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Поредна награда за 
в. „Строител“, този 
път от ОП-Смолян

Както силно се чува звънът на 

чана в планината, нека така 

да се чува и позицията на в. 

„Строител“, пред българските 

и международните институции 

пожела председателят на ОП 

на КСБ-Смолян, инж. Албен 

Родопманов

Министърът на 

регионалното разви-

тие и благоустрой-

ството Росен Плев-

нелиев обяви старта 

на тръжната про-

цедура за избор на 

изпълнител на лот 2 

от автомагистрала 

„Тракия”.

Обявяването на 

процедурата стана 

при км 210+100 на 

АМ „Тракия” – кръго-

вото кръстовище, 

свързващо АМ „Тра-

кия” – обходен път 

на гр. Стара Загора 

и път I -5 – Ст. За-

гора–Димитровград, 

откъдето ще започ-

не доизграждането 

на магистралата. 

На  съ битието 

присъстваха отго-

ворни представите-

ли на агенция „Пътна 

инфраструктура” , 

експерти от МРРБ 

и Министерството 

на транспорта, информацион-

ните технологии и съобщения-

та, както и представители на 

общинските администрации на 

Стара Загора и Нова Загора.

Ден по-рано министърът на 

транспорта, информационни-

те технологии и съобщенията 

Александър Цветков оповести 

старта на тръжната процеду-

ра за избор на изпълнител по 

проекта „Рехабилитация на же-

лезопътната инфраструктура 

по участъците на жп линията 

Пловдив–Бургас”. 

Това е първият голям про-

ект по ОП „Транспорт”, стар-

тирал до този момент. Инди-

кативният му бюджет е 366,45 

млн. лева, от които 64% безвъз-

мездна финансова помощ от 

Кохезионния фонд на Европей-

ския съюз и 36% от национал-

ния бюджет.

Проектът е с приоритетно 

значение за България. Отсечка-

та е част от Общоевропейски 

транспортен коридор 8. 

ОБЩИНИ: ДОБРИЧАНАЛИЗИ

Преобразяването на Добрич е 
немислимо без строителите 

Субсидиране на лихвите - 
средство срещу кризата

Първата дама на До-

брич – харизматична лич-

ност, деликатен, мислещ 

и самовзискателен човек, 

който не се притеснява от 

предизвикателства... Амби-

цията й да промени най-го-

лемия добруджански град в 

България се усеща по ново-

асфалтираните и осветени 

улици и булеварди, по обла-

городените кътове и нови-

те детски площадки. Непо-

правим оптимист и строг 

индивидуалист, тя залага 

на точните и коректни 

отношения, като изпит-

ва удовлетвореност от 

постигнатото, срещайки 

благодарността на хората.

На стр. 12-13

За неутрализиране влияние-

то на икономическата криза се 

налага предприемане на съот-

ветни мерки в национален мащаб 

за стимулиране на икономическо-

то развитие.  На стр. 16

Зелена светлина за 
пътищата към морето
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ЗАГИНАЛ ЗА РОДИНАТА   

НА 22 ГОДИНИ

Винаги така ставаше с новобранците 

в бригадата - тях ги изпращаха там, къ-

дето никой друг не искаше да отиде. Така 

стана и с малкия Наско - той беше на 22 

години, най-млад и зелен от всички в бри-

гадата. Точно него бригадирът изпрати 

до с. Лозен, за да поправи там изпочупе-

ния от вандали паметник на загиналите 

във войните. Кметът на селото беше ид-

вал специално до София, за да говори по 

въпроса с шефа на строителната фирма, 

с когото някога заедно бяха карали ка-

зармата. И шефът, нали е за стар боен 

другар, беше разпоредил на бригадира да 

изпрати човек.

Когато Наско пристигна, кметът 

вече го чакаше на центъра на селото. То 

изглеждаше апокалиптично пусто като 

след атомен взрив - нямаше никого по 

улиците. Само виещите се синкави пу-

шеци от комините на къщите издаваха 

някакви признаци на живот. Всички се 

бяха изпокрили на топло до печките и 

ръмженето на служебната „Лада”, карана 

от Наско, отекваше сред тишината на 

студеното ноемврийско утро. Кметът 

му показа пътя до паметника, който се 

намираше в малък парк с плачещи върби. 

