовлетворява. 

Когато не работите, 
не висите от мостове-
те и не снимате, има ли 
нещо, което правите за 
удоволствие?

Аз съм цигулар. Израснах 

във филхармонията и свирих 

до 20-годишна възраст под 

диригентството на Влади 

Симеонов. Това ме възпита 

как да работя с успех. За 

мен симфоничният оркес-

тър е най-типичната орга-

низация, която безупречно 

преуспява. Какви са причи-

ните за този успех? Кога-

то ръководството е ком-

петентно, изпълнението 

е компетентно, а планът - 

гениален, това е безупреч-

ната организация. Всеки 

оркестрант си е спечелил 

мястото с тежки конкур-

си, всеки си знае партията 

наизуст и следи диригента. 

Това е отдолу нагоре. От-

горе надолу – диригентът 

обикновено е майстор в 

професията, която безумно 

обича, той познава парти-

турата, всеки инструмент 

и всеки оркестрант. И не на 

последно място, тези хора 

работят по гениален план – 

музика, написана от Бах, Бе-

товен, Моцарт... И ето ги 

проблемите при управлени-

ето на мостовете и инфра-

структурата - никога тези 

условия не са 100% изпълне-

ни, така, като са изпълнени 

при музикантите. Затова 

музикантите правят музи-

ка, а ние – инфраструктура. 

Нашето положение е ком-

промисно и това е задача-

та ни - в тази компромисна 

ситуация да направим нещо, 

което все пак работи.

Виолета Михайлова
Проф. Божидар C. Янев е роден в София през 

1947 г. Завършва средно образование със златен 

медал през 1965 г. През 1970 г. се дипломира 

като строителен инженер-конструктор в 

Университета по архитектура, строителство 

и геодезия (УАСГ), София, и започва работа 

в Института по строителна кибернетика 

към Министерството на строежите. През 

1972 г. постъпва в следдипломната програма 

на Строителния факултет на Колумбийския 

университет, Ню Йорк. През 1976-а защитава 

доктората си. 

От 1978 г. Б. Янев е инженер изследовател 

в Земетръсния инженерен център на 

Калифорнийския университет в Бъркли и изследва 

поведението на конструкции при симулирани 

земетресения. От 1980 г. работи като 

консултант в инженерни компании в Ню Йорк.

През 1989 г. основава Секцията по инспекция и 

управление на мостове в новооснованото Бюро по 

мостовете към Транспортния отдел на град Ню 

Йорк, която ръководи и до днес. 

Води курс по управление на мостове в 

Политехническия институт в Бруклин и 

кратки курсове по управление на мостове в 

университета Синхуа в Пекин и в университета 

Тонгджи в Шанхай. Често изнася лекции в Япония, 

Франция, Англия и Дания. 

Б. Янев получава званието „административен 

инженер” за 1994 г. от Американската асоциация 

на строителните инженери” и „инженер на 

годината” за 1995 г. от Асоциацията на мостови 

проектанти и конструктори. През 2008 г. УАСГ 

го удостоява с научната степен „доктор хонорис 

кауза”. 
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Сърби от Пирот искат 
ГКПП с България
За да привлича инвеститори от цяла Европа, сръбската община е освободила бизнеса  
от всички местни такси

Областният управител 

на град Пирот, Сърбия – Го-

ран Стаменович, обяви в 

Монтана, че настоява за 

откриването на нов ГКПП 

между Сърбия и България в 

района на Пирот–Чипровци. 

В момента двете стра-

ни изграждат пункт при 

българското село Салаш 

и сръбското Ново корито. 

Той обаче свързва райони-

те на Белоградчик и Кня-

жевац.

Горан Стаменович посо-

чи, че за място на пункта 

най-удобна е местността 

Каца камък в планината 

над Пирот и Чипровци. Тя 

се намира само на 10 км от 

българските села Копилов-

ци и Дива Слатина и сръб-

ските Гостуша и Дойнинци. 

На това място допреди 30 

години са се провеждали съ-

бори на бълга-

ро-сръбското 

приятелство 

и добросъсед-

ство.

Стамено-

вич е запознал 

правителство-

то на Сърбия 

с желанието 

на население-

то от неговия 

район за по-

пряка връзка 

с България. Тя 

ще оживи край-

г р а н и ч н а т а 

търговия и ще 

засили връзки-

те между фирмите и об-

ществените организации. 

В момента от Пирот до 

Монтана пътят е 250 км. 

След отварянето на пунк-

та разстоянието ще се 

скъси на 80 км.

Областният управител 

на Монтана Ивайло Петров 

се ангажира да предаде 

желанието на сръбската 

страна на българското 

правителство. Той също е 

убеден, че отварянето на 

границата при Каца камък 

ще допринесе за иконо-

мическото оживяване на 

двата района и за засил-

ване на връзките между 

семействата, фирмите, 

културните и спортните 

организации.

Горан Стаменович из-

тъкна значението на сво-

бодната безмитна зона 

в Пирот за развитие на 

бизнеса в граничния реги-

он. През миналата година 

оборотът на зоната е бил 

300 млн. евро. Тя има из-

градена инфраструктура, 

а общината е освободила 

инвеститорите от всич-

ки местни такси. С това 

тя привлича инвеститори 

от цяла Сърбия и Европа. 

Областният управител се 

надява тази възможност 

след откриването на но-

вия ГКПП да използват и 

бизнесмени от района на 

Монтана и Северозападна 

България.

Ако бъде взето решение 

за откриването на пункта, 

то изграждането му ще 

продължи до 3 години. 

Строят квартал върху 
военни поделения в Сливен

30% спад отчетоха 
строителите в Перник

Тръгна проектът по ИСПА в Кюстендил

Обособен квартал ще 

бъде изграден на тери-

торията на бивши воен-

ни поделения в Сливен, 

съобщи кметът Йордан 

Лечков. Той коментира, че 

на терена ще се строят 

жилищни и администра-

тивни сгради, търговски 

комплекси и съвременна 

инфраструктура. Кметът 

припомни, че този район се 

планира като втори адми-

нистративен и търговски 

център. Вече е изработен 

подробен устройствен 

план (ПУП) на 116-те де-

кара бивши военни имоти. 

По него предстои да се ра-

боти още. След това има 

възможност парцелирани-

ят терен да бъде обявен 

или за продажба, или да се 

намерят стратегически 

инвеститори. 

Още след придоби-

ването на имотите към 

тях имаше голям интерес. 

Община Сливен поиска от 

Министерството на от-

браната и още имоти, ко-

ито не се ползват. Това са 

летище Бършен, военният 

стадион в Сливен, три 

сгради в село Камен, 115 

дка земи на бившето хи-

мическо поделение в Абла-

ново. Общински трябва да 

стане и теренът на бив-

шия щаб на Трета армия в 

центъра на града. Лечков 

коментира, че лети-

щето може да се из-

ползва за нуждите 

на Сливен - за пре-

нос на селскосто-

панска продукция 

или да се посрещат 

чартъри за гости-

те на голф игри-

щето и спортните 

комплекси на града. 

Ако министерство-

то се съгласи да 

преотстъпи военния ста-

дион, той ще бъде обновен 

и използван за спортни 

дейности, допълни Лечков. 

Кметът поясни, че е пре-

доставил правото на об-

ластния управител Марин 

Кавръков да води прегово-

рите с Министерството 

на отбраната. Окончател-

ното решение за съдбата 

на неизползваните военни 

имоти ще трябва да вземе 

Министерският съвет.

С 30 на сто е нама-

ляло строителството в 

страната през 2009-а в 

сравнение с предходна-

та година. За област 

Перник показателите са 

приблизително същите. 

Това съобщи председа-

телят на Камарата на 

строителите в област 

Перник Таня Каменова. 

Посоченият процент 

рефлектира в намаля-

ването на работните 

места в строителния 

бранш, като около една 

трета от работници-

те по обектите през 

2008-а не са били на-

ети от фирмите през 

настоящия строителен 

сезон, каза тя и посо-

чи, че причината се ко-

рени във финансовата 

и икономическа криза. 

Строителните фирми 

от пернишкия регион се 

насочват най-вече към 

печелене и изпълняване 

на обществени поръчки, 

където финансирането 

е гарантирано и носи 

по-малък риск. Това е ре-

зултат от повсемест-

ната криза в сферата 

на строителството, 

независимо от какъв 

тип са обектите. Драс-

тично намалява и броят 

на строителните фир-

ми от направлението 

„Високо строителство”, 

които се явяват като 

предприемачи и инвес-

титори на обектите. 

Според Таня Камено-

ва това е довело до го-

ляма конкуренция в сек-

тора на обществените 

поръчки за изпълнение на 

инфраструктурни обек-

ти. Тя обясни, че прин-

ципно строителните 

фирми са профилирани 

в различни групи стро-

ителство  със  съот-

ветните специалисти. 

През последните години 

се наблюдава по-голяма 

гъвкавост от страна на 

компаниите с цел разши-

ряване на фирмения диа-

пазон в изпълнението на 

различни видове стро-

ителни обекти, което 

също е продиктувано от 

кризата. В тази връзка 

фирмите привличат в 

екипите си повече на 

брой специалисти, про-

филирани в различните 

строителни направле-

ния, с цел изпълнение на 

възложените поръчки, 

обясни Таня Каменова.

Зам.-министърът на 

околната среда и водите 

Ивелина Василева направи 

първата копка на проекта 

за подмяна на водопровод 

и канализация по ИСПА в 

Кюстендил и веднага след 

това съобщи на изпълни-

телите, че ще понесат 

10-процентова санкция, 

ако проектът не бъде за-

вършен навреме. Общата 

му стойност е около 40 

млн. лв. 

„Десет проекта, кои-

то България изпълнява по 

предприсъединителната 

програма ИСПА, са заба-

вени грандиозно. Възмож-

но е ЕК да наложи сериозни 

санкции на страната ни, 

ако те не бъдат реализи-

рани”, каза министър Ва-

силева. 

Сред тях са проекти-

те за интегрирано управ-

ление на водния сектор 

в Смолян, Варна, Балчик, 

Шумен, София, Сливен и 

Кюстендил. 

31 декември 2010 г. е 

последният срок, в който 

могат да бъдат отчитани 

като допустими разходи 

по проекти на ИСПА. Ако 

проектите продължат да 

бъдат изпълнявани след 

31 декември 2010 г., това 

трябва да стане с нацио-

нални средства. Ако про-

ектите не бъдат приклю-

чени в рамките на една 

година след тази дата, 

ще се наложат т.нар. фи-

нансови корекции от ЕС, 

тъй като ще се смята, че 

проектите не са функцио-

ниращи и не са финализи-

рани. 

По повод стартиране-

то на проекта предста-

вителят на обединение 

„Майер-Райкомерс-Рила” 

Иван Моллов благодари за 

гласуваното им доверие 

да се справят с доста 

сложна задача. „Проектът 

включва подмяна и рехаби-

литация на повече от 16 

км канализационна мре-

жа и над 44 км водопро-

водна мрежа. Съзнаваме, 

че отговорността пред 

нас е голяма, защото ще 

променим ритъма на жи-

вот в Кюстендил, но сме 

убедени, че ще се справим 

със задачата и няма да 

подведем възложителите. 

Разчитаме на подкрепата 

на министерството и на 

местните власти, за да се 

справим в сроковете, дори 

предсрочно, за да оправда-

ем доверието и на евро-

пейските институции, че 

нашите строители могат 

да се справят добре в по-

ставените срокове”, каза 

Моллов.

Милена Грозданова

Теменужка Илиева Местността Каца камък край село Копиловци, където 
има по-лесен преход през Западна Стара планина. Сърбите 
предлагат в нея да бъде изграден нов ГКПП
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Банско иска от държавата  
4 млн. лв. за ремонтите в Атон

4 млн. лв. от държав-

ния бюджет за 2010 г. да 

бъдат заделени за стро-

ително-ремонтните дей-

ности в манастира „Зо-

граф” на Атон, настоява в 

писмо до всички държавни 

институции кметът на 

Банско Александър Крава-

ров. Той е съпредседател 

на създадения през 2005 

г. в курорта Инициативен 

комитет за подпомагане 

на ремонтно-възстанови-

телните работи на мана-

стира. „От 2005 г. досега 

беше извършена изклю-

чително обемна работа, 

включваща заснемане на 

банското крило на Зограф-

ския манастир и изработ-

ката на идеен проект, ре-

монтно-възстановителни 

работи в подземните ета-

жи на крилото, ремонт на 

покрива и фасадите на 

крилото. Беше изграден 

нов водопровод, противо-

пожарно-известителна 

инсталация, както и ре-

монт на пристанището 

на манастира. Средства-

та бяха осигурени основ-

но от дарения на частни 

фирми и община Банско, 

както и от президента на 

Република България Георги 

Първанов”, пише в писмо-

то си Краваров. 

В манастира с добро-

волен труд са участвали 

групи от граждани от 

различни общини в стра-

ната, както и частни 

фирми, членове на КСБ. 

Ремонтно-възстанови-

телните работи обаче 

трябва да продължат и 

в следващите години. В 

тази връзка от името на 

инициативния комитет 

Краваров, който е превър-

нал възстановяването на 

манастира в своя мисия, 

умолява държавните мъже 

да заделят 4 млн. лв., за 

да подпомогнат рестав-

рацията на българската 

светиня, намираща се на 

Атонския полуостров. В 

предходните 3 години от 

държавния бюджет са за-

деляни следните суми: за 

2007 г. – 2 млн. лв., за 2008 

г. – 4 млн. лв., за 2009 г. – 

2 млн. лв.

Както е известно, бан-

ското крило на зографския 

манастир е изградено с 

пари от брата на Паисий 

Хилендарски - търговеца 

хаджи Вълчо, който е из-

вестен като най-големия 

ктитор от Банско.

Елица Илчева

Александър Краваров в изградения по негова инициатива в Банско мемориал на Паисий, където 
е направено точно копие на килията на автора на „История славянобългарска”

Забраняват строителство в горите край Търново 

Нова план-сметка за градеж на храм в Пловдив

Нова забрана удря по 

джоба предприемачите, 

които са закупили горите 

около Велико Търново. Те-

риториите с дървета ка-

тегорично няма да могат 

да се застрояват. Това 

гласи предложение на 

председателския съвет 

към местния парламент, 

което е внесено преди 

броени дни. Документът 

е първата по-сериозна 

крачка болярският град 

да избегне участта на 

морските и планинските 

курорти, в които бето-

новозите са повече от 

туристите, казват от 

общината.

Преди парламентарни-

те избори съветниците 

подкрепиха строителна-

та забрана до влизане в 

сила на общия устрой-

ствен план (ОУП), но во-

тът им имаше по-скоро 

символичен характер и 

решаваше проблема вре-

менно. Сега нещата са 

поставени категорично.

„Задължаваме фирма-

та „Булплан” и ръководи-

теля й арх. Александър 

Петрович, които изра-

ботват ОУП, да предви-

дят в разработката си 

терените с гори именно 

като такива без възраже-

ния”, коментира зам.-ше-

фът на Общинския съвет 

инж. Георги Стефанов, 

който е сред вносители-

те на предложението.

Общият устройствен 

план ще има продължи-

телност на действие от 

поне 20-30 години, преди 

да бъде прекрояван. По 

този начин се гарантира 

целостта на горските 

масиви.

Забраната за застро-

яване обхваща почти 

1000 дка край квартали-

те „Картала” и „Варуша”. 

Идентична ще е и съдба-

та на горските пояси око-

ло Арбанаси, които вече 

се притежават почти 

изцяло само от частни 

лица. Тук чрез областна-

та управа държавата е 

дала със заменки на част-

ни лица стотици декари. 

Определения като "про-

блематична институция" 

НИПК два пъти връща но-

вите специфични правила 

за застрояване в района и 

прекрояването на т.нар. 

санитарна зона.

Нова план-сметка за 

изграждането на кате-

дралния храм „Свети цар 

Борис I Покръстител” в 

район „Тракия” ще бъде из-

готвена до края на този 

месец и внесена в дело-

водството на община 

Пловдив. Това заяви кме-

тът на района Гиньо Ма-

тев. Първата план-сметка 

е правена преди 7 години 

и трябва да се актуали-

зира. Кметът на „Тракия" 

увери, че вече няма спън-

ки да започне реалната 

работа по проектиране-

то и строежа на храма. 

Преди дни е осъществена 

конферентна връзка с арх. 

Мариана Алексиева от Ку-

вейт, която е главният 

архитект на проекта. Тя 

ще го изготви в близките 

месеци и тогава ще започ-

не същинската част по 

строителството, обясни 

Гиньо Матев. Пловдивски-

ят митрополит Николай 

направи няколко компро-

миса с първоначалните си 

изисквания за архитекту-

рата на храма, за да не се 

налага да се събаря това, 

което вече е построено.

Засега най-оптимис-

тичният вариант е хра-

мът да започне да се 

строи през април-май, каза 

Матев.

И Долна Митрополия с 
проект за фотоволтаична 
централа

300 хил. лв. за училищната 
база в Благоевград

Общинският съвет на Долна Митрополия подкрепи 
инвестиционни намерения за фотоволтаична централа. 
Те са на фирма „БГ Енерджи” АД - София, която финансира 
изработването на ПУП и промяната на предназначение-
то на земята. Община Долна Митрополия се надява реа-
лизацията на този проект да спомогне за развитие на 
инфраструктурата, да създаде нови работни места и по-
добри условия за опазване на околната среда. Общината 
стартира и процедури по продажба на общински имоти 
в няколко населени места. Към един от тях – в с. Байкал, 
оценен на 3690 лв., интерес проявява Туристическо дру-
жество „Кайлъшка долина” – Плевен, които имат желание 
да го превърнат в модерна база за воден туризъм. 

Министерството на образованието, младежта и 
науката отпусна 326 577 лв. на община Благоевград 
по национална програма за подобряване на матери-
алната база в училищата в областния град, съобщиха 
от кметска администрация. Със заповед на градона-
чалника Костадин Паскалев е сформирана работна 
група, която ще направи оглед на училищата, кои-
то не са ремонтирани. В рамките на настоящата 
година община Благоевград е вложила 1 650 000 лв. 
за подобряване на материалната база в 4 училища. 
В момента текат ремонтите в други 3, които се 
финансират по програмата за оптимизация на учи-
лищната мрежа на МОМН.

Южнокорейци инвестират в Перник

Южнокорейски фирми 

имат конкретни наме-

рения да инвестират в 

новата индустриална 

зона в Перник. Това обя-

ви на пресконференция 

кметът на община Пер-

ник Росица Янакиева. 

Една от тях предлага в 

рамките на 20 декара от 

бизнес парка да изгради 

предприятие за прера-

ботка, сушене и консер-

виране на специфични 

източни гъби, които да 

изнася на европейския 

пазар. Корейска фирма за 

асамблиране (сглобява-

не) на соларни панели за 

продажба на европейския 

пазар също е излязла с 

конкретно предложение. 

Интерес към пернишкия 

бизнес парк е проявила 

и руско-корейска ком-

пания за производство 

на автомобили, но тя 

първо трябвало да раз-

реши проблема си с ли-

цензирането на патент 

за производство на лек 

автомобил. Затова на 

този етап с нея не са 

правени конкретни дого-

ворености, обясни Роси-

ца Янакиева. До 15 ноем-

ври общинската управа 

в Перник ще подготви и 

внесе докладна записка 

до Общинския съвет, с 

която ще бъде одобрен 

механизмът на бъдещо-

то партньорство и ще 

бъдат регламентирани 

взаимоотношенията с 

чуждестранните фирми.

Росица Янакиева бе 

сред българската де-

легация, придружаваща 

президента Георги Пър-

ванов на официалната 

му визита в Южна Корея, 

Австралия и Шри Ланка. 