Отдалече се виждаха пораженията на 

вандалите - циментът под отлепените 

плочи контрастираше със сивия си цвят 

на фона на черния мрамор, оцелял от уда-

рите, нанесени върху паметника. Изкър-

тените плочи бяха събрани и наредени на 

купчинка, за да бъдат залепени на места-

та им. Пред малкия Наско се очертаваше 

неприятната перспектива да изгуби цял 

ден в пипкаво лепене на тези безформе-

ни парчета мрамор, вместо да си беше 

останал на обекта в София и да си лепи 

фаянса на завет. Затова, когато кметът 

си отиде по своите задачи, Наско напсу-

ва тихо и започна работа. Работеше с 

досада и нежелание. Дори не разбираше 

защо им е толкова важно на селяните да 

го поддържат този паметник. „От какъв 

зор!?”, питаше се наум и се зачиташе в 

имената, издълбани върху мемориалната 

плоча, сякаш щеше да намери отговора 

написан там...

...А това бяха просто имена. Имена, 

имена, имена - хора, за които той не зна-

еше нищо. Например редник Петър Радев. 

Роден 1890 г. Загинал 1912 г. при Була-

ир. На 22 години. Само на 22, на колкото 

беше и той. А какво може да види човек 

от живота за 22 години?! Почти нищо - 

на 22 години животът едва започва. Но 

редник Петър Радев е трябвало вече да 

умре - далече от дома, далече от майка 

си, от баща си, далече от приятелката 

си, с която сигурно още не са се били и це-

лунали, която е била пред очите му, нежно 

усмихваща се, докато той е издъхвал. Как 

ли е умрял? Как може да умре едно мом-

че на 22 години, когато неистово иска 

да живее, защото целият живот е пред 

него.?! Може би героично или малодушно, 

може би мъчително или неусетно - както 

и да е умрял, той е бил само едно момче 

на 22. И когато е паднал на бойното поле, 

завинаги е останал на 22 - в паметта 

на майка си, на баща си, на приятелката 

си. Млад и красив. Усмихнат. Завръщащ 

се от фронта всеки ден в отчаяната им 

надежда. И всяка нощ в сънищата им. За 

да им прошепне: „Обичам ви!” 

Той, който на 22 години е знаел само 

как да обича, но не и как да мрази. Как да 

живее, но не и как да умира. Той е паднал 

убит, за да се превърне просто в едно 

име от списък, издълбан върху мраморна 

плоча. Напълно анонимен. Незнаен. Прос-

то редник Петър Радев. Загинал за Роди-

ната на 22 години... Чието име малкият 

Наско залепваше отново на мястото 

му, мислейки си за всичките тези неща. 

Беше се замислил някак неусетно, след 

като си даде сметка, че това момче е 

било на толкова години, на колкото е 

той. С толкова мечти, с колкото е той. 

И без да го познава, го беше познал, беше 

разбрал - човешки. Защото винаги така 

ставаше с новобранците - тях ги изпра-

щаха там, където никой друг не искаше 

да отиде. За да се свърши работа, която 

останалите не искаха да свършат. За 

Родината!

За „Тухла четворка“ - 

Петър Донкин

Тухла четворка

Годината е 2020. Мястото – София 
12 архитекти предлагат нестандартни решения за развитието на столицата

Креативността  и 

творчеството са като 

клечката и кибрита. И 

двете обаче трябва да 

имат посока, а дълбокият 

им смисъл е да генерират 

промяна. Архитектите, ко-

ито са се обединили около 

идеята „София 2020”, зна-

ят това. Техните реше-

ния за промяна на облика 

на столицата едва ли ще 

намерят реализация във 

време на финансова криза, 

когато важни са метрото, 

пътищата и социалната 

инфраструктура. Но твор-

ците все пак ги споделят 

с широката публика и ги 

отнасят до кмета, глав-

ния архитект и общин-

ския съвет. Поставянето 

на инсталации, описващи 

11-те идеи за промяна на 

града в пространството 

пред НДК*, през измина-

лата седмица беше клеч-

ката, която сега трябва 

да разпали пожар. „София 

2020” не е политическо 

лоби, което показва сла-

бите места на града, а 

по-скоро пазар на идеи, 

среща на инакомислещи-

те креативни, млади бъл-

гарски архитекти, която 

да провокира дебати и да 

създаде поле на действие. 

Последното е и причина 

мястото на дванайсета-

та идея, която може да 

дойде от всеки, да е оста-

вено свободно. 

„София 2020”  съби-

ра идеи, а не проекти. 

Защото, по думите на 

организаторите, идея 

е широко понятие, кое-

то избягва влизането 

в конкретика. „Проект” 

е по-тясно и конкретно 

понятие, което е базира-

но върху „идея”, както и 

последвалите дебати и 

оценки. Нашето разбира-

не е, че проектите, които 

трябва да се реализират в 

общественото простран-

ство, е редно да се бази-

рат на общодостъпни кон-

курси. Зад проекта стоят 

12 архитекти: Димитър 

Паскалев, Аспарух Марков, 

Християн Боров, Биньо 

Йовчев, Емилия Николова, 

Виктория Великова, Татя-

на Стефанова, Димитър 

Караниколов, Димчо Недев, 

Радомир Данков, Ирина Бо-

рова и Мирослав Терзиев. 

Всички те търсят трай-

ната, устойчивата визия 

на града, като създават 

„нова генерация урбанис-

тични мероприятия”, как-

то е написано в сайта им. 

За инициаторите на „Со-

фия 2020” са важни входо-

вете и сърцето на града, 

пешеходните зони, въобще 

идентичността и култу-

рата на града. 

Сред предложенията 

им има лесно и трудно 

осъществими, скъпо стру-

ващи и такива, които при 

минимално усилие могат 

да излязат и безплатни. 

Идеите им са находчиви и 

откровени. Представете 

си например камера, мон-

тирана на Витоша, която 

да заснема града в следва-

щите сто години, а след 

това да бъде монтиран 

едночасов филм, който да 

показва промяната! Пред-

ставете си трамваите 

да се движат не върху ас-

фалт, а върху зелени пло-

щи! Представете си нова 

концертна зала в сърцето 

на София, велоринг, мина-

ващ през парковете и го-

ляма арка на входа, която 

да бъде символ на града! 

Ако не можете да си го 

представите, посетете 

електронната страница 

на проекта www.sofia2020.

bg и се запознайте с иде-

ите. На страницата мо-

жете и да подкрепите 

предложението, което ви 

допада най-много. Идеята 

победител няма за цел да 

бъде реализирана, или поне 

до момента на писане на 

този текст финансиране 

за нея не е осигурено. Ва-

шият глас всъщност оз-

начава, че се включвате в 

полето за дебати и сте в 

някаква степен ангажира-

ни за бъдещото на града. 

*Експозицията ще бъде 
разположена в простран-
ството пред НДК до 21 но-
ември 2009 г.

Силвия  Радославова

20 години от 
падането на 
Берлинската стена

9 ноември 1989 г. 

е важен ден за Ев-

ропа и целия свят и 

неслучайно това бе 

основен акцент в из-

казванията на всички 

световни лидери в 

Берлин, заяви в гер-

манската столица 

министър-председа-

телят Бойко Борисов. 

Той участва в тър-

жествата по случай 

20-годишнината от 

падането на Берлин-

ската стена по лич-

на покана на прези-

дента Хорст Кьолер. 

След церемонията 

край Бранденбургска-

та врата български-

ят премиер заедно с 

държавни и правител-

ствени ръководители 

от цяла Европа бе 

гост на официален при-

ем, даден от германския 

държавен глава в двореца 

„Белвю”. „Впечатляващо 

и истинска чест е да се 

видиш и поздравиш с дър-

жавници като Лех Валенса 

и Михаил Горбачов“, каза 

премиерът Борисов в от-

говор на журналистически 

въпрос какви са впечатле-

нията му от честванията.

На официалния прием 

министър-председателят 

разговаря с държавния 

секретар на САЩ Хилари 

Клинтън, с председателя 

на Европейската комисия 

Жозе Барозу и с генерал-

ния секретар на НАТО Ан-

дерс Фог Расмусен. 

Заедно в кризата, заедно и след нея
Под този надслов пре-

минава последното за 

тази година разширено 

заседание на секция „Ви-

соко строителство” в 

КСБ. Председателят на 

секцията инж. Николай 

Галчев и колегите му об-

съждат състоянието и 

действията на фирмите 

от строителния сектор 

в условията на финан-

сова криза. Неслучайно 

строителите се решени 

да бъдат заедно и след 

кризата... В този смисъл 

проблемите на бранша с 

Е.ОН, ЕВН, ЧЕЗ и ВиК дру-

жествата продължават 

да са на вниманието на 

мениджърите, които на 

заседанието обсъждат и 

различни предложения и 

допълнения на ЗОП и ЗУТ. В 

полезрението на участни-

ците в срещата, която се 

провежда във Варна, са и 

проблемите на отрасъ-

ла с банките, кредитни-

те и другите финансови 

институции на фона на 

голямата междуфирмена 

задлъжнялост, както и 

бюрократичните пробле-

ми при взаимодействията 

на строителните фирми 

с общините, областните 

администрации и другите 

структури на държавата. 
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Министър Александър Цветков:

Забавянето на Дунав 
мост-2 е голямо, 
наваксваме 3-4 месеца

Забавянето на строежа 

на Дунав мост-2 е толкова 

голямо, че и теоретично 

е невъзможно да се спази 

срокът – краят на 2010 г. 