Милена Грозданова 
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Губим ФАР, ИСПА продължава

„Създадена е процедура 

за мониторинг на рискови-

те проекти и ежеседмич-

но се следи състоянието 

им”, съобщи зам.-минис-

търът на регионалното 

развитие Лиляна Павлова 

на пресконференция през 

седмицата. Процедурата 

за мониторинг може да 

бъде видяна на електрон-

ната страница на МРРБ. 

Благодарение на тази про-

цедура министерството 

вече може да работи по-

ефективно по тези проек-

ти, включително в предос-

тавянето на анализи пред 

Европейската комисия. 

От отчета на Павло-

ва стана ясно, че три са 

проектите по предприсъ-

единителната програма 

ИСПА, които се управля-

ват от МРРБ и трябва 

да бъдат приключени. И 

трите се изпълняват в 

срокове, въпреки че по два 

от тях е имало рискове. 

Това са лот 2 от проекта 

за водния цикъл на град 

Русе и изграждането на 

пречиствателни станции 

по поречието на река Ма-

рица. Първият проект от 

стартирането му до юли 

2009 г. е бил на едва 6% 

изпълнение, а към днешна 

дата се отчитат 35%, 

тоест има наваксване 

на строителството. Из-

граждането на пречиства-

телни станции по р. Мари-

ца е било преустановено, 

а строителят е спрял ра-

ботата по обекта. Сега 

строителството е подно-

вено след преговори и из-

плащане на дължимата му 

сума. Така практически за 

проектите по ИСПА няма 

да бъде искано удължаване 

на сроковете.

За съжаление не с та-

къв успех се движи програ-

ма ФАР. Скоро ще приклю-

чат преговорите за 

размразяване на сред-

ствата от ЕК там, 

където това е възмож-

но. Единствено пари-

те за пътни проекти 

са безвъзмездно загу-

бени, след като преди 

две седмици с поста-

новление на Минис-

терския съвет проек-

тите бяха оттеглени 

от финансиране зара-

ди това, че множество 

одитни доклади са ус-

тановили несъответ-

ствия по дейностите 

в тях. Окончателно 

загубени са средствата 

по ФАР в размер на 50,8 

млн. лв. Става въпрос за 

10 договора, 6 от които са 

приключени, 4 ще получат 

национално финансиране, а 

за останалите 214 ще се 

чака решението на ЕК. 

Проблемите по рабо-

тата с предприсъедини-

телните програми са за-

вишаване на стойности 

– двойно или тройно, лошо 

проектиране и управление, 

като в частта си на на-

ционално съфинансиране 

(която е 15%) към днеш-

на дата то дори е пове-

че, отколкото ЕС дава за 

тях, коментира Лиляна 

Павлова. Там, където в 

проектите са установени 

нередности, са подадени 

сигнали до всички заинте-

ресовани органи, в това 

число до прокуратурата, 

ДАНС, финансовото разуз-

наване и ОЛАФ. Вече има и 

приключени съдебни произ-

водства.

Всички анализи и пред-

ложения за финансови ко-

рекции по програма ФАР 

от МРРБ и от МФ са из-

пратени на ЕК, това е 

било и едно от задължи-

телните условия Комиси-

ята да изрази становище 

дали ще размрази сред-

ства по програмата. Ко-

мисията не е обвързана 

със срок за отговор, но 

се очаква той да бъде по-

лучен до края на ноември. 

Предложението е от 37,4 

млн. евро обща стойност 

на тези договори корекци-

ята да е 4,8 млн. евро, а 

останалите средства да 

бъдат възстановени на 

България. 

На пресконференцията 

стана ясно, че в момента 

тече подготовка на нови 

схеми по ОП „Регионално 

развитие” за предоста-

вяне на безвъзмездна по-

мощ на общините, като 

приоритетни области ще 

бъдат общински пътища, 

социално-образователна 

инфраструктура. 

За тези 100 дни са 

сключени договори на 

стойност над 350 млн. лв. 

и са публикувани две нови 

схеми за финансиране на 

стойност 120 млн. лв., съ-

общи Павлова. Усилията на 

министерството са фоку-

сирани както към подпома-

гане на общините, така и 

към създаване на работа и 

заетост на строителни-

те фирмите.

Румен Петков:

Премиерът подкрепя трасе  
за Формула 1

Всеки ден се моля да 

не завали сняг през ноем-

ври. Поставени сме в една 

голяма драма, каза минис-

търът на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Росен Плевнелиев 

по повод проблемите с не-

разплатените до 132 млн. 

лева към фирмите изпъл-

нители още от миналата 

година. 

Плевнелиев призна, че 

периодът през месец но-

ември ще бъде критичен, 

но обеща от 1 декември 

да има подписани дого-

вори с изпълнителите. В 

МРРБ вече са заделени 

25 млн. лева за зимното 

почистване през тази 

година. Проблемът е, че 

бяха забавени поръчките, 

които трябваше да бъ-

дат обявени през март, 

но стана през август. От 

156 договора за покриване 

на цялата територия на 

страната 71 са изтекли и 

не може да бъдат удълже-

ни. Тоест 2/3 от терито-

рията на страната може 

да останат непочистени, 

ако зимата дойде по-ра-

но. Алтернативите пред 

Плевнелиев са две – да 

се задейства кризисният 

щаб и да се преговаря с 

фирмите. Предвижда се 

от по-следващата година 

да се промени „драматич-

но” принципът на сключ-

ване на договорите, като 

те ще станат 5-годишни. 

Със сигурност на фирми-

те ще бъдат изплатени 

114 млн. лева от задълже-

нията на МРРБ и пътната 

агенция. По отношение из-

граждането на АМ „Тракия” 

министър Плевнелиев съ-

общи, че от Европейската 

комисия одобряват идея-

та тръжната процедура 

да стартира като антик-

ризисна мярка. Той посочи, 

че остават проблемите 

– за екологичната оцен-

ка, за отчуждителните 

процедури и липсата на 

строително разрешение. 

„Джапърс” трябва офици-

ално да провери цялата 

документация. Очаква се 

това да стане в рамки-

те на десетина дни. След 

окончателното оформяне 

на документацията меж-

ду 12–15 ноември трябва 

да стартира тръжната 

процедура, а изборът на 

изпълнител да се направи 

до края на зимата, веро-

ятно през февруари или 

март. „Пролетта на 2010 

година трябва да започне 

строителството”, увери 

Плевнелиев. Като лице, 

което в момента ръково-

ди агенция „Пътна инфра-

структура”, Плевнелиев 

посочи Божидар Йотов. 

До края на седмицата ще 

стартира конкурс за нов 

председател.

Росен Плевнелиев: 

Търг за магистрала „Тракия“  
на 12 ноември

 Министерството 
на финансите е превело 
на МРРБ допълнително 
7 млн. лв. за зимно почи-
стване. „Първият сняг 
е навън, от тази гледна 
точка чудя се дали да 
поздравя сам себе си, 
след като се молих да 
не се случи, но добрата 
новина е, че МФ чакаха 
до последния момент и 
ни преведоха 7 млн. лв., 
които са достатъчни 
и минаваме на план „Б” 
с малки поръчки – има 
кризисен щаб и хората 
работят”, каза ми-
нистър Плевнелиев. 

Имаме уверението на 

министър-председателя, че 

подкрепя изграждането на 

трасе за Формула 1 в Бъл-

гария - това заяви на прес-

конференция Румен Петков, 

председател на Организа-

ционния комитет за Grand 

Prix Bulgaria.  

Когато преди година и 

половина заявихме, че Бъл-

гария трябва да търси до-

макинства във Формула 1 

и Moto GP, имаше много не-

доверие към нас. Днес, при 

липсата на перспективи в 

Турция и Унгария за изграж-

дане на такова съоръжение, 

България наистина има уни-

кален шанс. Ангажирахме 

изключително компетент-

ни и влиятелни хора да ни 

консултират в преговорния 

процес. България е една от 

малкото държави, които 

разполагат с проектодо-

говор, нещо повече, имаме 

движение в преговорния 

процес в посока  подобря-

ване на условията за бъл-

гарската държава. Имаме 

ясно и еднозначно заявен 

инвеститорски интерес. 

Подчертавам, че не става 

дума нито за държавна ин-

вестиция, нито за държав-

на гаранция и ако някой пра-

ви такива внушения, това 

е спекулация. Основният 

печеливш от едно такова 

съоръжение е държавата, 

каза Румен Петков.

Изграждането на подоб-

но съоръжение в условията 

на криза ще повлияе изклю-

чително благотворно на 

българската икономика от 

гледна точка на перспекти-

вите. За година и половина 

е извървян огромен път и 

днес е факт – имаме пре-

доставен проект за дого-

вор и изразена готовност 

от г-н Екълстоун, прези-

дент на Формула 1, той да 

бъде подписан веднага, има-

ме отредено място за съо-

ръжението и готов проект 

за него, включително под-

г о т в я щ а 

се негова 

геодезия, 

имаме зая-

вен инвес-

титорски 

интерес . 

След като 

с  Богдан 

Н и ко л о в , 

п р е д с е -

дател на 

Българска-

та федерация по мотоцик-

летизъм, проведохме среща 

с министър-председателя 

Бойко Борисов и министъра 

на спорта Свилен Нейков, 

имаме и заявена волята и 

уверенията на министър-

председателя за подкрепа-

та на проекта. Министър-

председателят много ясно 

заяви, че възлага на минис-

търа на спорта отговорно-

стите по финализирането 

на този проект и аз се на-

дявам, че в рамките на дни 

ще имаме съответната 

стъпка от негова страна. 

Това е шанс за днешното 

правителство с изгражда-

нето на трасе за Формула 

1 и Moto GP в България да 

влезе в историята на стра-

ната, добави Румен Петков.

Няма да бъде искано удължаване на сроковете по програма ИСПА, до края на ноември ЕК 
решава за размразяване на част от средствата по ФАР 

Силвия  Радославова

АПИ и МВР засилват взаимодействието си през зимния сезон
 Агенция „Пътна инфра-

структура”, ГД „Охранител-

на полиция” и „Гражданска 

защита” набелязаха мерки 

за засилване взаимодейст-

вието си през зимния сезон, 

съобщиха от агенцията. 

Страните се договориха 

при възникване на необ-

ходимост от намеса на 

органите на МВР опера-

тивното ръководство по 

осигуряване на движение-

то при зимни условия, в т.ч. 

осигуряване възможност за 

извършване на дейностите 

по снегопочистване, опесъ-

чаване и борба с навявания-

та, да се инициира от Цен-

тралното управление на 

АПИ или териториалните 

й звена.

При възникване на теж-

ки ситуации по критични 

участъци от републикан-

ските пътища органите на 

МВР, по искане на Агенция 

„Пътна инфраструктура” 

или директорите на ОПУ, 

ще преустановяват движе-

нието до осигуряване про-

ходимостта на пътищата 

с оглед защита живота и 

здравето на пътуващите.

За зимния сезон е сфор-

миран междуведомствен 

щаб, който ще следи за 

организацията и реализа-

цията на всички мерки по 

обезпечаване на зимното 

поддържане на републикан-

ската пътна мрежа. 
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„Златна колона“ 2009  
за кюстендилската фирма 
„Ай Ди Ес Билдинг“
За втора поредна година  
Областно представителство на КСБ раздаде 
годишни награди

логия и обекти, но не може 

и да се каже, че строител-

ството не се развива в на-

шата област. Пожелавам 

ви да имате късмет в тези 

трудни времена”, заяви 

председателят на Строи-

телна камара-Кюс-

тендил инж. Атанас 

Кирилов. Гости на 

тържеството бяха 

началникът на РДН-

СК, главни архите-

кти, председателят 

на КИИП, строите-

лен надзор, и кметът 

на Кюстендил Петър 

Паунов.

„За съжаление 

приносът 

ми към ва-

шите ус-

пехи е ну-

лев, но се 

н ад яв а м, 

ч е  п р е з 

пролетта 

условията 

ще се про-

менят.  В 

момента 

е  м н о г о 

тежка си-

туацията 

и за вас. 

Ще ви подкрепим и ще бъда 

с вас. Надявам се, че сме ус-

пели да премахнем част от 

административния рекет", 

заяви кметът Паунов пред 

събралите се строители 

от областта.

И Област-

ното предста-

в и т е л с т в о 

на КСБ в гр. 

Велико Търно-

во организира 

тържество с 

награди по слу-

чай професио-

налния празник 

- Деня на стро-

ителя. На це-

ремонията се 

събраха всич-

ките 109 пред-

с т а в и т е л и 

от местното 

представител-

ство на Кама-

рата. В духа 

н а  д о б рото 

партньорство 

между местна 

власт и бизнес 

на купона се 

появиха и кме-

тът на града 

д-р Румен Ра-

шев, кметът 

на Г. Оряховица 

– инж. Михти-

ев, неговият 

заместник г-н 

Момаков, за-

местник-кме-

тове на град 

Стражица - Верка Божкова 

и Красимир Василев. 

Председателят на ОП 

на КСБ Стоян Стоянов от-

кри тържеството, а малко 

по-късно бяха раздадени 

и наградите. Призьорите 

бяха разделени в четири 

групи по достигнати пока-

затели и категории стро-

ителство. 

В първата група - Про-

мишлено и гражданско 

строителство, 1-во място 

грабна инж. Марин Гинчев, 

управител на фирма „Ма-

теко” АД – Г. Оряховица. 

При строежите от транс-

портната инфраструкту-

ра първенец стана фирма 

„Пътни строежи ВТ” ЕАД 

- В. Търново, а приза по-

лучиха изпълнителните 

директори инж. Филип Ма-

ринов и  Румен Игнатов. 

В третата група - Стро-

ежи от енергийната ин-

фраструктура, най-добра 

се оказа фирма „ЕТРА ЕЛ” 

ООД с управител Ста-

нислав Василев. В послед-

И във Велико Търново 
раздадоха награди за Деня 
на строителя

Кюстендилската стро-

ителна фирма „Ай Ди Ес 

Билдинг” ООД с управител 

Иван Борисов спечели голя-

мата наградата „Златна 

колона” за 2009 г. в класа-

цията „Топ 5+”. Тя се дава 

от управителния съвет на 

Строителната камара в 

Кюстендил на база изпълне-

ни обекти от строителни 

фирми, регистрирани в Ка-

марата на строителите в 

България. 

„ З л а т н а -

та колона” бе 

спечелена за 

сграда, която 

се намира в Со-

фия. Наградата 

бе връчена на 

тържествена 

церемони я  в 

Кюстендил за 

втора поредна 

година. 

„Благодаря 

на журито за 

наградата, с ко-

ято ни удостои. 

Съжалявам, че 

тази сграда се 

намира в София, но се на-

дявам, че такива хубави 

сгради след кризата ще 

започнем да строим и в 

Кюстендил”, заяви управи-

телят на фирмата Иван 

Борисов.

Награди „Златен приз” 

за принос в област Кюс-

тендил в строителството 

получи фирма „Алекс билд” 

ЕООД с управител Алек-

сандър Николов, „Сребърен 

приз” получи фирма ЕТ „Бла-

гой Серафимов”.

„Кюстендил не може да 

се похвали с кой знае каква 

завидна строителна техно-

Четвърта група – 
Благоустройствена 
инфраструктура
I място – „Водно 
строителство Велико 
Търново” АД. Наградата 
получи управителят инж.
Любомир Шербетов

Първа група - Промишлено и 
гражданско строителство:
I  място - фирма „Матеко” 
АД – Г. Оряховица. Наградата 
получи управителят инж. 
Марин Гинчев

Председателят на 
ОП на КСБ Стоян 
Стоянов откри 
тържеството

Трета група – Строежи 
от енергийната 
инфраструктура.
I място - „ЕТРА ЕЛ” ООД
Наградата получи 
управителят Станислав 
Василев

С много 
ностроение бе 
съпроводено 
връчването 
на годишните 
награди в 
Кюстендил

Втора група – Строежи от 
транспортната инфраструктура
I място – „Пътни строежи ВТ”  ЕАД 
- В. Търново. Наградата получиха 
изпълнителните директори инж. 
Филип Маринов и Румен Игнатов

ната четвърта категория 

благоустройствена ин-

фраструктура победител 

стана фирма „Водно стро-

ителство Велико Търново” 

АД, представена от упра-

вителя на дружеството 

инж. Любомир Шербетов. 

За първи път Област-

ното представителство 

на КСБ-Ямбол връчва на-

гради за най-добри фи-

нансови  резултати в 

строителния бранш. На-

градите са статуетки, 

изобразяващи колоната 

на хан Омуртаг, а надпи-

сът отразява активната 

строителна дейност на 

този владетел. Награда-

та за цялостен принос в 

строителството в общи-

на Ямбол беше връчена на 

„Колоната на Омуртаг“  
за празника на ямболските строители 

„Овергаз инженеринг” АД, 

а председателят на мест-

ното представителство 

на КСБ Николай Георгиев 

спечели 2-ро място в ка-

тегорията „Високо стро-

ителство”. Лично област-

ният управител на Ямбол 

Таня Димитрова му връчи 

приза. „Диана Комерс 

1” грабна платинената 

награда в същата ка-

тегория, а „Технострой 

инженеринг” АД, „Дикс 

2001” ЕООД и „Имоти” 

ЕООД - съответно в 

категориите „Транс-

портна инфраструк-

т у р а ” , 

„Енергий-

на инфра-

с т р у к -

т у р а ”  и 

„ Х и д р о -

техниче-

ско строи-

телство”.

Областният управител на Ямбол Таня Димитрова 
връчи приза „Диана Комерс 1” на председателя 
на местното представителство на КСБ Николай 
Георгиев 
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Промени в ЗОП, предложени  
от КСБ, борят корупцията
Законопроектът цели повече прозрачност,  
преодоляване на дискриминацията и по-голяма конкуренция

„Обществените поръч-

ки заемат централно мяс-

то в икономиката на ЕС, 

допринасяйки за близо 20% 

от брутния вътрешен про-

дукт на държавите членки.” 

Това е посочено в мотиви-

те на КСБ за промени в 

Закона за обществените 

поръчки (ЗОП). За всички е 

ясно колко е важен този за-

кон за развитието на ико-

номиката и на обществото 

като цяло. Също толкова 

ясно обаче е и наличието 

на пробойни в него, които 

водят до липса на прозрач-

ност, неравнопоставе-

ност и грешни решения от 

страна на възложителите. 

Всичко това допринася за 

създаването на отлично 

функциониращи корупци-

онни практики, особено на 

местно ниво.

Ситуацията е твърде 

критична в строителния 

бранш. Той най-сериозно 

пострада от световната 

финансова криза. Строи-

телите съзряха в общест-

вените поръчки толкова 

необходимата светлина 

в тунела и броят на учас-

тниците в процедурите 

осезаемо се увеличи. Едно-

временно с това самите 

поръчки значително на-

маляха. Доколкото ги има 

обаче, те са на значителна 

стойност и това ги прави 

особено апетитни.

ЗОП в този си вид съз-
дава условия за редица на-
рушения – понякога невол-
ни, но доста често съвсем 
умишлени. Обществена 
тайна е, че много пъти 
те имат една-единствена 
цел – да спечели „правилна-
та” фирма.

За преодоляване на ко-

рупционните практики се 

подготвя законопроект за 

изменение и допълнение на 

ЗОП, голяма част от кой-

то включва предложения 

на КСБ, засягащи общест-

вените поръчки в облас-

тта на строителството. 

Вестник „Строител” вече 

запозна читателите си с 

конкретните предложения 

на Камарата. От какво са 

продиктувани тези проме-

ни и какви биха били после-

диците от тях, в случай че 

бъдат приети? Отговор на 

тези въпроси потърсихме 

от двама утвърдени спе-

циалисти – Мариана Ива-

нова, външен експерт на 

КСБ към Агенцията за об-

ществени поръчки (АОП), и 

Валентин Стоянов, главен 

експерт към парламентар-

ната комисия по икономиче-

ска политика, енергетика и 

туризъм.

 Едно от предложения-

та на Камарата е свързано 

с разделянето на големи-

те обществени поръчки 

на лотове, особено за го-

лемите обекти от наци-

онално значение, които са 

на значителна стойност. 