Това заяви в отчета си за 

своите 100 дни управление 

министърът на транс-

порта, информационните 

технологии и съобщенията 

Александър Цветков.

През първите 100 дни 

управление на сегашния ка-

бинет обаче е постигнат 

сериозен напредък в стро-

ителството на голямото 

съоръжение. Наваксването 

е с 3-4 месеца. През август 

забавянето е било между 

12 и 14 месеца. На срещи с 

представители на румън-

ската страна напълно са 

съгласувани позициите и 

вече няма пречки строи-

телството да бъде уско-

рено, каза министърът.

Министърът съобщи, 

че поради изтичане на сро-

ка на финансовия меморан-

дум се водят разговори с 

ЕК за неговото удължава-

не. Става въпрос за сред-

ствата по програма ИСПА 

(70 млн. евро), които Бълга-

рия получава безвъзмездно 

за строежа на моста. Па-

рите е трябвало да бъдат 

усвоени до края на 2010 г., 

когато, според подписания 

договор с испанската фир-

ма изпълнител, мостът е 

трябвало да бъде завър-

шен.

През седмицата за 

строежа на Дунав мост-

2 пред видинското радио 

„Фокус” се изказа и замест-

ник-министърът Ивайло 

Московски. „Получих увере-

нието на румънския посла-

ник у нас Антон Пакурацу, 

че политическата криза в 

неговата страна няма да 

окаже влияние върху ин-

ституциите, ангажирани с 

осъществяването на про-

екта. Испанският посланик 

Хорхе Фуентес е заявил, че 

неговата страна има ин-

терес проектът да бъде 

изпълнен според сроковете 

в договора. По този начин 

ще бъде защитен имиджът 

на испанската компания - 

изпълнител на проекта.”

Според Ивайло Москов-

ски един от проблемите на 

строежа е осигуряването 

на насипните материали, 

необходими за фундира-

нето. Предстои компа-

нията ЧЕЗ да премести 

далекопроводи, които вли-

зат в трасето на моста. 

Проблем е и достъпът до 

румънския бряг, предстои 

съгласуване с тяхното за-

конодателство във връзка 

с трудово-правните взаи-

моотношения за работите 

на румънска територия. 

Нужно бе и изграждане на 

светлинна сигнализация в 

плавателната част на ре-

ката.

Имаме информация, че 

исканото от ЕС удължа-

ване на финансовия мемо-

рандум за парите от ИСПА 

поради удължаване на сро-

ка на строителството ще 

бъде одобрено, каза още 

г-н Московски.

Испанските строители използват топлото време и ниското 
ниво на Дунав за фундирания в плавателната част на реката 

Теменужка Илиева

ÑÒÎ ÄÓÌÈ
Eдно от първите неща, които се случиха в Гер-

мания след падането на Берлинската стена, беше 
превръщането на столицата, и особено района око-
ло Бранденбургската врата, в огромна строителна 
площадка.

Едно от първите неща, които станаха в България 
тогава, бяха митингите „до дупка” и Лукановата зима, 
когато мнозина хванаха туберкулоза от недохранва-
не, а други се преселиха в по-добрия свят.

По това време в източните провинции на обедине-
на Германия 41% от жилищата са държавна собстве-
ност, 18% - кооперативна, а останалите 41% - частна. 
През 1990 г. с 10 млрд. германски марки започва изпъ-
лнението на федерална програма за рехабилитация 
на жилищата.

По същото това време в България при почти 100% 
частна собственост на панелните жилища думата 
„саниране” беше непозната, но за сметка на това за-
почна необратимият процес на спиране на парното. 

През 1999 г. в обединена Германия вече са инве-
стирани 75 млрд. германски марки за излизане от 
сивотата на панелните спални. До 2002 г. бяха вло-
жени още 10 млрд. германски марки по програмата 
за рехабилитация. 

В последните години в България се появиха съмни-
телни майстори, които налепиха фасадите на блоко-
вете със стиропор и като резултат в домовете ни 
се появи… мухъл! (Виж. стр. 11.)

От януари 1999 г. в Германия действа Закон за ин- 
вестиционното подпомагане (Investition-szulagen-
gesetz), който въведе данъчни облекчения за жилищни-
те асоциации и кооперативи, а ние все още се препъ-
ваме в Закона за етажната собственост.

Голяма част от магистралите на Германия са 
строени преди или веднага след Втората световна 
война. При десетилетия интензивно натоварване те 
не се нуждаят от ремонти! Прословутата нашенска 
магистрала „Тракия” е замислена още през…1964 г. 
(виж. стр. 8).

 45 години след това завършването й е още далеч, 
ако не се случат някои добри неща, пак свързани с 
Европа, и защо не – с падането на Берлинската стена! 

Георги Сотиров

Представиха стратегията за борба с корупцията

„Досега всяко ведом-

ство реализира своя по-

литика в борбата с ко-

рупцията, а действията 

на парче са неефективни. 

Затова днес ние предста-

вяме един модел, който 

трябва да бъде национа-

лен, с ангажимент на всич-

ки институции в Бълга-

рия”, това каза министър 

Цветан Цветанов, който 

представи в Парламента 

проект на Интегрирана 

стратегия за превенция и 

противодействие на коруп-

цията и организираната 

престъпност. Цветанов е 

и председател на междуве-

домствената група, разра-

ботила документа. Актив-

но участие в дискусиите 

са взели и редица непра-

вителствени организации. 

„Стратегията е изготвена 

на екипен принцип и цели 

да обхване всички сфери 

на обществения живот. 

Идеята е да се постави 

основа за широк общест-

вен консенсус”, заяви Ане-

та Мануилова, секретар 

на междуведомствената 

група. „Стратеги-

ята заявява целта, 

определя насоките 

за работа, но най-

вече тя отговаря на 

желанието на бъл-

гарското общество 

да живее в сигурна 

среда, без коруп-

ция и организирана 

престъпност”, до-

бави Мануилова.

Ролф Шлотерер, 

съветник на ми-

нистър Цветанов, 

представи проекта 

„Боркор”, който е ин-

струментът за реа-

лизация на тази стратегия и 

обхваща конкретни мерки за 

превенция и за наказателно 

преследване на корупцията и 

на организираната престъп-

ност. „Европейските страни 

имат желание да подкрепят 

България в това начинание“, 

заяви Шлотерер.

Мариана Корчакова

Министър-
председателят Бойко 
Борисов бе удостоен с 
Европейската награда 
на данъкоплатците за 
2009 г. Българският 
премиер е 11-ият 
носител на почетния 
приз. Сред лауреатите 
на престижното 
отличие през 
годините са Жан-Клод 
Юнкер, министър-
председател 
на Люксембург, 
еврокомисарят по 
земеделие и рибарство 
Мариан Фишер-Боел и 
генералният директор 
на ОЛАФ Франц-
Херман Брюнер
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Наближава срокът 
за регистрация 
на потенциални 
бенефициенти

Белене губи оптимизма, 
поддържан 29 години

Второ обучение на потенциални 

бенефициенти организират на 23 и 

24 ноември 2009 г. в Бургас екипът 

на проект „Техническа помощ за бъ-

дещата Програма за трансгранично 

сътрудничество между България и 

Турция” в сът-рудничество с Упра-

вляващия орган – Министерството 

на регионалното развитие и благо-

устройството. Темата на обучени-

ето е „Изпълнение на проекти” по 

първата покана за набиране на про-

ектни предложения. 

Срещите ще се проведат в Бур-

гас. Участниците ще бъдат запоз-

нати с общите принципи на изпъл-

нение на проекти, с процесите на 

финансово управление и на контрол 

върху проектите. Пред тях ще бъ-

дат представени също възмож-

ности за поддоговаряне, правилата 

за осигуряване на публичност и осъ-

ществяването 

на количествен 

и  качествен 

контрол по из-

пълнението на 

строителни ра-

боти или на про-

екти от типа 

„меки мерки”.

Д о к у м е н -

тите за регис-

трация може да 

бъдат намере-

ни на интернет 

адресите: www.

mrrb.government.

bg и www.ipacbc-

bgtr.eu. 