„Ако те не бъдат разделе-

ни, минималните критерии 

за допустимост на канди-

датите ще бъдат много 

високи. Това означава, че 

голяма част от български-

те фирми няма да могат да 

участват”, обясни Мариана 

Иванова. 

„Масова практика в 

процедурите за възлагане 

на обществени поръчки за 

строителство е да се офе-

рират необосновано дълги 

гаранционни срокове с яс-

ното съзнание, че подобен 

ангажимент е труден за 

реализация. Превръщането 

им в компонент на крите-

риите за оценка на офер-

тите дава възможност за 

нелоялна конкуренция и зло-

употреби.” Така Валентин 

Стоянов обясни предложе-

нието на КСБ гаранционни-

те срокове да не могат да 

се използват като крите-

рий за определяне на ико-

номически най-изгодната 

оферта. „Още повече че 

те са нормативно регла-

ментирани и най-дългият 

срок за новоизградена кон-

струкция съгласно ЗУТ е 

10 години”, добави Мариана 

Иванова.

Едно от най-важните 
искания на КСБ е в закона 
изрично да бъде записано, 
че фирми, които не са впи-
сани в ЦПРС, нямат право 
да участват в процедури-
те за строителство.

 Това е много важна 

разпоредба, която ще га-

рантира възлагането на 

обществените поръчки 

само на легитимни строи-

телни фирми, категорични 

са и двамата експерти. 

В ЗОП има изискване 

част от документите, 

необходими за участие в 

обществени поръчки, да 

бъдат подписвани от всич-

ки прокуристи и търговски 

пълномощници на канди-

датите. По-големите хол-

дингови структури обаче 

имат над 100 прокуристи, 

които отговарят за дей-

ността на дружествата в 

различни райони на света. 

Следователно това условие 

на практика е неизпълнимо. 

Затова КСБ настоява това 

изискване да се отнася 

само до прокуристите, от-

говарящи за дейността на 

компанията в България.

Често има разминаване 

между това, което пише в 

обявлението, и посоченото 

в самите тръжни докумен-

ти. „Не мога със сигурност 

да кажа, но допускам, че 

понякога това се прави 

умишлено”, сподели Мариа-

на Иванова. В тази връзка 

КСБ предлага да се подобри 

качеството на информаци-

ята, свързана с обществе-

ните поръчки. Камарата 

настоява и за пропорцио-

нални критерии при подбор 

на участниците в процеду-

рите. „Когато поръчката е 

например за 20 млн. лв., не 

е обосновано да се изисква 

от кандидатите да имат 

оборот за всяка една от 

последните три години по 

400 млн. лв. Т.е. минимал-

ните изисквания трябва 

да са пропорционални на 

характера на поръчката”, 

коментира експертът към 

АОП.

Съгласно закона оценка-

та на една оферта може да 

става по два основни кри-

терия. Единият е „най-ни-

ска цена”. Тогава се изисква 

кандидатите да отговорят 

единствено на минимални-

те критерии за допусти-

мост, за да преминат към 

етапа на отваряне на цено-

вите оферти, и на втория 

етап печели кандидатът 

с най-ниската предложена 

цена. Другият вид оценка 

е по т.нар. икономически 

най-изгодна оферта. Тогава 

има методика за оценка, в 

която влизат най-различни 

показатели – цена, срок за 

изпълнение, качество, тех-

нически преимущества и 

др. Понякога в тази мето-

дика се слагат и критерии-

те за допустимост, което 

според Мариана Иванова не 

е правилно. 

Затова е необходимо 
практиката при оценка 
на офертите да бъде усъ-
вършенствана, като се 
наблегне най-вече на пред-
ложените от кандидати-
те технически решения за 
изпълнение и преимущест-
вата, които дават те за 
правилното и качествено 
функциониране на изпъл-
нения проект в дългосро-
чен план.

КСБ предлага АОП да 

извършва предварителен 

контрол на документаци-

ята, на обявленията и на 

решенията, за да няма не-

законосъобразни условия в 

обявленията или в самата 

документация. Това е редно 

да важи за всички общест-

вени поръчки и най-вече за 

тези, които идват от об-

щините. 

Според специалисти-

те това са най-важните 

и най-неотложните неща 

на този етап. Ако предло-

женията се приемат, ще 

се премахне необоснована-

та дискриминация, ще има 

повече прозрачност, ще 

се повиши конкуренцията, 

категорични са и двамата 

експерти. А това ще напра-

ви по-евтин и по-качествен 

крайния продукт.

Мариана Корчакова

Валентин Стоянов, главен експерт към парламентарната комисия 
по икономическа политика, енергетика и туризъм

„Очаквам за-
конопроектът да 
бъде внесен офи-
циално през след-
ващите няколко 
седмици. В него 
сме заложили иде-
ята за засилване 
правомощията 
на  А г енц ия та 
за обществени 
поръчки, особено 
с оглед осъще-
ствяването на 
превантивен и 
текущ контрол 
върху процедури-
те и възложите-
лите. Предлагаме и съществена рефор-
ма, касаеща състава на комисиите за 
обществени поръчки. С оглед сложност-
та и обема на обществените поръчки 
предвиждаме в комисиите да има по 
минимум двама правоспособни юристи, 
когато възложителите разполагат с 
повече от един. Заложили сме и идеята 
за намаляване на срока за сключване на 
договор за обществена поръчка. Пред-
ложенията ни са много и обхващат над 
30 текста от закона.

Част съм от работната група, коя-
то подготвя законопроекта. Смятам, 
че през последните няколко месеца 
успяхме да положим основите на из-
ключително важна реформа в режима 
на обществените поръчки. Надявам се 
дискутираните идеи да срещнат раз-
биране от страна на народните пред-
ставители. Все пак става въпрос за раз-
умни предложения, които могат да са 
от полза както за строителния бизнес, 
така и за цялото общество.”

Мариана Иванова,
външен експерт на КСБ към АОП

„Най -честите на -
рушения са при изпис-
ването на тръжните 
документи. Например 
при една процедура за 
строителство се изис-
кваше строителната 
фирма да притежава 
разрешение за превоз на 
товари и хора съгласно 
закона за автомобилния 
транспорт. Очевидно 
е, че това е направено 
за местна фирма, която 
има такова разрешение. 
В друга документация 
беше записано, че пре-
димство се  дава  на 
онези кандидати, които 
имат предишен опит 
за работа със съответ-
ната община, както и 
фирмена регистрация 
на територията на об-
щината. Случвало се е 
да се поставят и мини-
мални критерии за до-
пустимост, например 
„Кандидатите да при-
тежават опит в строи-
телството на обекти, 
извършени по договор 
съгласно изискванията 
на договорните условия 
по ЗУТ”.

Това е недопустимо! 
ЗУТ не регламентира до-

говорни отношения. По-
някога неоправдано се 
изисква фирмата да има 
база на територията на 
общината или ремонт-
на работилница в ради-
ус 25 км. В тези случаи 
АОП, след сезиране от 
страна на потенциален 
кандидат, има право 
да препоръча на съот-
ветния възложител да 
прекрати процедурата. 
Ако той не го направи, 
тогава агенцията може 
да подаде жалба до Ко-
мисията за защита на 
конкуренцията (КЗК) за 
спиране на процедурата. 
Докато КЗК се произне-
се обаче, процедурата 
вече е завършила. Зато-
ва КСБ предлага в закона 
да бъде предвиден отде-
лен срок за обжалване 
пред КЗК от страна на 
кандидатите на реше-
нията, обявленията и 
документациите за уча-
стие в процедурите и 
този срок да съвпада 
със срока, предвиден за 
сезиране на АОП съглас-
но чл. 20, ал. 2. За мен е 
много подходящо да се 
въведат и санкции за не-
коректни възложители.”
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„Ние строим 
инфраструктурата 
на България”
Всеобхватна среща за обмен на опит между учени в областта на строителството  
от страната и цял свят

Международна конференция

„Между народната 

научно-приложна конфе-

ренция УАСГ 2009” под 

надслов „Ние строим 

инфраструктурата на 

България”, е традиция за 

университета и се про-

вежда веднъж на 5 годи-

ни, съгласно Закона за 

висшето образование. 

През междинните годи-

ни отделните катедри 

и факултети организи-

рат свои симпозиуми и 

местни конференции.

Основни  партньо-

ри на конференцията 

тази година са Кама-

рата на строителите 

в България (КСБ) и Ка-

марата на инженери-

те в инвестиционното 

проектиране (КИИП). 

Събитието се органи-

зира със съдействието 

на Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството, 

Министерството на 

транспорта, информа-

ционните технологии 

и съобщенията и Ми-

нистерството на окол-

ната среда и водите. 

Форумът премина под 

председателството на 

зам.-ректора на универ-

ситета – доц. Богомил 

Петров, отговарящ за 

научните изследвания и 

проектиране, и неговия 

зам.-председател проф. 

Господин Господинов. 

На конференцията 

преподавателите и сту-

дентите от УАСГ, наред 

с архитектите и инже-

нерите от практиката, 

дискутираха последни-

те тенденции в строи-

телството, като отде-

лиха специално място на 

проектирането и изпъл-

нението на настоящи-

те и бъдещите инфра-

структурни проекти, 

засягащи страната ни. 

Националният научен 

комитет включваше 35 

учени от УАСГ, БАН, ВТУ 

„Тодор Каблешков”, ВСУ 

„Любен Каравелов”, как-

то и инж. Симеон Пешов 

и инж. Иван Бойков от 

КСБ, и инж. Стефан Ки-

нарев от КИИП. В със-

тава на Международния 

научен комитет взеха 

участие 37 световноиз-

вестни учени от Европа, 

Азия и Америка.

Засегнати бяха ос-

новните  тематични 

направления и специ-

ализирани секции: архи-

тектура и урбанизъм, 

строителство, транс-

портно строителство и 

геотехника, водно инже-

нерство, геодезия, кар-

тография и дистанцион-

ни методи, математика 

и физика, инфраструк-

турни проекти и норма-

тивна база, обществени 

науки.

Българските фирми 

„Хидромат”, „Изомат”, 

„Девня Цимент”, „Теком”, 

„Феростийл”, „Сименс 

Бг”, „Техносим” и „Ей енд 

Джи Инвест” презенти-

раха своята работа и 

продукти в областта на 

строителството. 

Откриването стар-

тира в аула „Максима” 

с пленарни доклади на 

учени, носители на зва-

нието „доктор хонорис 

кауза" на УАСГ. Други 

удостоени със звание-

то са професорите Кул-

дип Вирди, Йохан Литц-

ка, Рудолф Моргенщерн, 

Майкъл Сидерис, Вернер 

Войт и др, които също 

присъстваха на форума.

Божидар Янев, про-

фесор в Колумбиийския 

университет и главен 

инспектор на мостове-

те в Ню Йорк, предста-

ви лекцията: „Кабели на 

висящи мостове:  200 

години на емпиризъм, 

анализи и поддръжка”, 

като засегна въпроса 

доколко инженерството 

е теоретична и доколко 

практическа професия. 

Според българския учен 

„висящите мостове са 

н ай - вз и с кат ел н и т е, 

крайни и възхитителни 

постижения на инже-

нерството и се дължат 

на  опит,  практика и 

в не чак толкова голя-

ма степен на теория”. 

Разглеждайки ги в ис-

торически план, Янев 

показва, че практиката 

е вървяла крачка пред 

теорията, а в случаи-

те, когато теорията я 

е изпреварвала, са се 

получавали дори неже-

лателни явления. 

П л е н а р е н  д о к л а д 

представи и Хелмуд Кро-

ис от Института по ка-

чеството на водите и 

управление на отпадъ-

ци и ресурси във Виена 

на тема „Опазване на 

водите в басейна на р. 

Дунав”. 

К л ауд и о  Б о р и  о т 

Строителни я  факул -

тет на Университета 

във Флоренция,  пред-

стави лекция на тема:  

„Съвременни разработ-

ки в областта на вет-

ровото инженерство и 

конструкциите на вет-

рови енергийни обекти”, 

посветена на основни 

въпроси, свързани с ед-

ромащабни леки кон-

струкции, подложени на 

турбулентни ветрови 

товари.  Съдържание-

то на първата част от 

нея включва тестове, 

проведени във ветрови 

тунел с гранични ивици, 

касаещи проектирането 

на големи покривни кон-

струкции. Във втората 

част Бори разгледа про-

ектирането на брегови 

ветрови турбини от 

ново поколение с голям 

капацитет, разположени 

в земетръсни райони и 

главно на територията 

на Италия.

Н я ко л ко  с ъ б и т и я 

съпътстваха  между-

наро дната 

конференция 

за  2009  г . , 

съчетавайки 

много неща 

в  ра мките 

на един кра-

т ъ к  с р о к . 

Е д н о т о 

беше удос-

тояването 

на проф. Ха-

ролд Шу от 

Техническия 

у н и в е р с и -

тет във Ви-

ена с почет-

ното звание 

„доктор хо-

норис кауза” на УАСГ по 

предложение на Геодези-

ческия факултет. 

Второто беше про-

веждането на българ-

ско-австрийски семинар 

„Европейска директива 

за риска от наводнения - 

австрийски и български 

подходи за изпълнение".

Третото съпътства-

що мероприятие беше 

награждаването на ди-

пломни проекти на сту-

денти на УАСГ.

Четвъртото - орга-

низирането от водеща-

та българска фирма в 

строителната химия – 

„Теком” АД представяне 

на възможностите й в 

секция по строителни 

материали и изолации. 

Мероприятието беше 

посветено на проф. Си-

меон Симеонов, основа-

тел на фирмата и бивш 

ръководител на катедра 

„Строителна механика” 

в УАСГ. Инициативата 

е съвместна за двете 

катедри – „Строителни 

материали” и „Строи-

телна механика”.

Виолета Михайлова

Доц. д-р. инж. Богомил Петров, 
зам.-ректор по научноизследовател-
ска и проектантска дейност, дирек-
тор на центъра към Строителния 
факултет и основен председател на 
„Международната научно-приложна 
конференция УАСГ 2009”

Досега конференцията се про-
веждаше в подобен формат на всеки 
5 юбилейни годишнини от създава-
нето на УАСГ. Но взехме решение да 
организираме подобен тип меро-
приятия още веднъж в междинните 
години, като възприехме идеята, че 
2 години и половина е период, в кой-
то се появява достатъчно количе-
ство научна продукция, която може 
да бъде изложена на една такава 
конференция. Идеята и желанието 
ни е тази традиция да се утвърди 
и да продължи да се провежда под 
същия надслов, със същото лого, 
като влезе в международния кален-
дар на всички европейски и световни 
университети и научни звена. 

Първото нещо, което трябва да 
отбележа, е, че партньорите, с кои-

то заед-
но  про -
ведохме 
к о н ф е -
ренция -
та – Ка-
марата 
на стро-
и т е л и -
т е  в 
България 
и Кама-
рата на 
инжене-
ри те  в 

инвестиционното проектиране, 
подкрепиха идеята, тъй като това 
е форум, на който не се излага само 
научна продукция, но и много опит 
от практиката. Изключително важ-
но и интересно е запознаването с 
по-сериозни проекти, с реализация-
та им, с нови технологии и материа-
ли в строителството. 

Това, което прави впечатление, е 
големият брой доклади, представе-
ни на конференцията от преподава-

тели от УАСГ и гости от чужбина – 
над 180, което за подобен формат е 
много добър атестат. Голяма част 
от „доктор хонорис кауза” на универ-
ситета, които сме удостоявали в 
годините, бяха участници в нея и по-
вечето изнесоха особено интересни 
пленарни доклади, внимателно под-
брани за конкретния случай. 

Многото събития, събрани в 
едно, дообогатиха форума на кон-
ференцията, като идеята е това да 
продължи. Интересното, което не 
успяхме да направим в рамките на 
тези 3 дни, решихме да проведем в 
навечерието на 8 декември и за мо-
мента сме в процес на подготовка 
на документите. Става въпрос за 
среща със строителните фирми 
под надслов „Наука и практика” с цел 
запознаването им с възможностите 
на Университета и чрез колеги от 
Министерство на образованието, 
младежта и науката, с възможно-
стите на различните европейски 
програми за трансфер на научни 
знания към строителната практика. 

Пукнатина при въжен 
мост от доклада на 
Б. Янев

Новият стадион „Деле Алпи“ от доклада на К. Бори
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Г-н Доцов, от пръв 
поглед се вижда, че в 
Берковица  се  строи 
много. Сменят се во-
допроводи, правят се 
нови тротоари, пред за-
вършване е сградата на 
голям магазин. Може да 
се прочетат съобщения 
за продажба на апарта-
менти в нова жилищна 
сграда. Как изглежда 
картината от вашия ка-
бинет?

Така е, строи се. През 

2008 г. усвоихме 12 млн. 

лв., а през настоящата 

– 15 млн. за подмяна на 

водопроводи и прокарване 

на канализация, нови тро-

тоари и улици, обновление 

на сградите на училища и 

детски градини, ново ос-

ветление. 90 на сто от 

средствата са от евро-

пейските фондове – ФАР, 

САПАРД, от оперативни-

те програми. Много жи-

тели на града модернизи-

рат къщите си, строят 

нови. Увеличава се броят 

на хотелите. Но голямото 

строителство предстои. 

То е свързано с изгражда-

нето на туристическия 

зимен комплекс „Берков-

ски балкан”. Проектът 

е за над 100 млн. евро. 

Реализираме го заедно с  

„Главболгарстрой“ АД.

Този проект привлича 
вниманието към Берко-
вица. Каква е голямата 

му цел?
Целта е мечта на ня-

колко поколения берков-

чани - да направим града 

предпочитана туристи-

ческа дестинация. Бер-

ковица е известен вече 

туристически град, но 

не предлага съвременни 

условия за гостите си. 

Те вече не са хора, които 

преминават за ден-два 

или отсядат за кратко. 

Те искат да останат за 

по-дълго. Берковица има 

прекрасни природни даде-

ности, които ние трябва 

само да използваме. Да 

ги накараме да работят 

за нас. След краха на про-

мишлените предприятия 

туризмът ще стане спа-

сителен поминък за хора-

та, които живеят в Бер-

ковица. Малко известно 

е, но Берковица има кли-

матични показатели, по-

добри от тези на Карлови 

Вари. Тя е прекрасно мяс-

то за хора, страдащи от 

белодробни заболявания. 

Има чист въздух, нормал-

на влажност, прохладно 

лято и мека зима.

Какво е изградено до-
сега?

Сега в местността 

Голямата кория под Ком 

имаме писта, дълга 800 м, 

два ски влека и две хижи, 

една чайна. Този малък 

комплекс позволява да 

се прекарат няколко дни 

през зимата високо в пла-

нината и да се карат ски. 

Той има свои почитатели. 

Любители на 

п л а н и н а т а 

о т  В и д и н , 

М о н т а н а , 

Враца го по-

с е щ а в а т 

най-редовно. 

Все пак той 

е по-близо от 

Б ан с ко  и ли 

Пампорово . 

Това е и една 

от целите на комплекса – 

да привлича скиори и лю-

бители на зимната пла-

нина от Северозападна 

България. Имаме и изгра-

дени екопътеки с обща 

дължина 72 км. Този про-

ект бе финансиран от 

европейската програма 

ФАР.

Какви други обекти 
са предвидени за изграж-
дане с този проект?

Предвидено е създа-

ване на пет скиорски 

зони с обща дължина на 

пистите - в началото 

13 км, а след това – до 

25 км. Предвидени са 6 

въжени линии, писта за 

сноуборд, стрелбище и 

трасе за биатлон, пло-

щадка за делта- и па-

рапланеризъм, леглови 

фонд. В момента чакаме 

одобрение на проект за 

ремонт на пътя от гра-

да до върха. С него кан-

дидатстваме за финан-

сиране по програмата за 

развитие на селските 

райони. Предвиждаме пъ-

тят до хижа „Ком”, дълъг 

16 км, да бъде разширен, 

да бъдат изградени нови 

мостове, да се изправят 

съществуващи завои.