Антикризисни решения на 
конференцията за недвижими имоти

Третото поредно из-

дание за тази година на 

Балканската конферен-

ция за недвижими имо-

ти BalREc премина под 

надслов „В очакване на 

възстановяването”  и 

включваше изложение на 

недвижими имоти BalPEx 

Exclusive. На срещата 

присъстваха специали-

сти и експерти от из-

пълнителната, законода-

телната и общинската 

власт, както и хора, пря-

ко участващи в създава-

нето на инвестиционния 

продукт. Обсъдени бяха 

редица актуални въпро-

си... Дали възстановява-

нето на развитите ико-

номики ще върне растежа 

и на българския пазар на 

имоти? Кои предложения 

на индустрията на не-

движими имоти намериха 

място в програмата на 

новото правителство? 

Изразени бяха мнения 

и  и с ка н и я 

за по-добра 

бизнес сре-

да, прозрач-

но данъчно 

третиране, 

по-ефектив-

но админи-

стративно 

обслужване 

в  общини -

те  и  ясни 

правила за 

изкупуване-

то на изгра-

дената от 

предприема-

чите инфра-

структура. 

В ъ в 

встъпител-

ната си реч 

министър Росен Плевне-

лиев представи глобална-

та рамка на политиката 

на Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството, 

припомняйки най-катего-

ричния ангажимент, поет 

от новия кабинет за ико-

номическа и макроиконо-

мическа стабилност на 

държавата. Като важна 

стъпка той отбеляза 

възвръщането на дове-

рието на Брюксел към 

страната ни и допълни: 

„Ние искаме да сме 

министерството на три-

те магистрали, ние иска-

ме да сме министерство 

на децентрализация на 

регионите, защото това 

е много важно.” 

Георги Прегьов, зам.-

министърът на МРРБ, 

сподели похвати за по-

стигане на по-ясни и 

достъпни правила, подпо-

магащи инвеститорите 

в сектора. „Практиката 

показва, че всеки инвес-

титор има желание да 

работи по правилата. Но 

се оказва, че правилата 

са направени така, че в 

процеса на работа за-

дължително да се налага 

нарушаване на някои от 

тях, което е пълен аб-

сурд.” Той обясни, че пред-

стоящите изменения в 

Закона за устройство на 

територията ще подпо-

могнат фундаментално 

реализацията на инвес-

тиционните проекти в 

страната. 

Думите, с които за-

почна своето изказване 

главният архитект на 

столична община Петър 

Диков, бяха: „Очаква ни 

изключително отговор-

на година, която според 

мен ще бъде решаваща 

за това как да се разви-

ва пазарът на недвижими 

имоти в България и ще 

се срути ли той, или ще 

използваме кризата като 

време за печалба, как-

то правят всички умни 

хора по света.” Според 

арх. Диков в страните по 

света същата тази кри-

за е с много по-жестоко 

проявление, защото там 

предприемачите са калку-

лирали нормална печалба 

от 10-15%, при която, за 

да реализират собстве-

ността си, трябва да 

претърпят големи финан-

сови загуби. „Нашият про-

цент на печалба е много 

голям и коректността 

на предприемача да сва-

ли цената до нормалната 

за развития свят създава 

уникални възможности. 

Убеден съм, че в Европа 

няма друга страна, която 

има този шанс, да свали 

толкова цената - от 150 

на 15%, и да остане на пе-

чалба”, добави Диков.

Виолета Михайлова

Новото в строителството, дома и офиса
Въпреки кризата по-

вече от 500 фирми пред-

ставиха най-новите си 

стоки в областта на 

строителството и обза-

веждането на дома, офиса 

и вилата на изложението 

„Трите ключа”. Форумът 

се проведе в Двореца на 

културата и спорта във 

Варна за 29-и път. Тази 

година половината от 

участващите фирми са 

варненски, а единстве-

ната чужда фирма беше 

испанската „Евроколор”, 

която представи бои и 

мазилки. По време на из-

ложението на 130 щанда 

бяха показани предмети 

за трайна употреба като 

мебели, домашен тек-

стил, аксесоари, така и 

такива, които се влагат 

в процеса на строител-

ството - основни мате-

риали за груб строеж, за 

инсталации, строителна 

химия, дограми, хай-тек 

фасади, електро-, отоп-

лителни, вентилационни, 

климатични инсталации, 

нови материали за хидро-

изолации и топлоизолации, 

за довършителни работи, 

за подобряване на тех-

нологичните процеси и 

много други. Сред новите 

продукти на изложение-

то са автоматизирани 

защитни решетки, опъ-

нати тавани, заемащи 

всякакви форми, временни 

сглобяеми къщи, екока-

мини, които не отделят 

дим, сажди и миризми, 

затова и не се нуждаят 

от комин, и много други. 

За изминалите 15 годи-

ни „Трите ключа – дом, 

офис, вила” е най-голямо-

то специализирано изло-

жение за строителство 

и обзавеждане, което се 

провежда извън столица-

та. Модните тенденции 

в архитектурния дизайн 

и интериора се менят, 

технологиите непрекъс-

нато се усъвършенстват, 

а „Трите ключа” помагат 

на строители и потреби-

тели да се ориентират в 

това многообразие.

Явор Симeонов

Росен Плевнелиев - министър на МРРБ

Община Белене твърдо ще 

отстоява позицията си „за” 

изграждането на АЕЦ „Белене”. 

Всички пътища за развитието 

на общината са свързани с из-

граждането й, заяви пред жур-

налисти кметът на дунавската 

община Петър Дулев. За да се 

чуе позицията на общината, 

местната власт организира 

Ден на отворените врати, на 

който запозна национални и 

регионални медии със страте-

гията си за развитие на 11-хи-

лядния град. 

„В продължение на 20 годи-

ни от предишното спиране на 

централата и до днес всички 

общински власти в Белене ви-

наги са отстоявали позицията 

за ускоряване на старта за из-

граждането на АЕЦ и никога не 

е имало негативно отношение 

по този въпрос. Последните 

няколко месеца на колебание по 

отношение изграждането на 

централата и липсата на ясна 

позиция от държавата доведоха 

до изнасянето на бизнеса, кой-

то се беше базирал в Белене. 

Дулев уточни, че това е нама-

лило планираните приходи на 

общината с 940 хил. лв., което 

пък е наложило свиване на капи-

таловата програма с 400 хил. 

лв. Изнасянето на строител-

ния бизнес е пратило стотици 

мъже на трудовата борса, като 

безработицата през октомври 

е скочила до 7,2% при под 6% 

в предходните месеци. „За об-

щината е много важно да бъде 

включвана на всички форуми, 

които обсъждат бъдещето на 

централата”, каза още Дулев. 

Един от инвеститорите 

на жилищните комплекси в ду-

навския град, които трябваше 

да приютят хилядите строи-

телите на централата - упра-

вителят на фирма „Топстрой” 

Владимир Тонев, накара всички 

да замлъкнат с думите: „Моята 

трудова 

кариера в 

Белене за-

почна през 

1 9 7 1  г . 

като тех-

н и ч е с к и 

р ъ к о в о -

дител. Аз 

съм един-

ственият 

българин, 

к о й т о 

беше  на 

първата 

ко п к а  в 

Р у мъ н и я 

зад Тодор 

Живков на хидротехническия 

комплекс там. От него и по-

мен няма днес и едва ли няко-

га ще се строи. През 1980 г. 

участвах на първата копка на 

АЕЦ-а. През 1971-ва бях опти-

мист. Тогава бях 25-годишен, 

през 1980-а, при втората копка 

бях на 31 и също пълен с опти-

мизъм. Сега съм на 57 г. и би 

трябвало да бъда оптимист. 

Съжалявам много, но вече съм 

песимист.” Неговата фирма в 

момента довършва комплекс 

от 190 апартамента, за които 

е имало уговорка, че ще бъдат 

изкупени на цяло от руската 

„Атоменергострой“. 

Елица Илчева

Предстоящи мероприятия
на Строителен квалификационен център:

1. Курс за „Координатор по безопасност и здраве в 

строителството” – 25–26.11.2009 г.

2. Курс съгласно Наредба 3 – 19.11.2009 г.

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

02–03.11.2009 г.

4. Семинар на тема: „Обжалване на процедурите по възлагане 

на обществени поръчки” – 24.11.2009 г.

5. Семинар на тема: „Жени срещу насилието” – 03.12.2009 г.

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

Станислав Георгиев от „Булатом“ и кметът на Белене 
Петър Дулев
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Инж. Николай Таков, председател на Етичната комисия към КСБ:

Един да цапа и десет да чистят - 
не могат да насмогнат

Г-н Таков, бихте ли 
представили Етичната 
комисия, чийто пред-
седател сте? Колко са 
членовете й? На какъв 
интервал от време се 
събира?