От другите проекти, 
които вече са реализи-
рани или са в процес на 
изпълнение, кой опреде-
ляте като много важен 

за града?

В с и ч -

к и  с а  в а -

жни. Но по 

проект, финансиран от 

програмата  САПАРД, 

подменихме водопроводи 

и възстановихме настил-

ката на първите улици 

в Берковица и Бързия. 

Стойността му бе 693 

хил. лв. В момента номер 

едно е интегрираният во-

ден проект. Стойността 

му е 4 млн. лв., а финанси-

рането – по програмата 

„Регионално развитие”. 

Той предвижда смяна на 

водопроводи, полагане на 

тръби за канализацията 

и след това ново асфал-

тиране и изграждане на 

тротоари. Част от ули-

ца „Гурко” вече е изцяло 

обновена. Предстои под-

мяна на водопроводите 

и канализацията по ули-

ците „Антон Страши-

миров”, „Марин Дринов”, 

„Радецки”, „Калиманица”, 

„Хаджи Димитър”, „Оде-

са” и др. Проектът пред-

вижда и цялостно въз-

становяване на уличната 

настилка и тротоарите. 

3 млн. лв. имаме за об- 

новление на ромския квар-

тал „Раковица”. В него из-

граждаме водопровод и 

канализация, преасфалти-

раме и изграждаме тро-

тоари по улиците „Чайка”, 

„Усим Керим”, „Бор”, „Сво-

бода”, „Ружа”, „Първи май”, 

„Лале”. Европейски вид 

придоби главната транс-

портна улица „Алексан-

дровска”. Обновлението 

й започна през миналата 

година и продължава през 

тази. Нови тротоари пра-

вим и по улиците „Никола-

евска” и „Здравченица”. 

Доволен съм, че успяхме 

да осигурим средства по 

проекти за модернизация 

на училищната инфра-

структура. Сградата на 

Първо основно училище е 

изцяло обновена – напра-

вен е ремонт на паровата 

инсталация, изградена е 

топлоизолация отвън, 

Тина Илова 

Град Берковица се намира под 

зеления връх Ком в полите на За-

падна Стара планина. Разположен 

е на 405 м надморска височина. По 

най-важните показатели на жиз-

нената среда – свежест и влаж-

ност на въздуха, брой снежни и 

слънчеви дни, скорост на ветро-

вете, бистра балканска вода, ле-

ковити минерални извори в окол-

ностите си изпреварва не само 

българските градове с подобни 

природни дадености - Кюстендил 

и Котел, но и известните световни 

курорти Карлови Вари и Баден-Баден.

Берковица е древен град, фигурира 

на карти от VII–IХ век. Оттогава не 

е сменял местоположението си. За-

това има градски райони, които са се 

оформили в този си вид като улици и 

къщи още през Средновековието. Бил 

е важен административен център по 

времето на турското владичество. 

След Освобождението народният 

поет Иван Вазов идва в него, за да по-

еме поста председател на окръжния 

Общината изгражда модерен 

Инж. Милчо Доцов е 

кмет на Берковица 

за втори мандат. 

Роден е в близкото 

до града село Бързия. 

Завършил е машинно 

инженерство 

в Техническия 

университет в 

София и фирмен 

мениджмънт в УНСС. 

Работил е като 

технолог в текстилни 

предприятия в 

Монтана и Берковица. 

От 1995 до 1999 г. е 

бил заместник-кмет 

на града. През 2003 г. 

е избран за кмет на 

община Берковица. 

Женен е, има син, 

дъщеря и внук.

Чешмата „Малинарка”, 
изградена по стихотворението на Иван Вазов

Европейските пари 

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА НСОРБ И В. „СТРОИТЕЛ“
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сменена е дограмата. В 

гимназията също тече 

голям ремонт – освен от-

вън сградата се променя 

и вътре. Условията за 

обучение са съобразени 

със съвременните евро-

пейски критерии. Обно-

влението на двете учи-

лища се финансира по ОП 

„Регионално развитие” по 

проект на общината за 

подобряване на образова-

телната инфраструкту-

ра. Той е един от първите 

в страната по тази мяр-

ка на програмата. Изгра-

дихме и център за наста-

няване от семеен тип за 

15 възпитаници от дома 

за деца без родителски 

грижи.

Кои проекти спря 
правителството? Има 
ли между тях особено 
важни, които се отна-
сят до сигурността и 
живота на гражданите?

Три от проектите ни 

няма да получат финан-

сиране поради липса на 

средства. Те са важни, но 

не са свързани със сигур-

ността или здравето на 

хората. Няма да бъде на-

правен ремонтът на дома 

за стари хора, на детска-

та ясла и на 6 църкви в 

селата. Ние поискахме 

средства по различните 

програми за обновление-

то на сградите. Но с вър-

натите общински пари 

от съфинансирането ще 

съберем средства за ре-

монт на детската ясла. 

Старческият дом и хра-

мовете ще почакат.

Говорим за града. А в 
селата на общината как-
во се променя?

Не сме забравили се-

лата. В тях нуждата е 

от подмяна на водопро-

водите, за да се осигури 

нормално водоснабдяване. 

Приключи първият етап 

от реконструкцията на 

захранващ водопровод в 

село Боровци, едно от го-

лемите ни села. Вторият 

се реализира в момента. 

Стойността на двата 

етапа надмина-

ва половин млн. 

лв. В момента 

се изпълнява и 

друг голям во-

ден проект – за 

рехабилитация 

на вътрешната 

водопроводна 

мрежа на село 

Мездрея. Сме-

нен е целият во-

допровод, а стойността 

на проекта е 950 хил. лв. 

Такава голяма инвести-

ция в селото досега не е 

правена. Проектът пред-

вижда и нова асфалтова 

настилка на улиците, по 

които водопроводът е 

сменен. 316 хил. лв. сме 

усвоили за ре-

хабилитация 

на междусел-

ските пъти-

ща. 

Как голе-
мият проект 
„ Бе р ков с ки 
б а л к а н ”  с е 
п р и е м а  о т 
жителите на 
Берковица?

С голямо 

очакване. Той 

ще промени 

и техния жи-

вот. Защото 

при възмож-

ности за ски 

туризъм гра-

д ъ т  щ е  с е 

посещава от 

10–15 хил. туристи днев-

но. Това означава нови 

работни места в хотели-

те и заведенията. Някои 

семейства вече са го-

тови да предложат квар-

тири в обновените си 

домове. Заради комплек- 

са се повиши инвестици-

онният рейтинг на Берко-

вица. Вдигнаха се цените 

на имотите. В момента в 

града се продават къщи 

за над 100 хил. евро. Дори 

в офертите вече се пише 

къде се намира имотът, 

ако той е по трасето 

от града до върха. Има и 

такива обяви: „Продавам 

парцел, който се намира 

на метри от началната 

станция на лифта”, пише 

продавачът. Мястото й 

се знае, макар тя още да 

не е изградена. Предпри-

емчиви берковчани преус-

троиха домовете си в хо-

тели, други си изградиха 

хотели и къщи за гости. 

Те и сега имат посети-

тели, но истински бизнес 

ще се завърти след стар-

та на зимния комплекс. 

Има и такива, които ис-

кат да обособим парцели 

край града, на които да 

започне строителство 

на къщи за гости, край-

пътни заведения, авто-

сервизни работилници. 

Проектна готовност има 

за 15 нови туристически 

обекта. 

Освен „Главболгар-
строй” кои други из-
вестни фирми са ваши 
партньори?

„Елаците мед”   АД 

купи минералната баня 

и ще изгради нов наци-

онален  оздравителен 

комплекс. Първата копка 

беше направена, но кри-

зата забави и този стро-

еж. Готовност обаче има, 

готова е цялата проект-

но-сметна документа-

ция. Минералната баня в 

село Бързия бе закупена 

от фирма „Етап адрес”. 

Тя изгради предприятие 

за бутилиране на мине-

ралната вода „Ком” със 

70 работни места. Пред-

стои изграждане на СПА 

комплекс. Пред завършва-

не е сграда за магазин от 

веригата „Пени маркет”, 

започна и строителство 

на мол.

Активна е и малката 

частна инициатива.

Общината в Берковица 

има готови и представени 

за одобрение от различни 

оперативни програми 18 

проекта. Те са разработе-

ни от нейни специалисти 

от дирекция „Евроинтегра-

ция – програми и проекти”, 

но е ползвана и помощта 

на консултанти.

Десет от проектите 

чакат финансиране от 

програмата за развитие 

на селските райони. Те се 

отнасят до подмяната на 

водопроводните мрежи и 

асфалтиране на съответ-

ните улици в селата Бър-

зия, Замфирово и Боровци. 

От същата програма се 

чака финансиране за рекон-

струкция на транспорт-

ните улици „Николаевска”, 

„Александровска” и „Тимок”. 

Предстои ремонт и 

разширяване на спортната 

зала в града. Финансиране 

се чака и за модернизация 

на сградата на читалище 

„Иван Вазов”, както и на 

гробищния парк.

По ОП „Околна среда” е 

подаден проект за подмяна 

на водопроводите и доиз-

граждане на канализация 

по нови улици, както и за 

изграждане на пречиства-

телна станция за отпадни 

води в Берковица. Чака се 

одобрение и на проект за 

канализация на село Бър-

зия.

През следващата го-

дина започва разширение 

на пътя от града до хижа 

„Ком”. Той е важен за ту-

ристическия поток, как-

то и за строителите на 

спортно-туристическия 

комплекс „Берковски бал-

кан”.

Готов за представя-

не е и проектът „Римска 

Берковица”. Той предвиж-

да облагородяване на съ-

ществуващото римско 

кале и превръщането му в 

атрактивен туристически 

обект, както и на римска-

та баня. 

Проекти, които ще се реализират през 2010 г.

съд. Към съдебния окръг Берковица е при-

надлежала и тогавашна София.

Днес в Берковица живеят 12 хил. 

души. 3000 от тях населяват ромския 

квартал „Раковица”. Заедно с жителите 

на селата населението на общината 

достига 15 хил. души.

До 1989 г. превес в града има про-

мишленото производство, макар че от 

1974 г. е обявен за национален курорт. 

След това индустриалните цехове се 

закриват. Остава само производство-

то на абразивни дискове и обработката 

на мрамор. 

Градът е привлекателно място за 

туризъм и отмора, за спорт и развле-

чения, но още няма създадена база за 

това. Усилията на последните общин-

ски екипи са насочени към изграждане 

на туристическа инфраструктура.

променят Берковица

Обновени 
стари къщи

Центърът 
на града

зимен комплекс под връх Ком
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Три процедури по ОП 
„Конкурентоспособност“ 
стартират до края на 2009 г. 

Информацията беше 

съобщена от зам.-минис-

търа на икономиката, 

енергетиката и тури-

зма Иво Маринов по вре-

ме на Международната 

конференция на Съюза 

на малките и средните 

предприятия. Стартът 

на трите процедури по 

програма „Конкурентос-

пособност” – „Техноло-

гична модернизация в 

предприятията”, „Насър-

чаване на бизнес коопери-

рането и клъстерите” и 

„Създаване на регионал-

ни бизнес инкубатори”, е 

една от мерките на пра-

вителството в подкре-

па на предприемачите. 

Останалите мерки са 

свързани с опростяване 

на административните 

пречки пред бизнеса, с 

насърчаване на образова-

нието, улеснен достъп до 

финансиране и други. 

Като мярка за облек-

чаване на бизнес средата 

екип на министерството 

прави преглед на същест-

вуващите регулативни 

режими и на предложения-

та от страна на бизнеса 

за облекчаване или отмя-

на на такива с неблаго-

приятен ефект. Най-под-

ходящите предложения 

в тази посока ще бъдат 

отразени в промяна на 

законодателството.

Малките и средните 

предприятия са гръбна-

кът на икономиката. Те 

съставляват 99,7% от 

всички предприятия в 

страната. Заетите в 

този сектор са 62% от 

заетите в цялата иконо-

мика. Те генерират при-

близително 40% от БВП.

Пазарът се стабилизира през 2010 г.

Спадът  в  Б ВП  з а 

третото тримесечие 

на годината ще е около 

6%, сочат прогнозите 

на икономистите от 

Центъра за икономиче-

ско развитие. Ръст на 

икономиката се очаква 

да има най-рано през 

второто тримесечие на 

2010 г., посочва докла-

дът. Песимизмът се за-

пазва и по отношение на 

преките чуждестранни 

инвестиции, които ще 

продължат да падат и 

през следващата годи-

на вероятно ще бъдат 

не повече от 2,5-3 млрд. 

евро. За цялата следва-

ща година се предвижда 

нулев ръст или минимал-

ни положителни резулта-

ти, заявяват от центъ-

ра. Хубавите новини са, 

че според ЦИР кризата 

няма да е толкова про-

дължителна и още друга-

та година икономиката 

у нас ще започне да се 

съживява. Най-ва-

жно за справяне 

с кризата е пъл-

ното усвояване на 

еврофондовете, което 

да тласне ръста нагоре, 

смятат от ЦИР. Лоши 

очаквания обаче има и за 

чуждите инвестиции у 

нас. От началото на го-

дината до август те са 

около 2 млрд. евро, което 

представлява 5,8 на сто 

от прогнозирания БВП. 

Най-вероятно в края на 

тази година те ще са 

около 3-4 млрд. евро, а 

п р е з 

2010 г. 

ще  има 

нов  спад, 

но няма да 

е  т ол ко в а 

голям, колко-

то сегашния. 

Най-вероятно 

през идващата 

година преките чуждес-

транни инвестиции 

ще са  едва  2 ,5 -3 

млрд.  евро .  Като 

причина за тези оч-

аквания се смята, 

че някои от голе-

мите про-

е к т и  щ е 

са завър-

шени вече, 

а  и н в е с -

титорите 

в с е  о щ е 

няма да  са 

започнали нови 

такива у нас.

Смятаме,  че  след 

това притокът на ПЧИ 

ще продължи предвид 

икономическия потен-

циал  на  страната и 

сравнително добрите 

условия за бизнес, но 

размерът му няма да ус-

пее да достигне този от 

последните две години, 

когато основен двига-

тел бяха строителство-

то и пазарът на имоти. 

Спадът на БВП за вто-

рото тримесечие се 

оказа малко по-слаб от 

някои очаквания.

Силвия  Радославова

Създаването на Златен 

регистър за ДДС, в който 

коректните фирми ще полу-

чават по-бързо ДДС, обмис-

ля финансовият министър 

Симеон Дянков. Това стана 

ясно на Четвъртата годиш-

на среща на бизнеса с пра-

вителството „Накъде след 

първите 100 дни: България 

в търсене на нов модел за 

растеж”. Според идеята на 

вицепремиера ДДС може 

да се връща в рамките на 

седмица на фирмите, които 

си вършат работата, и да 

има тежки наказания при 

нарушения – например за 

пет години съответната 

фирма да е изключена от 

Златния регистър. Бавното 

връщана на данъка е един 

от най-често споменавани-

те проблеми в класацията 

на пречките, които българ-

ският бизнес индикира. 

Като голям успех на 

правителството Дянков 

посочи факта, че по време 

на криза няма увеличение 

на никакви данъци, а друго 

важно нещо е съкращение-

то на административните 

разходи с 15%. 

Сега предстои функци-

онален анализ - министер-

ство по министерство, 

агенция по агенция за това 

кои са функциите, които не 

работят, кои трябва да ра-

ботят, а не го правят, и кои 

въобще не са необходими, 

но са били пазени, за да се 

заемат от „братовчеди”, 

съобщи Дянков.

Министърът каза, че 

държавата досега не е 

била добър стопанин по от-

ношение на активите си. В 

бъдеще това трябва да се 

промени, за да носят тези 

активи полза.

Дянков обеща прозрач-

ност на тръжни процедури 

и договори и разсекретя-

ване на информацията как 

държавата харчи парите на 

данъкоплатците.

Необходими са и зако-

нови промени, например 

Сметната палата не може 

да разглежда приватизаци-

онни сделки или концесии, 

посочи той.

Доста проблеми са 

свързани със Закона за об-

ществените поръчки, кой-

то ще бъде променен, но 

досега не е имало политиче-

ска воля за промени. Докато 

пътувам, чувам коментари 

за това, че законът е на-

правен така, че по-малки и 

средни бизнеси да не могат 

да печелят договори, каза 

Дянков.

Не работи добре Аген-

цията за следприватизаци-

онен контрол, според Дян-

ков. По думите му или тя 

трябва да се премахне, или 

да отиде на друго място.

Необходима е и стра-

тегия за здравеопазването 

– какво ще се прави оттук 

нататък. Именно здравна-

та реформа е темата, за 

която Дянков каза, че се е 

срещал най-много с премие-

ра и със здравния министър 

и по нея се работи всеки 

ден.

Правителството мисли как да 
облекчи бизнеса 
Златен регистър за бързо 
връщане на ДДС на изрядни 
фирми лансира Симеон Дянков

Мрежата ГеоНет беше 

официално представена на 

специалисти от различни 

индустрии в столичния хо-

тел Skyway. Представяне-

то беше съпътствано със 

семинар и демонстрации. 

ГеоНет е изградена от 30 

базови GNSS станции от 

ново поколение, които оси-

гуряват пълно покритие на 

територията на България. 

Базовите станции запис-

ват данни на всяка секунда, 

24 часа в денонощието с 

точност до 1 см. Данните 

се получават от сателити 

на американската спътни-

кова система GPS (Global 

Positioning System) и руска-

та GLONASS (Глобальная 

Навигационная Спутниковая 

Система). Мрежата може 

да намери приложение при 

прецизно определяне на ко-

ординати за нуждите на ге-

одезията, строителство-

то на сгради и инженерни 

съоръжения, пътно стро-

ителство, навигация на 

пътностроителни машини 

и земеделска техника, желе-

зопътна инфраструктура, 

изграждане на тръбопрово-

ди, кадастрални дейности, 

изследователски проекти, 

комуникация, управление и 

контрол на системи. 

С точност до 1 см 
 Мрежата ГеоНет беше представена на семинар в София

Демонстрацията на 
мрежата събуди интереса 
на специалисти от различни 
сфери 

До края на тази година ще 
стартират още три процедури по ОП 

„Конкурентоспособност”, стана ясно в 
началото на седмицата

6% спад в БВП през третото 
тримесечие прогнозират икономисти
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То в а  п р е д в и ж д а т 

предложения за промени 

в Закона за българското 

гражданство, изготвени 

от екипа на министъра 

без портфейл Божидар 

Димитров, съобщи пра-

вителствената инфор-

мационна служба. Досе-

га законодателството 

позволяваше документи 

за гражданство да не бъ-

дат подавани лично, ко-

ето поражда корупция в 

системата. Промените 

целят още да бъдат кон-

кретизирани сроковете 

за отговор на молбите за 

придобиване на българско 

гражданство. Според вно-

сителите на законопро-

екта това ще ограничи 

корупционните практики 

в ангажираните държавни 

ведомства.

С ви д е т ел с т в а  з а 

удостоверяване на бъл-

гарски произход да се 

издават единствено от 

Агенцията за българите 

в чужбина, предложиха 

още министър Димитров 

и председателят на аген-

цията Райна Манджукова. 

Според тях агенцията е 

в състояние сама да из-

вършва проверките за 

достоверност на свиде-

телствата за произход, 

които облекчават проце-

дурата по придобиване на 

гражданство. 

От 2002 г. до юни т.г. 

българско гражданство 

са получили над 43 хиляди 

души, а най-много молби 

са одобрени през мина-

лата година, когато нови 

7113 души са станали бъл-

гарски граждани. До сре-

дата на 2009 г. одобрени-

те молби са 4353. 

Само през изминала-

та седмица Съветът за 

гражданството към Ми-

нистерството на право-

съдието е разгледал над 

400 преписки, което е три 

пъти повече в сравнение 

с предишните темпове на 

работа, е подчертал още 

министър Божидар Дими-

тров.

Молби за българско гражданство – само лично
Мариана Корчакова Божидар 

Димитров, 
министър 
без 
портфейл

Премахват 
посредниците за 

подаване на молби 
за придобиване 

на българско 
гражданство. Те 

ще може да бъдат 
представяни 
само лично в 

Министерството 
на правосъдието и в 
дипломатическите 

представителства на 
страната ни в чужбина

Предложения на БААИК за изменение и допълнение на 
Закона за устройство на територията

§1. В чл. 141 се правят 

следните изменения:

1. В ал. 1 думите „глав-

ният архитект на община-

та” се заменят с „консул-

танта”;

2. Алинея 2 се отменя;

3. Алинея 8 се отменя.

§2. В чл. 142 се правят 

следните изменения и до-

пълнения:

1. 1. Ал. 1 се изменя 

така:

„(1) Работните и тех-

ническите инвестиционни 

проекти подлежат на съ-

гласуване и оценка за съ-

ответствие със същест-

вените изисквания към 

строежите и са основание 

за издаване на разрешение 

за строеж. За съгласуване 

на инвестиционните про-

екти се заплащат такси 

по Закона за държавните 

такси и по Закона за мест-

ните данъци и такси.”

2. Ал. 2 се изменя така:

„(2) Идейният инвес-

тиционен проект може да 

бъде основание за издава-

не на разрешение за стро-

еж, ако за него е извърше-

на предварителна оценка 

за съответствие с пред-

вижданията на подробния 

устройствен план, с пра-

вилата и нормативите 

по устройство на тери-

торията, с изискванията 

към строежите съгласно 

нормативните актове за 

функционалност, транс-

портна достъпност, опаз-

ване на околната среда и 

здравната защита, както 

и за взаимната съгласу-

ваност между отделните 

части на проекта, и е одо-

брен от органа по чл. 145. 

В тези случаи одобреният 

идеен проект служи и за 

възлагане на строеж по 

Закона за обществените 

поръчки. Следващите фази 

на проектиране се одобря-

ват в хода на строител-

ството преди извършване 

на съответните строи-

телно-монтажни работи 

и подлежат на оценка съ-

гласно изискванията на 

ал. 5.”

3. В чл. 5 се правят 

следните изменения:

а) думите „съответ-

ствие със” се заличават;

б) в т. 1 в началото се 

добавя „съответствие с”;

в) в т. 2 в началото се 

добавя „съответствие с”;

г) в т. 3 в началото се 

добавя „съответствие с”, 

а думите „чл. 169, ал. 1 и 2” 

се заменят с „чл. 169, ал. 

1, 2 и 3”;

д) създават се нови т. 

8, 9, 10, 11 и 12 със следно-

то съдържание: 

„8. наличие на админи-

стративните актове, ко-

ито в зависимост от вида 

и големината на строежа 

се изискват като условие 

за разрешаване на стро-

ителството по реда на 

специални закони.

9. наличие на необхо-

димите документи за соб-

ственост и съгласия, а за 

сгради на жилищностро-

ителни кооперации – и 

влязло в сила решение на 

общото събрание за прие-

мане на проекта.

10. наличие на предва-

рителни договори с екс-

плоатационните друже-

ства за присъединяване 

към мрежите на техниче-

ската инфраструктура.

11. наличие на съгласу-

ване с Националния инсти-

тут за паметниците на 

културата при условията 

и по реда на чл. 125, ал. 5 – 

за недвижими паметници 

на културата и на стро-

ежи в техните граници и 

охранителните им зони.

12. наличие на виза за 

проектиране в случаите 

по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 

2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, 

ал. 6 и чл. 134, ал. 6.”

4. Ал. 6, т. 1 се из-

меня така:

„(6) Оценката за съот-

ветствие се извършва със 

съставяне на комплексен 

доклад от регистриран 

търговец консултант, 

който не е свързано лице с 

проектанта. При наличие 

на положителна оценка за 

съответствие се смята, 

че съответният инвести-

ционен проект е одобрен 

и може да служи за възла-

гане на строителство по 

Закона за обществените 

поръчки, както и за из-

даване на разрешение за 

строеж.”

Ал. 7 се отменя.

5. Ал. 8 се отменя.

§3. Чл. 143 се отменя.

§4. Чл. 144 се отменя.

§5. В чл. 145 се правят 

следните изменения и до-

пълнения:

1. Ал. 1 се отменя.

2.  Ал.  3  се изменя 

така:

„(3) Всички части на 

одобрените инвести-

ционни проекти се под-

печатват с печата на 

консултанта или органа, 

одобрили съответния про-

ект.”

3. Ал. 4 се отменя.

§6. В ал. 4 на чл. 148 из-

речение трето се отменя, 

а в изречение пето думи-

те „когато има одобрен 

инвестиционен проект” 

се отменят.

§7. В чл. 154 се правят 

следните изменения:

1. В т. 5 на ал. 2 думи-

те „и вида на конструк-

тивните елементи и/или 

натоварванията” се от-

менят;

2. В т. 7 на ал. 2 думи-

те „и местоположението” 

се отменят;

§8. Ал. 3 на чл. 159 се 

отменя.

§9. Ал. 2 на чл. 162 се 

изменя така:

„(2) За всеки обект 

съответният проектант 

упълномощава главен про-

ектант, който упражнява 

авторски надзор.”

§10. В чл. 166 се правят 

следните изменения и до-

пълнения:

1. Ал. 2 се изменя така: 

„ (2)  Началникът на 

ДНСК, по предложение на 

БААИК, издава удостове-

рение за упражняване на 

дейността по ал. 1, т. 1, 

при условия и по ред, оп-

ределени с наредба на ми-

нистъра на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството.”

2. Ал. 5 се изменя така:

„(5) За издаване на 

удостоверение по ал. 1 се 

заплаща такса по тарифа, 

приета от Министерския 

съвет.”

§11. В чл. 167 се правят 

следните изменения и до-

пълнения:

1. В ал. 1 думата „ли-

ценз” се заменя с „удосто-

верение”;

2. В ал. 2 думата „ли-

цензът” се заменя с „удос-

товерението”, а думите 

„Министерството на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството” се 

заменят с БААИК;

3. Ал. 3, 4 и 5 се изме-

нят така:

„(3) Удостоверението 

за вписване в регистъра 

или отказът се издава в 

едномесечен срок от по-

даване на заявлението.

(4)  Действието на 

удостоверението може да 

бъде спряно преди изти-

чане на срока, за който е 

издадено:

1. по искане на вписа-

ното в регистъра лице 

при представяне на до-

казателства, че няма не-

приключили договори за 

дейностите по удостове-

рението;

2. при влязло в сила 

наказателно постановле-

ние, с което е наложена 

имуществена санкция на 

юридическото лице или на 

едноличния търговец за 

допускане/изготвяне на 

оценка съответствието 

на незаконен строеж по чл. 

225 от ЗУТ. В този случай 

действието на удостове-

рението се спира за срок 

до една година.

(5)  Действието на 

удостоверението може да 

бъде прекратено преди из-

тичане на срока, за който 

е издадено: 

1. по искане на вписа-

ното в регистъра лице 

при представяне на до-

казателства, че няма не-

приключили договори за 

дейностите по удосто-

верението, както и при 

прекратяване на юриди-

ческото лице или пред-

приятието на едноличния 

търговец;

2. Когато органите на 

Дирекцията за национа-

лен строителен контрол 

отменят като незаконо-

съобразни повече от три 

разпореждания, препоръ-

ки или заповеди, издадени 

от лицето, упражняващо 

строителен надзор, за 

всеки отделен обект;

3. При повторно нару-

шение по т. 2 на ал. 4; 

4. При влезли в сила 

три наказателни постано-

вления, с които са наложе-

ни имуществени санкции 

на юридическото лице или 

на едноличния търговец по 

този закон или норматив-

ните актове по прилага-

нето му, удостоверението 

се прекратява;

5. При влязло в сила на-

казателно постановление 

е наложена имуществена 

санкция на юридическото 

лице или на едноличния 

търговец за системни на-

рушения по този закон или 

нормативните актове по 

прилагането му;

6. При влязло в сила на-

казателно постановление 

с наложена глоба повече 

от три пъти за срок една 

година на физическите 

лица, които упражняват 

дейностите от и за смет-

ка на вписаното в регис-

търа юридическо лице или 

на едноличния търговец;

7.  когато отпадне 

някое от основанията, 

послужили за издаване на 

удостоверението.”

4. Създава се нова ал. 6 

със следното съдържание:

„(6) Отказът за изда-

ване на удостоверение, 

както и спирането или 

предсрочното прекратява-

не на действието му, под-

лежат на обжалване пред 

Върховния администрати-

вен съд в 14-дневен срок 

от съобщаването.”

§12. В ал. 1 на чл. 175 

изречение второ се изменя 

така:

„Тя се заверява от лице-

то, извършило строител-

ния надзор.”

§13. Ал. 4 на чл. 176в се 

отменя.

Вестник „Строител“ 
ще публикува предложе-
нията и позициите и на 
другите браншови орга-
низации.

Цели на Българската асоциация на архитектите
и инженерите  консултанти (БААИК) относно
развитието на консултантската професия у нас

 Отпадане на лицензионните режими и замяна-
та им с регистрационни съобразно изискванията на 
ЕС (в частност лицензионния режим за придобиване 
на правоспособност за упражняване на консултант-
ска дейност).

 Премахване на дуализма при издаване разре-
шения за строеж и при въвеждане на обектите в 
експлоатация (и двата документа трябва да се из-
дават от консултанта, който носи отговорността 
за обекта от етапа на проектиране до изтичане на 
гаранционните му срокове).

 Специален закон за консултантите, който да 
урежда дейността на БААИК.

 БААИК да регистрира и води публичния ре-
гистър на консултантските фирми в България, в 
това число и на консултантите физически лица.

 Отпадане на Наредбата за консултантската 
дейност и сериозна промяна на Наредба 1 за видове-
те строежи. 
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Навлизането на преки-

те чуждестранни инвести-

ции в страните от Югоиз-

точна Европа е част от 

общия процес на нараства-

не на сливанията на пред-

приятия и придобиване на 

дялов капитал в света след 

2000 г. Повратна точка в 

икономическото им разви-

тие настъпва, когато на 

Западните Балкани се въз-

становява известна ста-

билност с приключването 

на политическия конфликт 

на територията на бивша 

СФРЮ, което сравнително 

намалява инвестиционния 

риск в сравнение с предиш-

ни периоди. 

Размерът на реин-

вестираната печалба е ос-

новен показател, по който 

реално може да се оцени 

значението на инвести-

циите в общия процес и 

най-вече намеренията на 

мултинационалните ком-

пании да разширят при-

съствието си на опреде-

лен пазар. В международен 

аспект реинвестираните 

печалби съставляват 30% 

от общите инвестиции и 

са резултат на високите 

печалби и интензивна дей-

ност на чуждестранните 

филиали в развиващите се 

страни. Реинвестираната 

печалба се появява в Бълга-

рия, Хърватия и Румъния. 

В периода 1998-2008 (три 

тримесечия) в България са 

реинвестирани 2887,2 млн. 

евро. 

В нашия регион пре-

обладават западноев-

ропейски инвеститори. 

Относителният дял на ев-

ропейските компании съот-

ветства на относителния 

дял на търговския обмен 

на държавата с ЕС. На-

пример държавите, които 

имат 40% и повече външна 

търговия със 

страните - 

членки на ЕС, 

са привлекли 

главно  ин -

веститори 

от ЕС. 

Прониква-

нето на чуж-

дестранните 

инвеститори 

в страните 

от  Югоиз -

точна Европа 

се извършва 

по същия на-

чин както в 

страните от 

Централна 

Европа – чрез 

сключването 

на приватизационни сдел-

ки. 

Основните отрасли, в 

които влизат такива ин-

вестиции, са секторът 

на услугите, и по-точ-

но финансовият сектор, 

строителството и транс-

портът. Отрасловата 

структура на инвестиции-

те показва, че главният ин-

терес на чуждестранните 

инвеститори е в сферата 

на услугите, там, където 

оборотът на капитала 

носи по-бързи печалби. Раз-

виват се туристически и 

други услуги, което предпо-

лага закупуването на имо-

ти, а не инвестиции в нови 

производства... улавят се 

първоначалните приори-

тети, които ръководят 

международния бизнес, т.е. 

евтината работна ръка и 

разширяващите се местни 

пазари. 

Главните инвестиции 

в региона идват от при-

ватизация на стратегиче-

ски важни предприятия за 

западните фирми, телеко-

муникационни компании и 

банки. 

Преките чуждестранни 

инвестиции по отрасли на 

икономиката показват, че 

качествените инвестиции 

са сравнително ниски. След 

приключването на прива-

тизацията голяма част 

от ръста 

на инвес-

тициите е 

резултат 

от инвес-

тиции „на 

з е л е н о ” 

и/или от 

разширя-

в а н е  н а 

вече  и з -

г р а д е н и 

производ-

ства. 

Ч у ж -

дестран-

н и т е 

инвести-

т о р и  с е 

насочват 

към отра-

сли на ико-

номиката на тези държави, 

които носят бързи и сигур-

ни печалби. Пример за това 

са приватизирането на те-

лекомуникациите, на водни-

те ресурси, на енергетика-

та, на стратегическите 

заводи и др. Навлизането 

на международните бан-

ки улеснява дейността на 

чуждестранните инвести-

тори, като им предоставя 

информационни и кредитни 

улеснения за проникването 

на този пазар. Друго на-

правление е отварянето на 

големи търговски обекти 

от международни търгов-

ски вериги във всяка от 

страните – „Била”, „Ме-

тро”, „Кауфланд”, „Карфур” 

и т.н., които обикновено 

инвестират „на зелено”, 

като реализираната пе-

чалба обосновава тяхно-

то настаняване на пазари 

в държави с висок рисков 

фактор. Перспективни ин-

вестиции в краткосрочен 

план са такива в енерге-

тиката, транспорта и ин-

фраструктурата, а в сред-

носрочен и дългосрочен 

– в инвестиции на „зелено”, 

сливания и придобивания.

В периода 1996-2008 г. 

общата сума на навлезли-

те инвестиции в България 

възлиза на 33,71 млрд. евро, 

от тях дяловият капитал 

е около 19,80 млрд., друг 

вид капитали - 10,17 млрд., 

а реинвестираната печал-

ба - 3,74 млрд. евро. В пе-

риода януари–април 2009 г. 

дяловият капитал възлиза 

на 659,3 млн. евро, или 69% 

от общия обем на преките 

инвестиции. Той е по-нисък 

от дяловия капитал, при-

влечен през същия период 

на 2008 г. 

Данните показват ре-

ално намаляване на прито-

ка на инвестиции в кратко-

срочен аспект, като тази 

тенденция продължава. 

Статистиката, която 

дава информация относно 

чуждестранните инвес-

тиции, включва доходи от 

всякакъв вид, като покуп-

ката на домове от чуждес-

транни лица и частични 

трансфери на финансов 

ресурс от българи зад гра-

ница, като реинвестира-

ната печалба се очерта-

ва като представителен 

компонент от тези инвес-

тиции. Реинвестираната 

печалба показва реалното 

им влияние върху вътреш-

ната икономика, нейната 

абсорбционна способност 

и по-реалистичен ефект 

върху икономиката. Реин-

вестираната печалба на 

компаниите с чуждестран-

но участие в България се 

появява през 1997 г. и на-

раства от 2000 г. насам. 

За периода 1996-2008 г. тя 

възлиза на 3,74 млрд. евро. 

Размерът на реинвестира-

ната печалба намалява с 

близо 30%, имайки предвид, 

че за периода януари–април 

2009 г. тя възлиза на 117,6 

млн. евро, при 167,4 млн. за 

същия период на 2008 г. 

Месечните данни, ко-

ито показват движение-

то на инвестициите, се 

характеризират с остри 

спадове, и по-специално 

през ноември 2008 г., през 

февруари 2009 г., през ап-

рил 2009 г. и това незави-

симо от ниския корпорати-

вен данък от 10% и редица 

стимули за чуждестранни-

те инвеститори. 

В периода 1998-2008 г. 

най-значителни инвести-

ции са привлечени от не-

движимите имоти, където 

са инвестирани 22,45%, в 

сектора на финансовите 

услуги – 19%, в търговия-

та и ремонта – 16,54%, в 

строителството – 6,46%, 

През първото тримесечие 

на 2009 г. инвестициите 

възлизат общо на 750,4 

млн. евро. От тях 35,55% 

са инвестирани във фи-

нансово посредничество, 

8,13% - в хотели и ресто-

ранти, 13,70% - в недви-

жими имоти, 19,19% - в 

търговия на едро. Постъп-

ленията от инвестиции 

на чуждестранни лица в 

недвижими имоти по данни 

на БНБ възлизат на 187,3 

млн. евро при 446,9 млн. за 

периода януари–април 2008 

г., т.е. инвестициите в не-

движими имоти рязко нама-

ляват за първото тримесе-

чие на 2009 г. и възлизат на 

41,91% от тези през същия 

период на 2008 г.

По-голяма част от па-

рите идват от страни 

- членки на ЕС, най-вече 

поради географската им 

близост с България. Глав-

ните инвеститори в Бъл-

гария за периода 1996-2008 

г. са ТНК от Австрия с 5,43 

млрд. евро, Белгия с 1,58 

млрд., Кипър с 1,76 млрд., 

Германия - с 2,19 млрд., 

Холандия - 3,95 млрд.. За 

периода януари-април 2009 

г. най-значителни постъп-

ления са осъществени от 

Холандия (21,4%), Люксем-

бург – 13,9%, и Русия – 9%. 

Секторът на недвижими-

те имоти, който специал-

но в България беше обект 

на интерес от страна на 

чуждестранни инвести-

тори, е в застой (пони-

жение от 1.08.2007 г. към 

1.08.2008 г. с 22.4%). Факт 

е спирането на по-големи 

проекти за по 100 млн. лв. 

Замразени са жилищни про-

екти и строителството 

на молове в по-малки гра-

дове. Преразглеждат се и 

сключени договори. Това е 

положителен ефект, който 

може да повлияе по посока 

свиването на спекулатив-

ния балон в сектора стро-

ителство.

За първите осем ме-

сеца на 2008 г. спрямо 

същия период на 2007 г. 

понижението на кредити-

те в България е 68,7%, или 

83,9% от общото пониже-

ние на инвестициите за 

периода. Строителният 

сектор и недвижимите 

имоти от началото на 

2009 г. до края на юни т.г. 

са привлекли средства в 

размер на 344 млн. евро. 

Спрямо същия период на 

2008 г., когато те бяха в 

общ размер от 1,152 млрд. 

евро, спадът е с около 70%. 

България следва да насочи 

чуждестранните пари в 

отрасли, които развиват 

експортно ориентирани-

те отрасли. За тази цел 

трябва да се инвестира 

в качествените характе-

ристики на работниците. 

Особен акцент да се по-

стави на образованието 

и на сътрудничеството 

между образователните 

институции и фирмите. 

Трябва да се инвестира 

в информационни техно-

логии, защото наличието 

им ще определи и по-на-

татъшното развитие на 

отрасъла строителство. 

В това отношение е не-

обходимо привличането на 

допълнителни чуждестран-

ни инвестиции в изгражда-

нето на пътната инфра-

структура, защото тя е 

съществена предпоставка 

за общото икономическо 

развитие на страната.

Преките чуждестранни инвестиции в 
условията на глобална финансова криза 

Прилив на преки чуждестранни инвестиции в България за периода 1996-2008 г. в млн. евро

Източник: БНБ

Приток на преки инвестиции по икономически отрасли 1998-2008 г.

Източник: БНБ

Eкипът на в. 
„Строител” съвместно 

с колегите от 
направление  „Анализи 

и прогнози” на КСБ 
проведоха работна 

среща. Обсъдени 
бяха  идеи за новата 

рубрика „Анализи”. 
В нея ще каним за 

участие и коментари 
водещи специалисти  

и експерти по 
проблемите на 

строителството, 
икономиката, 

финансите.

 В този брой 
гостува ст.н.с. д-р 

Искра Христова-
Балканска от 

Икономическия 
институт на БАН

Ст.н.с. д-р Искра 

Христова-Балканска 

е научен секретар 

на Икономическия 

институт на БАН. 

Преподавател по 

международни финанси 

и международно 

банково дело към 

Дистанционната 

магистърска 

програма по МИО 

на Икономическия 

институт на БАН 

и университета 

„Св. св. Кирил и 

Методий” - Велико 

Търново. Хоноруван 

преподавател по 

пари и банково дело 

и международни 

финанси към френския 

профил на Стопанския 

факултет на СУ 

„Климент Охридски”. 

Има специализация във 

Франция по проблемите 

на международните 

финанси. Гост-

преподавател в 

Университета Лил 1, 

Франция
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Реконструкция и модернизация на 
базата на Домашен социален патронаж 

- община Ловеч

Възложител: Община Ловеч

Описание: Обектът на поръчката е изпълнение на 

„Реконструкция и модернизация на базата на Домашен 

социален патронаж - община Ловеч”. Изпълнението 

на договора, предмет на поръчката, се финансира със 

средства на Европейския фонд за регионално развитие 

и държавния бюджет на Република България чрез ОП „Ре-

гионално развитие” 2007-2013 по проект „Реконструкция, 

модернизация и оборудване базата на Домашен социа-

лен патронаж - община Ловеч”, съгласно договор BG 161 

PO 001/1.1.-01/2007/037. Осигуряването на подходяща и 

рентабилна социална инфраструктура на община Ловеч 

ще обезпечи оптималното протичане на процесите в 

обществото и ще отговори на изискванията на насе-

лението на градовете и урбанизираните ареали. - Лот 1 

- „Реконструкция и модернизация на базата на Домашен 

социален патронаж - община Ловеч”, Кухненски блок на 

ДСП, УПИ I-1908, кв. 199, гр. Ловеч, община Ловеч; - Лот 

2 - „Реконструкция и модернизация на базата на Дома-

шен социален патронаж - община Ловеч”,Кухненски блок 

на ДСП, УПИ VIII-447, кв. 44, с. Дойренци, община Ловеч; 

- Лот 3 - „Реконструкция и модернизация на базата на 

Домашен социален патронаж - община Ловеч”, Админи-

стративна сграда на ДСП, УПИ I, кв. 203, кв. „Вароша”,гр. 

Ловеч.

Общо количество или обем - вътр. мазилка 1976; 

шпакловка 2045; латекс 3704; ПВЦ дограма 98; алум. вра-

ти 85; настилки 599; покрив 728; гипсокартон 673 и др.

Прогнозна стойност без ДДС: 1 083 458,27 лв. 

III.1.4) Други особени условия 

Прогнозните стойности са, както следват: - Лот 

1 – 366 582,66 лева без ДДС; - Лот 2 – 510 385,56 лева без 

ДДС; - Лот 3 – 206 490,05 лева без ДДС; Офертите на 

Участниците не трябва да надвишават горепосочените 

прогнозни стойности.

Критерий за оценка на офертите: най-ниска цена

Срок за получаване на документация за участие: 
13 ноември 2009 г. 10 ч. 

Срок за получаване на оферти или заявления за 
участие: 23 ноември 2009 г. 10 ч.

Отваряне на офертите: 24 ноември 2009 г. 11 ч.

Изграждане на хангари за съхранение и места за кацане - проект по ГИП 2008  
на инструмента Шенген, цел 1, мярка 4, дейност 1

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД 

Описание: „ЧЕЗ Разпределение България” АД провеж-

да процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

открит конкурс с предмет: Избор на изпълнител за от-

страняване на аварии и извършване на планови ремонти 

на електроразпределителната мрежа в гр. София (район 

Витоша 1; район Витоша 2; район Средец 1 и район Сре-

дец 2). Обектът се дели на четири обособени позиции: 

Обособена позиция 1 – Избор на изпълнител за отстра-

няване на аварии и извършване на планови ремонти на 

електроразпределителната мрежа в гр. София - район 

Витоша 1. Обособена позиция 2 – Избор на изпълнител за 

отстраняване на аварии и извършване на планови ремонти 

на електроразпределителната мрежа в гр. София - район 

Витоша 2. Обособена позиция 3 – Избор на изпълнител за 

отстраняване на аварии и извършване на планови ремонти 

на електроразпределителната мрежа в гр. София - район 

Средец 1. Обособена позиция 4 – Избор на изпълнител за 

отстраняване на аварии и извършване на планови ремонти 

на електроразпределителната мрежа в гр. София - район 

Средец 2. Всеки участник може да участва само за една 

обособена позиция, при условие че отговаря на изисква-

нията, посочени в тази документация и в обявлението 

за възлагане на обществената поръчка. Изпълнението 

на договора за всяка обособена позиция ще се извършва 

на етапи, в зависимост от техническата готовност на 

Възложителя за възлагане на изпълнението. За всеки от-

делен етап от изпълнението на договора Възложителят 

съставя възлагателен протокол, в който описва видовете 

работи и количеството им, срока за изпълнение, цената на 

база единични цени. Към всеки отделен възлагателен про-

токол Възложителят прилага работен проект или скица. 

Възлагателният протокол се подписва от Възложителя и 

Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предоставя стро-

ителните работи, предмет на поръчката, за срок от 18 

месеца, смятано от датата на сключване на договор за 

възлагане на изпълнението на обекта или до достигане 

на максималната стойност на договора 450 хил. лв. без 

ДДС, за всяка обособена позиция, в зависимост от това 

кое събитие е настъпило първо.

Прогнозна стойност без ДДС: 1 800 000 лв. 

Изискуеми депозити и гаранции: Гаранция за участие 

и изпълнение

Срок за получаване на документация за участие: 25 

ноември 2009 г., 16:00 ч. 

Срок за получаване на оферти или заявления за учас-
тие: 02.12.2009 г., 16:00 ч.

Възложител: Министерство на околната среда и 

водите 

Описание: Проектиране и изграждане на ПСПВ (Пре-

чиствателна станция за питейни води) Мала църква и 

ПСПВ Пасарел, включително: - Изготвяне на технически 

проекти и документи за получаване на всички необходими 

разрешения, вкл. разрешение за строеж, разрешение за 

заустване и всякакви други според нормативната уред-

ба; - Доставка на основното оборудване; - Изпълнение на 

строително-монтажните работи, включително изготвяне 

на работни чертежи, доставка на суровини и материали, 

механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, 

необходими за изпълнение на строителството в съответ-

ствие с одобрените проекти и спецификации; - дейности 

по въвеждане на обектите в експлоатация, вкл. изготвяне 

на екзекутивна документация и инструкции за експлоата-

ция и поддръжка на обекта и оборудването; - отстраня-

ване на дефекти, проявени през периода за съобщаване на 

дефекти. Изпълнителят ще осъществява възложените му 

дейности съгласно изискванията на Закона за устройство 

на територията (ЗУТ), както и договорните условия на 

FIDIC за технологично оборудване и проектиране - стро-

ителство за електро- и машинно-монтажни работи и за 

строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпъл-

нителя (Жълта книга).

Критерий за възлагане: Най-ниска цена

Срок за получаване на искания за документи или за 
достъп до документи: 27 ноември 2009 г., 17:00 ч. 

Срок за получаване на оферти или на искания за учас-
тие: 08 декември 2009 г., 17:00 ч. 

Поръчка във връзка с проект и/или програма, които 
са финансирани от общностни фондове: ИСПА мярка 

2000/BG/16/P/PE/001 „Интегриран проект за водния цикъл 

на гр. София”

Възложител: Столична община 

Описание: Проектиране и строителство на завод за 

механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци на 

площадка ”Садината”, село Яна, район „Кремиковци”. Целта 

на процедурата е да се проектира и построи завод за меха-

нично-биологично третиране, включително всякакво друго 

необходимо оборудване, подвижни работни машини и кон-

тейнери, както и всички временни съоръжения, необходими 

за разработването на обекта, в съответствие с устрой-

ствения план и строителните условия и въз основа на одо-

брен работен проект. Проектираният, изграден и функци-

ониращ завод следва да е в съответствие с изискванията 

на Възложителя, процедурните изисквания на Европейския 

съюз, отнасящи се за структурните фондове, българските 

стандарти, определени в Закона за устройство на тери-

торията (ЗУТ) и законодателството в областта на опаз-

ване на околната среда. Подробна пълна информация за 

условията и особеностите на процедурата се съдържат в 

документацията за участие. -Изпълнителят ще изпълнява 

функциите на строител по смисъла на Закона за устрой-

ство на територията (ЗУТ), като ще извършва и работно 

проектиране на всички части на компонентите, посочени 

в техническите спецификации съобразно изискванията, 

посочени в тях. - Договорът за строителство е изготвен 

въз основа на общите договорни условия на FIDIC за тех-

нологично оборудване и проектиране – строителство на 

електро- и машинно-монтажни работи и за строителни и 

инженерни обекти, проектирани от изпълнителя, наричани 

за краткост Жълта книга, издание 1999 г. - Дейностите по 

настоящата поръчка са в обхвата на времевия график за 

изпълнение на цялостния проект за изграждане на интег-

рирана система от съоръжения за третиране на битови-

те отпадъци на Столичната община.

Критерий за възлагане: Икономически най-изгодна 

оферта при посочените по-долу показатели (показателите 

се посочват с тяхната относителна тежест или в низ-

ходящ ред на значимост, когато оценяването на относи-

телната тежест не е възможно поради очевидни причини) 

Показател Тежест Показател Тежест
„Частични 50 Предложена  50
оперативни  цена
разходи” х15

Срок за получаване на документи за участие: 16 но-

ември 2009 г. 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти: 26 ноември 2009 г. 

17:00 ч. 

Възложител: Община Горна Оряховица 

Описание: Строителни и монтажни работи, целящи 

осигуряване топлинен комфорт, енергийна ефективност, 

достигане на изискуеми санитарно-хигиенни норми, изра-

зяващи се в направа на топлоизолация, ремонтиране на 

фасади, подмяна на дървена дограма, топлоизолация на физ-

културен салон, реконструиране на осветителна и силова 

електроинсталация, реконструиране на отоплителна ин-

сталация, изграждане на топла връзка на ОУ „Иван Вазов”, 

ремонтиране на санитарни възли, ремонтиране и изграж-

дане на санитарни възли за лица в неравностойно положе-

ние, ремонтиране на плувен басейн на СОУ „Г. Измирлиев”, 

изграждане на асансьор за нуждите на деца с физически 

увреждания в СОУ „Г. Измирлиев”, подмяна на настилки на 

спортни площадки, ремонтиране на ВиК мрежа, подмяна на 

настилки в класни стаи.

Критерий за възлагане: 
Икономически най-изгодна оферта при посочените по-

долу показатели (показателите се посочват с тяхната 

относителна тежест или в низходящ ред на значимост, 

когато оценяването на относителната тежест не е въз-

можно поради очевидни причини) 

Показател Тежест Показател Тежест
Предложена  0.60 Срок за изпълнение 0.40

цена   на поръчката

Срок за получаване на документи: 04 декември 2009 

г. 16:00 ч. 

Срок за получаване на оферти или искания за учас-
тие: 14 декември 2009 г. 16:00 ч.

Възложител: Министерство на финансите – Цен-

трално звено за финансиране и договаряне 

Описание: Изграждане на хангари за съхранение и мес-

та за кацане – проект по ГИП 2008 на инструмента Шен-

ген, цел 1, мярка 4, дейност 1. Предметът на поръчката 

включва проектиране чрез пригаждане на съществуващ 

проект, авторски надзор и изпълнение на пункт за опера-

тивно базиране хеликоптерите на ГДГП.

Прогнозна стойност без ДДС: 1 173 498 лв. 
Критерии за възлагане: Най-ниска цена

Срок за получаване на искания за документи или за 
достъп до документи:  06 ноември 2009 г., 16:00 ч. 

Срок за получаване на оферти или на искания за учас-
тие: 16 ноември 2009 г., 12:00 ч. 

Избор на изпълнител за отстраняване на аварии и извършване на планови  
ремонти на електроразпределителната мрежа в гр. София (район Витоша 1; 

район Витоша 2; район Средец 1 и район Средец 2)

Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация  
на ПСПВ Мала църква и ПСПВ Пасарел

Проектиране и строителство на завод за механично-биологично третиране 
(МБТ) на отпадъци на площадка „Садината”

Енергийно-ефективна реконструк-
ция и модернизация на СОУ „Г. Измирли-
ев” и ОУ „И. Вазов” - гр. Горна Оряхови-

ца по обособени позиции 

Подробности в условията за участие, изискуемите гаранции и депозити, икономическите, фи-

нансовите и техническите възможности и административната информация за възложителите 

може да бъде намерена на електронната страница на Агенцията за обществени поръчки: www.aop.

bg. За да влезете в страницата, е необходима регистрация!
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Социалното жилище като банков 
продукт

Наемите на офиси в 

Европа започват да се 

стабилизират през тре-

тото тримесечие на го-

дината, показва проучване 

на консултантската ком-

пания Jones Lang LaSalle. 

Индексът, който сле-

ди наемните нива в 24 

града, се понижава с едва 

0,8% през тримесечието.  

Въпреки това обаче на-

емите в Европа сега ос-

тават с близо 16% под 

нивата спрямо година по-

рано. Това е най-сериозни-

ят спад, отчитан досега.

От консултантската 

компания коментират, че 

в градовете със стаби-

лизиращи се наемни нива 

собствениците предла-

гат все повече стимули, 

за да привлекат наема-

тели. Според експертите 

има пазари, на които вече 

се приближава дъното, но 

се очакват и известни 

намаления на наемите на 

други.

В сравнение с първите 

три тримесечия на 2008 

г. търсенето на офиси в 

Европа е с 34% по-слабо 

засега тази година и с 

почти 30% под средната 

стойност за пет години.

Според проучване на 

консултантската компа-

ния „Фортън”  

през третото 
тримесечие 
в България 
са сключени 
шест пъти по-
малко сделки 
за наемане на 
офис площи в 
сравнение със 
същия период 
на миналата 
година

През юли-

септември са 

д о г о в о р е н и 

сделки за мал-

ко над 10 хил. 

кв. м офиси при 65 хил. кв. 

м година по-рано. По дан-

ни на консултантската 

компания „Колиърс” пък 

проекти за изграждането 

на офис сгради в София с 

обща площ от близо 150-

160 хил. кв. м са замразе-

ни. От началото на годи-

ната спадът на наемните 

нива е от около 20%. 

Интересно предложе-

ние прави Волфганг Аман 

от Института за недви-

жими имоти, строител-

ство и жилища във Виена, 

който участва в конфе-

ренцията „Balrec: В очак-

ване на възстановяване”, 

която в момента се про-

вежда в София.

Страните от Централна и 
Източна Европа трябва да 
развият социалното жили-
ще като банков продукт 

Според него развити-

ето на социалното жили-

ще като банков продукт 

е възможна стратегия за 

осигуряването на достъп-

ни жилища в региона, къде-

то доходите на населени-

ето са значително ниски, 

а цените на имотите до-

ближават тези в Западна 

Европа.

Стратегията пред-

ставлява осигуряването 

на жилища на достъпни 

цени. Тя комбинира частен 

капитал, банково финан-

сиране, държавно субси-

дирани заеми, кредити от 

международни финансови 

институции, безплатна 

или по-евтина общинска 

земя и инфраструктура. 

Резултатът е жилища с 

наеми на цени значител-

но под пазарните и далеч 

под евентуалните вноски 

по кредитите – 2 евро кв. 

м/месец, посочват от ин-

ститута. Схемата вече 

работи в Черна гора и 

предстои да бъде въведе-

на в Румъния и Албания.

Страната ни е най-предпочитаната 
имотна дестинация за руснаците

България е лидер по 

брой запитвания за покуп-

ка на имот зад граница от 

руснаците, сочат данни-

те на компанията МИЭЛЬ 

Distant Property Management 

за третото тримесечие 

на тази година. 

Една четвърт от кли-

ентите на агенцията са 

проявили интерес към по-

купка на имот в нашата 

страната, като при това 

почти всички потенциал-

ни купувачи са сключили 

сделка

България привлича 

клиентите с достъпната 

си цена и приемливо ка-

чество на недвижимите 

имоти, с голямото разно-

образие от предлагане и 

опростената процедура 

за покупка.

Втората по атрак-

тивност за покупка на 

имот е Турция (17%). В 

топ 3 намира място и 

Испания (13%). До голяма 

степен това е свързано с 

факта, че клиентите са 

започнали по-реалистич-

но да гледат на нещата и 

вече не отлагат покупка-

та в очакване на 50% на-

маление. Въпреки че пико-

вият сезон на търсене за 

покупка и аренда на имо-

ти в чужбина е отминал 

с приключване на лятото, 

активността на купува-

чите не е намаляла, по-

сочват от МИЭЛЬ Distant 

Property Management.

България е сред нискорисковите 
държави в управлението на 
публичните финанси

В проект за решение 

на Съвета на ЕС по иконо-

мически и финансови въ-

проси (ЕКОФИН) България 

е посочена сред нискорис-

ковите държави в управле-

нието на публичните фи-

нанси в дългосрочен план, 

съобщи правителствена-

та информационна служба. 

Другите държави в тази 

група са Дания, Естония, 

Финландия и Швеция. Въ-

преки че кризата води до 

влошаване на правител-

ствените баланси, струк-

турите на фискалните 

позиции в тези държави 

са по-стабилни от тези на 

другите държави членки. 

В България в дългосрочен 

план правителствените 

разходи, свързани със зас-

таряване на населението, 

се очаква да са доста под 

средните за Европейския 

съюз, пише още в проекто-

документа. Министрите 

на финансите от стра-

ните на ЕС ще разгледат 

проект за по-добро регули-

ране и намаляване на адми-

нистративната тежест, 

съобщи Красимир Костов, 

заместник външен ми-

нистър и председател на 

Съвета по европейски въп-

роси. Съветът разгледа 

позицията на страната ни 

за заседанието на Съвета 

на ЕС по икономически и 

финансови въпроси, което 

ще се състои на 10 ноем-

ври в Брюксел. В рамките 

на заседанието от Коми-

сията за защита на конку-

ренцията е представен и 

доклад на тема „Насоки за 

оценка на съответствие-

то на нормативни и общи 

административни актове 

с правилата на конкурен-

ция”. От КЗК предложиха 

всички въпроси, които 

СЕВ обсъжда и които имат 

отношение към конкурен-

цията, да минават на по-

ранен етап през консул-

тации с КЗК. В областта 

на данъчното облагане 

предстои на заседанието 

на ЕКОФИН да се разгледа 

проект на директива на 

Съвета относно админи-

стративното сътрудни-

чество в областта на да-

нъчното облагане, съобщи 

Костов.

Финландия 
обмисля да пусне 
„Северен поток“ 
през свои води

Финландия може да даде разрешение до края на го-

дината за преминаване на руския газопровод „Северен 

поток” през свои води. Това съобщи в Санкт Петербург 

финландският премиер Мати Ванханен.

„Финландското правителство ще вземе решение 

в началото на ноември по въпроса за преминаване на 

„Северен поток” в неговата икономическа зона”, каза 

Ванханен след среща с руския си колега Владимир Путин 

в Санкт Петербург. „След екологична експертиза ще 

бъде издадено разрешение за строеж на газопровода. 

Очакваме това да стане до края на годината”, добави 

финландският премиер. Проектите за строеж на газо-

проводите „Северен поток” и „Южен поток” се изпъл-

няват по график, заяви премиерът Владимир Путин на 

пресконференция след преговорите с Мати Ванханен. 

Финландски компании могат да участват в разработ-

ването на Щокманското газово находище в руския Да-

лечен изток, продължи Путин. За разработването на 

находището и доставката на техника ще бъдат орга-

низирани търгове, в които могат да участват и фин-

ландски партньори.
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Фестивал в чест на 
Дико Илиев

В Оряхово са се роди-

ли „Дунавско хоро”, „Елено 

моме”, „Танцът на жетвар-

ките” и много други хора 

и маршове на легендарния 

композитор Дико Илиев. В 

този град той е преживял 

най-творческите си годи-

ни, оставяйки трайна сле-

да в българската култура. 

Неслучайно тази година 

именно там се проведе 

първото издание на Фес-

тивала по творчеството 

на Дико Илиев „Алено муш-

като” под егидата 

на общината и под 

патронажа на кме-

та на общината Ге-

орги Пенков. „През 

2009 г. трябваше 

да се проведат 14-и 

поред празници на 

духовите оркестри 

и съвсем спонтанно 

се роди идеята за фести-

вала, който взе името си 

от книгата на Цветана 

Маркова „Дунавско хоро, 

закичено с 

алено мушка-

то”, разказа 

Х р и с т и н а 

Иванова, се-

кретар  на 

фестивала. 

 За щас-

тие се на-

мират фирми, членове на 

КСБ, които подават ръка, 

а събитието преминава 

при невероятен интерес 

– площадът в Оряхово 

се оказва тесен да побе-

ре всички хора, дошли да 

представят своето изку-

ство, и особено – зрите-

лите. Духови оркестри, 

мажоретни, фолклорни, 

балетни и други танцови 

формации премериха сили 

в две категории - за най-

добро изпълнение на му-

зикално произведение на 

Дико Илиев и за най-добра 

хореография или пластич-

но решение по музика на 

Дико Илиев.

Оттук нататък ор-

ганизаторите - Сдруже-

нието с нестопанска цел 

(СНЦ) „Алено мушкато”, 

планират фестивалът не 

само да се превърне в тра-

диция, а и в най-значимото 

културно събитие в Севе-

розападна България.

„Вирджиния рекърдс” 
заведе дело  
срещу Невена Цонева
Причината е желанието на певицата да 
прекрати договора си с музикалната компания 

През последните месе-

ци упорито се говореше, 

че Невена Цонева иска да 

прекрати договора си със 

своите продуценти „Вир-

джиния рекърдс”.  Явно 

проблемите между двете 

страни наистина са сери-

озни, защото издателска-

та компания заведе дело 

срещу победителката в 

първия сезон на музикално-

то риалити Music Idol. Спо-

ред „Вирджиния рекърдс” 

не съществува никакъв 

формален или друг повод 

за исканото от страна на 

Невена Цонева предсрочно 

прекратяване на сключе-

ния помежду им договор.

„Страхувам се, че ако 

позволим кражбата на 

артисти или техни инци-

дентни решения за едно-

странно прекратяване на 

договорите им с проду-

центите, да се превърне 

в стандартна практика, 

нищо обнадеждаващо и 

позитивно не очаква музи-

калния бизнес в България. 

Коректността и моралът 

в отношенията между хо-

рата, ангажирани в този 

бранш, трябва да бъдат 

отстоявани по всички 

възможни правни и бизнес 

начини”, коментира Саня 

Армутлиева, управител на 

„Вирджиния рекърдс”.

Интервю със себе си. 
Апокалипсис

„Интервю със себе си. 

Апокалипсис” е последно-

то послание на покойна-

та Ориана Фалачи – едно 

от най-известните и ос-

три пера на Апенините. 

Разкривайки непознати 

моменти от своя живот, 

тя твърдо заявява пози-

цията си по проблемите, 

опасностите и предизви-

кателствата, пред които 

е изправен съвременният 

свят.

Фалачи прави интер-

вю със самата себе си не 

за да предизвика интерес 

към живота си. Понякога 

тя споделя лични неща, 

например за своята бо-

лест, но това е само за да 

се започне или разгърне 

„разговорът за раковото 

заболяване на морала на 

западния свят.” 

Ориана намира вдъх-

новение за последната 

си книга в един откъс от 

„Апокалипсис” на св. Йоан, 

но тя го използва като ме-

тафора на съвременност-

та, сблъсъка на култури, 

противопоставянето на 

Запада и исляма. Тя показ-

ва реалността с точни 

факти и събития. Крас-

норечива картина на един 

свят, в който се сбъдва 

предсказание отпреди две 

хиляди години.

В книгата си жур-

налистката се проти-

вопоставя на фалшивия 

пацифизъм, фалшивата 

доброта, невежеството, 

безразличието, инерцията 

на тези, които „не мислят 

или се страхуват”. Тя яр-

остно критикува и анали-

зира както действията, 

така и бездействието 

на западните политици 

и политически партии, 

Европейския съюз, ООН, 

НАТО. Под острото перо 

на журналистката попа-

дат някои от най-големи-

те световни лидери, сред 

които Джордж Буш, Бил 

Клинтън, Кофи Анан, Ясер 

Арафат. Разбира се, отде-

лено е специално внимание 

на обществения живот в 

нейната родина Италия.

Но това, което може 

би най-много вълнува не-

покорния дух на Фалачи, 

е опасността, която спо-

ред нея скоро ще сполети 

Стария 

конти-

н е н т 

–  пре -

връща-

н е т о 

на  Ев-

р о п а 

в  Е в -

раби я . 

Тя  с е 

с т р а -

хува от 

разру -

ш а в а -

н е т о 

на  ев -

ропей-

с к и т е 

ц е н -

ности, 

т р а -

диции, 

цивили-

з аци я . 

И  з а -

я в я в а : 

„Каква 

Е в р о -

па? Европа я няма вече. 

Има Еврабия. Какво раз-

бирате под Европа? Този 

така наречен Европейски 

съюз с неговата непоч-

тена конституция, която 

оставя настрана, тоест 

отрича нашите христи-

янски корени,  нашата 

същност? Както вече ка-

зах, Европейският съюз 

е просто един финансов 

клуб. Клуб, пожелан от гос-

подарите на този конти-

нент. Това е лъжа, с която 

трябва да се задържи на 

крака проклетото евро, да 

се утвърди антиамерика-

низмът, ненавистта към 

Запада…”

Мартин Динчев

СНЦ „Алено мушкато” проведе в Оряхово
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 The municipality in Berkovitsa has 

ready and presented for approval different 

operational programmes on 18 projects 

made by its special ists of department 

“Eurointegration – programmes and projects” 

with the aid of consultants.

 Ten of the projects expect financing 

from the development of rural regions 

programme. They refer to a change in the 

water-supply system and asphalt paving of 

the streets in the villages Burziya, Zamfirovo 

and Borovtsi. Of the same programme 

is expected financing for reconstruction 

of the transport streets “Nikolaevska”, 

“Alexandrovska” and “Timok”.

 Repairs and expansion of the sports 

hall in the town are forthcoming. Financing is 

expected also for modernization of the library 

club building “Ivan Vazov” as well as of the 

graveyard.

 Next year begins widening of the road 

from the town to “Kom” Chalet. It is important for 

the tourist stream as well as for builders of the 

sports and tourist complex “Berkovski Balkan”.

European money changes Berkovitsa
Eng. Milcho Dotsov is mayor of Berkovitsa

In 2008 we assimilated 

BGN 12 million and in the 

current year BGN 15 million 

for water mains change 

and providing of sewerage 

system, new pavements 

and streets, renovation of 

buildings for schools and 

kindergartens, new lighting. 

A total 90% of the money 

comes from the European 

funds PHARE, SAPARD, from 

operational programmes. 

Many residents of the town 

modern ize the i r  houses 

and build new homes. The 

number of hotels increases. 

However, big construction is 

forthcoming. It is connected 

with construct ion of the 

t ou r i s t  w in te r  comp lex 

“Berkovski Balkan”. The 

project is for more than 

EUR 100 mill ion. We are 

implementing it together with 

“Glavbolgarstoy” AD.

The creation of five ski 

zones is envisaged with a 

total length of the tracks in 

the beginning 13 km and then 

up to 25 km. Six rope-ways, 

a snowboard track, a biathlon 

shooting ground and track, 

a delta- and paraplanerism 

platform and bed fund are 

envisaged. We are expecting 

approval of a project for 

repairs on the road from 

the town to the peak. We 

apply for financing from the 

programme for development 

of rural areas. We envisage 

the 16 km road to “Kom” 

Chalet to be widened, new 

br idges to be bui l t ,  the 

existing turns to be made 

straight.

Projects to be implemented in 2010

Bridges are exceptional equipment. 

It is not accidental that during war the 

enemy destroys them first.

I  have the chance to inspect 

the bridges – they are exceptional 

equipment, a lot in number – a total 800 

at that, in the exceptional environment 

of New York City, a city with a dense 

population and heavy traffic. The 

constructions are very interesting, 

some being above 120 years old, such 

as the Brooklyn Bridge – 126 years old. 

On the other hand, I have the designs 

of these bridges. As an interesting 

speaker in a well-known lecture said “God 

is an engineer.” Why? “Because he creates.”

A certain bridge exists to perform a 

certain function, to carry traffic from this point 

to that point and vice versa. Once we have 

created the function, we have an engagement 

to support it.

A long time ago the life span of bridges 

was about 100 years, then it became 75 years 

and now it is 25. After this period the bridge 

should be reconstructed. No matter whether 

it will be totally changed or its separate parts 

will be changed, it is important that it will be 

closed, the function will be suspended and 

years will pass until it is restored again. 

Prof. Dr. Eng. Bozhidar S. Yanev

God is an engineer because 
he creates

Boyko Bor isov put  a 

mark “Very good” to the 

work of his government. We 

are above zero with BGN 8 

million, added the premier 

at the annual meeting of 

government and business 

“Where to after the first 100 

days of the government: 

Bulgaria in search of a new 

model for business growth”. 

The achieving of a balanced 

budget costs huge efforts on 

the part of the government 

but it is an important signal 

for the business, for the 

entrance of Bulgaria to the 

euro zone and for decreasing 

the interest rates on credits. 

The government has held 

informal meetings with the 

management of all banks in 

the country to which it has 

given the financial report on 

the budget fulfillment up to 

the moment and has made 

a request to gradually start a 

decrease in the interest rates 

on credits. The government 

canno t  in te rfe re  in  the 

work of banks, Borisov was 

categorical.

B e f o r e  b u s i n e s s 

representat ives Bor isov 

stated that among the top 

priorities of the government 

are financial stability and 

securi ty.  To the Counci l 

of Ministers was formed a 

special council on finances 

which includes Kristalina 

Georgieva, Lyubomir Hristov 

and Iliyan Mihov. One of the 

most important things that 

the government achieved of 

his first 100 days in office 

is the unblocking of frozen 

EU funds and European 

money that Bulgaria will 

get for construction of the 

waste processing plant in 

Sofia, for Sofia overhead 

roads and European funds 

fo r  t h e  c u r re n t  m e t ro 

construction. In February 

2010 construct ion of lot 

2  o f  Trak ia  H ighway  i s 

expected to be launched. 

If we continue at this rate, 

there will be a lot of work 

for construction companies, 

Borisov added.

Boyko Borisov:

If we continue at this rate, 
there will be a lot of work for 
construction companies
Prime Minister assessed as “Very good” the work 
of his Cabinet

Budget 2010 is directed 

to provide stability through 

carrying a reasonable fiscal 

policy and maintaining a 

balanced budget. The main 

parameters underlying it are 

in conformity with the aims of 

the government fiscal policy. 

The distr ibution of state 

expenses is in accordance 

with the priorities and the 

anti-crisis measures of the 

Cabinet.

Pr i o r i t i e s  in  Budge t 

2 0 10  e x p e n d i t u re  a re 
social sector, education, 

healthcare, ecology, road 

infrastructure. Investment 

e x p e n s e s ,  p l a n n e d  i n 

Budget 2010, are directed 

primarily to ecology and 

road infrastructure. The total 

size of capital expenditures 

under  the consol idated 

fiscal program amount to 

6.1% of the gross domestic 

product (GDP), including 

3% investments with source 

the nat ional budget and 

3.1% of GDP are EU funds. 

The forecast expenses for 

environmental protection are 

1.6% of GDP.

Bulgaria’s Council of Ministers 
approved Budget 2010
Roads, education, health and ecology – top priorities
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Бандата на туристи-

те авантюристи, както 

тези момчета се нарича-

ха, в началото на есента 

решиха да обходят със 

старите си ретро мото-

циклети Странджа плани-

на… Присъединих се към 

тях само защото щях да 

покарам едно АVО - гер-

манска антика отпреди 

40 години с карданно зад-

вижване, бавнооборотна и 

с много удобна седалка. Е, 

разбира се, поканиха ме и 

заради фотографските ми 

умения. Изходната база 

стана Малко Търново, до-

там транспортирахме 

моторите и оттам тръг-

нахме…

Най-голямата защите-

на територия в България 

предлага уникалния шанс 

да видите най-големия 

съхранен широколистен 

горски комплекс на Ев-

ропа. Единствено тук на 

континента са запазени 

типичните за края на тер-

циера гори (отпреди 1 млн. 

години). В естествените 

масиви от стари гори чес-

то се срещат дървета от 

източен горун, благун, из-

точен бук и странджански 

дъб с диаметри от 1,5–2,0 

м и възраст над 500 годи-

ни. 

Странджа е планина с 
хилядолетна история, 
съхранила в земите и в ду-
ховните си пространства 
наследството на няколко 
цивилизации.

Най-старите следи от 

живот по тези места да-

тират от новокаменната 

и медно-каменната епоха 

(VI–III хил. пр.Хр.).

Наричана през векове-

те Тратонзос, Салмидесос, 

Монс Астикус, Хемимонт, 

Парория, по редица причи-

ни Странджа остава поч-

ти непозната в историко-

географско отношение за 

античния свят. Повече са 

данните за Странджан-

ското крайбрежие, което 

през бронзовата и ран-

ножелязната епоха се е 

наричало Салмидесос. В 

продължение на около две 

хилядолетия Странджа е 

доставчик на метал, кожи, 

месо, месни и млечни про-

дукти на Източноримска-

та, Византийската и Ос-

манската империя.

Единият от нас, исто-

рик по образование, изнесе 

пред бандата една попу-

лярна беседа. За пръв път 

Странджа е включена в 

българската държава през 

705 г. при хан Тервел. Век 

по-рано планината вече е 

заселена със славяни, сме-

сили се с многобройното 

оцеляло тракийско населе-

ние. През последните ве-

кове на турското робство 

един от най-трагичните 

моменти в историята на 

странджанското населе-

ние е т.нар. караевренска 

катастрофа, когато кър-

джалийските орди запал-

ват кулата на местния 

спахия и в нея изгарят 

живи стотици хора. Тази 

трагедия оставя толко-

ва силно впечатление в 

народното съзнание, че е 

пресъздадена в десетки 

народни песни и предания. 

За да спаси живота си 

по време на кърджалийски-

те нападения, странджан-

ското население масово е 

принудено да търси спасе-

ние – на юг или към созо-

полското пристанище на 

север, откъдето през 1806 

и 1807 г. цяла руска флоти-

лия извозва бежанците до 

южноруските пристани-

ща... И днес в Южна Украй-

на, Крим и Молдова има де-

сетки села на тракийски 

бежанци, много от които 

носят имената на стари-

те си поселища. 

След Освобождението 

на България през 1878 г. 

Берлинският договор връ-

ща Странджа в пределите 

на Османската империя. 

Нова изселническа вълна 

се насочва този път към 

свободна България, а ос-

таналото в Странджа и 

Източна Тракия население 

продължава борбата за на-

ционална свобода. Под ръ-

ководството на Вътреш-

ната македоно-одринска 

революционна организация 

(ВМОРО) в цялата планина 

се създават революционни 

комитети, навлизат чети, 

избухват сражения. На 29 

юни 1903 г. в местност-

та Пѓтрова нива ВМОРО 

взема решение за обявя-

ване на Преображенското 

въстание. То избухва на 

5 август (Преображение 

Господне) в подкрепа на из-

бухналото две седмици по-

рано в Македония Илинден-

ско въстание. Без никакъв 

шанс за успех срещу смаз-

ващото превъзходство на 

противника странджанци 

се жертват, за да подпо-

могнат въстаналите в 

Македония събратя и да 

покажат пред света не-

примиримостта си към 

робството. За няколко дни 

Странджа е освободена. 

Цели 26 дни трае епичната 
борба на няколко хиляди зле 
въоръжени въстаници

срещу 40-хилядната 

редовна турска армия 

и безчислен башибозук. 

Заревото на пожарите 

надвисва над планината 

– изгорени са над 60 села, 

хиляди старци, жени и деца 

са избити или отвлечени. 

За ознаменуване на тези 

събития са и многолюд-

ните събори, за които в 

предпоследната събота на 

август пристигат десет-

ки хиляди потомци на тра-

кийски бежанци от цялата 

страна. В чест на 100-го-

дишнината на въстанието 

бе построена църквата 

„Св. Петка”. Петрова нива 

заема централно място в 

Странджа и оттам могат 

да се правят пешеходни 

преходи към много селища 

и местности. Ние се въз-

ползвахме от ситуацията 

да се върнем отново в с. 

Звездец. Забравих да кажа, 

че трима от нас свързват 

този край, и по-специално 

с. Звездец, с военната си 

служба в местния гарни-

зон…

Е, сега войници и офи-

цери почти не се срещат, 

но в познатата ни от де-

сетилетия кръчма и днес 

на обяд задължително 

поднасят ярешкия кур-

бан – врял, дъхащ сякаш 

на странджанската зеле-

ника през май, с набор от 

корени, поръсен с пресен 

магданоз и див чесън! По-

хапнахме. И сякаш се вър-

нахме в годините назад, 

когато… 

Бяхме просто в сърцето на 

Странджа. При 
традициите. 

И отново на 

моторите… За 

мен този път 

беше отреден 

един ИЖ – здра-

ва руска напра-

ва от съветско 

време, непре-

тенциозен и мо-

щен, за да мога 

спокойно с него 

да стигна до 

т р а к и й с к о т о 

скално светили-

ще в местността 

Каменска бърчина. 

В тракийската 

цивилизация камъ-

кът символизира 

божествената 

власт, трайното 

и непреходното. 

С в е т и л и щ е т о 

п р е д с т а в л я в а 

комплекс от ин-

тересни скални 

образувания. Една 

от скалите е с 

форма на гъба, в 

чиято основата 

има тесен процеп, 
„провирало”, за 

което се вярва, че успеш-
но пролазилият през него 
човек се избавя от болести 
и беди и ще бъде здрав през 
цялата година. 

По-нататък, към Ахто-

пол, привечер попадаме 

и на прочутите стран-

джански жижни… Това са 

пирамидални кон-

струкции от наря-

зани странджан-

с к и  ма лоце н н и 

широколистни ви-

дове, които горят, 

тлеят без достъп 

на кислород и се 

превръщат в дър-

вени въглища… Не 

е много екологично 

това занимание, 

ама дава препита-

ние на хората. Тук 

попадаме на една 

стрина от с. Кос-

ти, която се грижи 

за голямото си до-

мочадие, въглищари по при-

нуда, готви им, носи вода. 

С една дума, домакинства 

на мъжете си! Покани и 

нас на трапезата, а и да 

пренощуваме в една от па-

латките им. Приехме. Ве-

черята беше невъобрази-

ма! Лютивата миризма на 

некъпаните мъже странно 

се смесваше с аромата на 

нашата кайсиева ракия 

и уникалния аромат на 
странджански зелник с 
пълнеж от различни треви 
и домашно сирене, и за де-
серт - прословутият манов 
мед с много особен дъх и 
тъмен цвят.

На другия ден мотори-

те ни изведоха на най-ви-

соката точка на Стран-

джа, връх Голямо градище 

(709 м н.в.), намиращ се 

непосредствено до мест-

ността Мишкова нива, 

където са останките на 

голяма тракийска крепост 

с кръгла форма. В центъра 

й се намирало светилище 

на бог Аполон Аулариок, за 

което свидетелства на-

мереният там жертвеник 

на този бог. 

Наричана през векове-

те Тратонзос, Салмидесос, 

Монс Астикус, Хемимонт, 

Парория, 

Странджа е планина с хиля-
долетна история, съхра-
нила в себе си следите от 
няколко цивилизации.

И днес местното на-

селение изповядва рели-

гиозните си култове на 

открито, най-често сред 

скалите. В основата на 

тези вярвания е почита-

нето на слънчевия бог, 

вкоренено у траките още 

през бронзовата епоха. 

Вярвали също в божестве-

ната същност на скалата, 

символ на мъжкото начало 

в Космоса, и на пещерата, 

като израз на женското 

начало, от чието сливане 

се зараждал светът. И до 

днес тази вяра е съхра-

нена в запазените скал-

ни светилища, долмени и 

жертвеници, в архаичните 

фолклорни обичаи. Още в 

зората на християнство-

то 

някои от тези светилища 
са превърнати в параклиси, 
други и сега се почитат 
като места за търсене на 
изцеление и пречистване.

Какво още? Може би 

един бърз преход към с. 

Българи през “Силкосия” 

- първия резерват в Бъл-

гария, обявен за такъв 

още в далечната 1933 г. 

В резервата се съхраня-

ват най-типичните и ре-

ликтни гори от бук и дъб 

с подлес от вечнозелени 

храсти - странджанска 

зеленика,  лавровишна, 

джел, странджанско бясно 

дърво. Средната възраст 

на дърветата е 120–130 

години, а в отделни случаи 

– и над 200.

Сменяме моторите за 

последен път. За мен този 

път е един супер запазен 

„Балкан”, лиценз на чешки-

те „Ява” (които все още се 

произвеждат в Китай…) 

от 70-те години на мина-

лия век, с много приятна 

федерация, бърз демараж 

и отлични спирачки… Ис-

кахме в малкото стран-

джанско село Българи да 

попаднем, за да видим нес-

тинарки, но уви… Но все 

пак ни запознават с една 

от тях. Бързорека, на из-

проводяк си записваме ду-

мите й: „Човек не може да 

се научи да танцува върху 

въглени, освен ако не е ро-

ден, за да бъде нестинар. 

Трябва да вярвате, че Гос-

под ще ви опази, трябва да 

сте много добри и на ни-

кого да не желаете лошо. 

Тогава няма да чувствате 

топлината."

За три дни за нас това 

беше Странджа – благо-

словената…

Георги Сотиров

Странджа – благословената …



„Байерн” почти се сбогува с 

амбициите си за нещо сериозно 

в Шампионската лига и за първи 

път от доста години насам е из-

правен пред реалната угроза да 

напусне турнира още след пред-

варителните групи. Баварците 

отново паднаха от френския 

шампион „Бордо”, този път с 0:2 

насред Мюнхен, и с мизерните 4 

точки са на трето място в група 

„А”.

Италианският гранд „Ювен-

тус” постигна втора поредна 

победа с минималното 1:0 срещу 

израелския „Макаби” (Хайфа). По 

този начин „Юве” зае второто 

място в групата, само на 2 точки 

от лидера „Бордо”.

Руският клуб ЦСКА (Москва) 

бе на крачка да победи „Манчес-

тър Юнайтед” на „Олд Трафорд” 

в мач от група „В” на Шампион-

ската лига, но в крайна сметка 

срещата завърши 3:3. Шест ми-

нути преди края московчани воде-

ха с 3:1, но не успяха да удържат 

преднината си. 

Германският първенец „Волфс-

бург” взе ценна победа с 3:0 като 

гост на турския гранд „Бешик-

таш” и се нареди на второ мяс-

то в групата със 7 

точки.

Милан и „Реал” 

(Мадрид) не успяха 

да излъчат победи-

тел във втория си 

мегасблъсък на „Сан 

Сиро” и завършиха 

наравно 1:1. Гости-

те от Испания от-

криха резултата 

чрез Карем Бензема 

в 29-ата минута, но Роналдиньо 

от дузпа изравни още преди по-

чивката. Двата противника де-

монстрираха невероятен футбол, 

а спечелената точка е първа за 

„Реал” (Мадрид) при визити на 

„Милан”, след като до момента 

най-титулуваният испански клуб 

бе загубил всички свои мачове 

срещу „росонерите” в Италия при 

голова разлика 1:12. 

 Хиксът между „Реал” и „Ми-

лан” даде възможност на отбора 

на „Олимпик” (Марсилия) да се 

приближи само на точка от ли-

дерите в група „С”. Пред препъл-

нените трибуни на „Велодром” 

френският тим разби с внуши-

телното 6:1 гос-

тува щ и я  Ф К 

„Цюрих” и вече 

има 6 точки в 

актива си. 

„ П о р т о ” 

стигна до ценна 

победа с 1:0 при 

гостуването си 

на „Апоел” и си 

осигури място 

на осминафина-

лите в Шампи-

онската лига. 

Португалците 

са с 9 точки в 

група D, на една точка зад лидера 

„Челси”, но на седем пред третия 

„Атлетико” (Мадрид). „Атлетико” 

(Мадрид) и „Челси” завършиха 2:2 

и си поделиха точките. Така бор-

бата за третото място остава 

между испанците и „Апоел”. 

„Интер” сложи край на мъчи-

телната си серия и направи дра-

матичен обрат срещу „Динамо” 

(Киев), за да спечели с 2:1 в укра-

инската столица. 

В другия мач от групата ну-

левото равенство с „Барселона” 

бе мечтан резултат за „Рубин” и 

шампионът на Русия го постигна. 

В последните минути тимът от 

Казан дори имаше шанс да вземе 

нови три точки срещу каталунци-

те, но голмайсторът Александър 

Бухаров не се възползва от откри-

лата се пред него възможност.

Ливърпул ще разчита на ня-

какво чудо, за да се класира на 

осминафиналите на Шампионска-

та лига. Мърсисайдци направиха 

1:1 при гостуването си на „Лион” 

в мач от група „Е” и с актив от 

4 точки имат само математи-

чески шансове да продължат на-

пред.

Отборът на „Фиорентина” 

пък все повече се приближава 

към класирането си на 1/8-финал, 

след като победи „Дебрецен” с 

5:2 във втория мач помежду им. 

Двата тима отново сътвориха 

голов спектакъл, но този път „ви-

олетовите” спечелиха доста по-

убедително от първия мач помеж-

ду им в Унгария. Муту, Дайнели, 

Монтоливо, Маркиони и Джилар-

дино отбелязаха за домакините, 

а Рудолф и Кулибали се разписаха 

за гостите.

Мениджърът на „Арсенал” Ар-

сен Венгер похвали футболисти-

те си за представянето им в мача 

с „АЗ Алкмаар”, спечелен с 4:1. Това 

е трета победа за „топчиите” в 

група „Н” на Шампионската лига и 

те са лидери в класирането с 10 

точки. Тимът от Северен Лондон 

можеше да си гарантира място 

на осминафиналите още с този 

мач, но в другия двубой от група-

та белгийският шампион „Стан-

дард” (Лиеж) надви „Олимпиакос” у 

дома с 2:0 и „Арсенал” има нужда 

от още една точка.

Отборът на „Севиля” стана 

първият испански тим, който 

достига 1/8-финалите в Шампи-

онската лига през този сезон. 

Момчетата на Маноло Хименес 

направиха 1:1 с „Щутгарт” в Ан-

далусия и събраха десет точки - 

с цели седем повече немците два 

кръга преди края на срещите в 

група G.

 Румънският „Унирея” също 

има съвсем реални шансове да 

продължи във втората фаза на 

турнира. Скромният тим от се-

верната ни съседка отбеляза гол 

в 89-ата минута за равенството 

1:1 като домакин на „Глазгоу Рейн-

джърс” и е втори в групата с 5 

точки.
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ÎÒÃÎÂÎÐÈ ÎÒ ÌÈÍÀËÈß ÁÐÎÉ

Âîäîðàâíî: "Êëèíèêà íà òðåòèÿ åòàæ".  Èòî (Ñåé).  Àëò.  Ðúæåí.  Ïàðè. Àãà.  
Àëáèíîñ.  Òàë (Ìèõàèë).  Âàò.  Àêàáà.  Òåôòåð.  Îäà.  "Àòàëà". Õåðà.  Êîòêà.  
Åñõèë.  Àðäà.  Ëàèê.  "ÀÐÎ".  Àìàðà.  Êâèíòà.  Çàðèí. Åëåíèòå.  Àðàðàò.  Õìåë.  
Òðèîí.  Àäèíà.  Íîåìâðè.  Áëàòî.  Àðîìàò. Ëèâðåÿ.  Ñó.  Åñåòðà.  Àïåë.  Åîí.  
Çàëèâ.  Ìàòêàï.  Êîçèíà

Îòâåñíî:  Àëèãàòîð.  Ðåëñà.  Èòàêà.  Îçà.  Àóë.  Óíî.  Àëå (Àëôîíñ). Àðàò.  Àáàñ 
(Õîäæà Àõìåä).  Ðàäîåâ (Èâàí).  Ñêàëà.  Õàèòè.  Àëá.  Õèìí. Íàåì.  Àíòèòåëà.  
Õàðòà.  Íåð.  Ðåì.  Îðò.  Ñòðîôà.  "Àëåí ìàê". Ðúñò.  "Åëîà".  Äåæ.  Åêðàí.  Åòàï.  
Òåòðîä.  Èëì.  Âèíà.  Òàêò. Âëåê.  Ëîê (Äæîí).  Âåòðèëî.  Äåï (Äæîíè).  Äàëè 
(Ñàëâàäîð).  Ðèâ (Êëàðà).  Òàâà.  Àíðè.  Ðåè.  Ãàðà.  Âèò.  Îäåîí.  Æèòî.  Êàèí.  ßíà

ШЛ: оспорван кръг с много нови изненади
Теодор Николов
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За есен-зима 2009/10 

автентичната и вечна 

елегантност набира ско-

рост пред моментните 

трендове. Излишъкът е 

забранен и занаятчийски-

те умения на Zegna оста-

ват семейно наследство. 

Надделяват реалните и 

устойчиви ценности на 

прецизна изработка, безу-

пречно качество и истори-

чески луксозните платове. 

 Couture костюмите на 

Ermenegildo Zegna са ръчно 

изработени. Произведен в 

италианските занаятчий-

ски ателиета на компани-

ята, всеки костюм е изця-

ло и напълно конструиран, 

подлепен и ушит само и 

единствено на ръка и из-

работен от най-високока-

чествени платове. Всяка 

дреха изисква над 33 хил. 

бода и 18 часа на квалифи-

цирана ръчна изработка. 

Новото предложение 

за couture ценители се 

изразява чрез нов строен 

силует на сакото, с овал-

на структура на рамене-

те. Костюмите и палта-

та с двойно закопчаване, 

а и костюмите 

от три части 

подчертават 

елегантната 

м ъ ж е с т в е -

ност за зима-

та на  2009 . 

Вълна от лама, 

ч и с т  к а ш -

мир  и  вълна 

13milmil13 изди-

гат костюми-

те от лини-

ята Couture 

до безпреце-

дентен връх 

на разкош и 

качество.

 Н и ког а 

подчинена на 

правила в мо-

дата, нова-

та колекция 

на Z Zegna 

ни предлага 

нови пропорции на несан-

тиментална елегант-

ност. Чисти и прецизни 

линии и графичен стил оф-

ормят дизайна на линията 

Z Zegna. 

Кройка: Мъжествен 

силует, който дефинира 

една нова, силна форма. 

Квадратни рамене, обем-

ни връхни дрехи, сака тип 

„джудо”, широки пантало-

ни с висока талия, това са 

само част от акцентите 

за сезона.

Дизайн: тридименсио-

нален дизайн с контрасти 

на светли и тъмни то-

налности. Морскосиньо, 

мастиленочерно, нюанси 

на сивото, бордо и зелено 

правят колекцията богата 

на цветове. 

Материи: Формата на 

дрехите се подсилва от 

копринените нишки при 

дългите пуловери и уши-

тите на ръка кашмирени 

жилетки. Кашмирът е с 

втъкани копринени и лу-

рекс нишки, които му при-

дават сияещ ефект. 

Нови технологични ма-

терии са в основата на 

колекцията на Zegna Sport. 

Иновативни дизайни и хай-

тек представяне на моде-

лите срещат нуждите на 

съвременния мъж, които 

комбинират функционал-

ност и естетика. 

„Дишащи”, водонеп-

ромокаеми материи 

заемат централно 

място в комбина-

ция с ергономич-

но конфигурирани 

кройки. Материята 

Ecotech,  най-но-

вата иновативна 

материя на Zegna 

Sport, е направена 

от 100% рецикли-

рана полиестерна нишка. 

„Ecotech Solar Jacket” ком-

бинира рециклираната ма-

терия с технологията на 

Solar Jacket, като се съз-

дава рециклиран „зелен” 

продукт с интегрирана, 

самовъзпроизвеждаща се 

енергия от слънчевата 

светлина, която служи за 

зареждане на мобилни те-

лефони или iPod-устрой-

ства.

автентичната и 
вечна елегантност
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Миналата година на 

аукцион в Ню Йорк бе 

продадена бутилка от из-

ключително редкия скоч 

Glenfiddich Rare Collection 

1937. Количеството от 

безценния еликсир, отле-

жавало в бъчвата толко-

ва време, се оказало дос-

татъчно, за да напълни 

едва 61 бутилки. Затова и 

на въпросния търг бутил-

ката смени собственика 

си срещу скромната сума 

20 хил. долара

Преди време на лети-

щето в Хонконг бяха изло-

жени 6 бутилки Glenfiddich 

1937 при цена 48 хил. до-

лара за бутилка. В момен-

та там е останала само 

една бутилка и цената 

й е 380 хил. хонконгски 

долара. Промените във 

валутните курсове са ги 

превърнали в почти 49 хи-

ляди.

На 28 септември т.г. 

на търг в Глазгоу бутилка 

малцово уиски Bowmore, 

„реколта” 1850, достигна 

29 400 паунда. Бутилката 

бе предложена от анони-

мен колекционер и за нея, 

разбира се, наддаваха 

от самата дестилерия 

Bowmore, но отстъпиха 

под напора на също така 

анонимен купувач (пред-

положенията са за млад 

и много богат руснак), 

участвал в аукциона по 

телефона.

Подобни случки все 

по - рядко  изненадват 

британските или амери-

канските специалисти. 

След като хората са го-

тови да платят 5 долара 

за чашка блудкаво кафе 

от Starbucks, защо да не 

отделят 200-300 или дори 

повече долара или лири за 

бутилка отлежало уиски, 

е тяхната логика.

В подкрепа на това 

свидетелства статис-

тиката - продажбите на 

луксозни марки уиски от 

т.нар. категория „супер 

премиум" бележи годи-

шен ръст от 17-20%. А 

Грег Леонард, директор 

връзки с общественост-

та в Diageo, най-големия 

производител на марков 

алкохол в света, заявява: 

„Ние продаваме нещо по-

вече от скъпо уиски, ние 

продаваме лайфстайл."

В ъ п р о с н и я т 

лайфстайл може да бъде 

купен и на малки дози. В 

ресторант Old Homestead 

Steak House в Borgata Hotel 

Casino, Атлантик Сити, 

можете да си поръчате 

Macallan Fine & Rare 1926 

срещу 3300 долара. Не бу-

тилката! Малкото!

Цялата бутил-

ка струва 38 хил. 

долара, но вече не 

можете да си я купи-

те, дори да искате, 

просто защото в 

ресторанта не е ос-

танала нито една! 

Затова ще трябва 

да се задоволите 

с доста по-евти-

ното Macallan Fine 

& Rare Collection 

1939 на цена от 

само 10 125 долара 

за бутилка.

Звучи неверо-

ятно, но е факт. 

От Macallan Fine & 

Rare 1926 са оста-

нали едва няколко 

бутилки, без да 

броим тези, които 

се намират в ръ-

цете на колекцио-

нери, и те могат 

да бъдат откри-

ти единствено в 

ексклузивни ма-

газини за уиски в 

Лондон.

Под тях обаче 

стои етикетче 

с цена от 20 хил. 

паунда, или 42 хил. 

долара по курса в 

момента.

От тази тен-

денция  вече се 

стремят да  не 

изостават и про-

и з в о д и т е л и т е 

на уиски, които 

целенасочено пускат на 

пазара ограничени серии 

супер скъпи продукти. 

Така например 

през 2005 г. по 

случай 200-го-

дишнината от 

раждането на 

Джон (Джони) 

Уокър, еднои-

менната ком-

пания лансира 

серия от 200 

бутилки.

Уискито в 

тях е бленд от 

продукци ята 

н а  р а з ли ч н и 

де с т и лери и, 

някои отдав-

на затворили 

врати,  като 

най -младото 

уиски в бленда 

е 45-годишно, а най-ста-

рото е на 70.

Тези двеста бутилки 

така и не бяха пуснати 

в публична продажба от 

компанията, а бяха пода-

рени на избрани личности, 

„оказали съществено вли-

яние върху съвременния 

живот.”

За ценителите с пари 

бе предназначена лими-

тирана серия от т.нар. 

Anniversary Pack. В ком-

плекта влизат бутилка 

Johnnie Walker Blue Label, 

рядък бленд от 9 уискита, 

като най-младото отно-

во е 45-годишно, криста-

лен декантер „Бакара”, 

старомодна писалка и 

фототипно копие на теф-

терчето с рецепти на 

Александър Уокър, сина на 

Джони Уокър.

В момента цената 

на Johnnie Walker 1805 се 

движи между £12-16 хил. на 

бутилка, докато тази на 

Johnnie Walker Anniversary 

Pack -  само около £2000.

По същия начин про-

цедира и друга прочута 

шотландска дестилерия 

Balvenie. През февруари 

2002 г. тя пусна на па-

зара едва 83 бутилки от 

50-годишния малц Balvenie 

Cask 191. Цената бе 6 хил. 

паунда и ако проверите 

на сайта www.balvenie.

com, ще ви бъде отгово-

рено със „Sorry, this item 

has sold out.”

И накрая. На сайта 

whiskyandwines.com цъка 

истинска бомба със за-

къснител, която може да 

разбие всички класации и 

да промени представите 

ни за скъпо уиски.

Там се изложени за 

продан две бутилки ир-

ландско малцово уиски от 

дестилерията Galway на 

остров Нън, фалирала в 

далечната 1908 г. Уиски-

то в тях е дестилирано 

някъде през 1870-1880 г., 

или много преди на бял 

свят да се появят авто-

мобилите, самолетите, 

телевизията, компютри-

те, дори електричество-

то! Обявената цена? 100 

хил. паунда за бутилка!

£100 000 за бутилка уиски
Бутилка уиски на цената на един чисто нов „Ягуар” или „Mазерати”?  
Такива бутилки съществуват. Още по-невероятно е, че се намират хора, които ги купуват 

Изключително 
редкият скоч 
Glenfiddich Rare 
Collection 1937

Macallan Fine & Rare 1926 
за 3300 долара

Macal-
lan Fine 
& Rare 
Collec-
tion 1939 
на цена 
от само 
10 125 
долара

В комплекта влизат 
бутилка Johnnie 
Walker Blue Label, 
рядък бленд от 9 
уискита, като най-
младото отново 
е 45-годишно, 
кристален 
декантер „Бакара”, 
старомодна писалка 
и фототипно копие 
на тефтерчето 
с рецепти на 
Александър Уокър, 
сина на Джони 
Уокър

Цената на 
50-годишния 

малц  
Balvenie 

Cask 191 бе  
6 хил. 

паунда

£100 000 

ЗА БУТИЛКА!