Етичната комисия се 

състои от 7 човека за-

едно с мен. Това са: Све-

тослав Глосов, председа-

тел на ОП-София, Георги 

Стоев – председател 

на ОП-Русе, Николай Ни-

колов, който е дългого-

дишен председател на 

ОП-Бургас, в момента е 

член на Изпълнителното 

бюро на Камарата, Таня 

Каменова - председател 

на ОП-Перник,  Мирон 

Стоянов - председател 

на Контролния съвет на 

КСБ, и Атанас Георгиев 

– председател на ОП-

Кюстендил. Този със-

тав ясно показва колко 

качествени са хората 

в комисията. Всички те 

са със солиден стаж в 

строителството и са 

доказани имена в бран-

ша. Това говори доста-

тъчно за сериозността 

на нашата работа. Съ-

бираме се не на опреде-

лен интервал, а винаги, 

когато се  натрупат 

жалби, които да разглеж-

даме. 

Разкажете за начи-
на, по който функциони-
ра комисията. Само по 
сигнали ли работите, 
или имате право да се 
самосезирате? Кой има 
право да се обръща към 
вас? Може ли обикновен 
гражданин да потърси 
съдействието ви?

При нас идват жал-

би от много граждани 

от цяла България. Няма 

никакви ограничения . 

Ако забележим някаква 

нередност, няма пречка 

да се самосезираме. Но 

не по всички сигнали сме 

компетентни да вземем 

отношение. Ние не мо-

жем да се занимаваме с 

взаимоотношения между 

две фирми. Те трябва да 

се уреждат въз основа на 

действащото законо-

дателство. Искам да 

обърна внимание на още 

нещо съществено. Под 

„комисия по етика” ние 

сме свикнали да разби-

раме комисия, която се 

занимава с кадруване. 

При нас нещата не сто-

ят така. 

Когато вземате ре-
шение по даден случай, 
имате ли право да изис-
квате документи или 
други доказателства?

Редът, по който взе-

маме решение, е следни-

ят: когато се получи 

жалба, ние изпращаме 

писмо до съответното 

областно представи-

телство, което изисква 

документи или станови-

ща и на двете страни по 

конфликта. Те ни изпра-

щат всичко това заедно 

със становището на са-

мото областно предста-

вителство.  Фирмите 

обаче невинаги отклик-

ват. А пък ние не сме 

санкциониращ орган и не 

можем да ги принудим. 

Можем само да изнесем 

случая пред Управител-

ния съвет. 

Какви сигнали най-
че с т о  п о лу чав а т е ? 
Може ли да се направи 
обобщение в тази на-
сока?

Имаше много сигнали 

от жилищното строи-

телство. Но там ста-

ваше дума за оплаквания 

от хора, които вече са 

подписали Акт 15, което 

става при приемането 

на сградата, и следова-

телно жалбата им е за-

късняла. Има наистина 

лошо изпълнени обекти, 

но те са предимно от 

фирми, които не са чле-

нове на Камарата. Има-

ме много сигнали срещу 

некоректни фирми при 

участие в търговете. 

Например,  че  дадена 

фирма е вписана в ре-

гистъра, а всъщност не 

е. Случва се фирмите 

да представят фалшиви 

документи. Но тогава 

това е от компетент-

ността на следствени-

те органи. Има случаи, 

в които инвеститорът 

е заложил капани в тър-

говете. Тогава самите 

условия създават пред-

поставки за некорект-

ни взаимоотношения. 

Много често жалбите 

са срещу гаранционни-

те срокове, които се из-

ползват като критерий 

за определяне на иконо-

мически най-изгодната 

оферта. Някои фирми да-

ват необосновано дълги 

срокове и не е правилно 

това да им дава предим-

ство. 

Може ли да посочите 
пример, който е доста-
тъчно фрапантен, за 
да илюстрира ситуаци-
ята?

Имаше  сигна л  от 

един кмет, който беше 

посочил в тръжната до-

кументация срока като 

условие за определяне на 

икономически най-изгод-

ната оферта. Фирмата, 

спечелила търга, беше 

дала 23 дни срок за из-

пълнение на обект, при 

положение че той е ре-

ално година и осем ме-

сеца. Ставаше дума за 

канализация. Посочена-

та цена беше един път 

и половина по-висока от 

другите, а неустойката 

при неизпълнение - до 

10%. Търгът е за 1,5 млн. 

лв.  реална стойност, 

обаче е подписан дого-

вор за 2 млн. лв. Следо-

вателно неустойката 

ще е 200 хил. лв. и дори 

да я плати, фирмата пак 

ще вземе повече. Тогава 

тя спокойно може да не 

спази срока. 

В този случай това 

порочно условие е било 

видимо в самото начало. 

С него кметът беше за-

ложил капан сам на себе 

си. Фирмата не е ко-

ректна, това е безспор-

но, но още по-некорек-

тен е кметът, поставил 

такова условие. Всички 

ние, които цял живот 

сме строители, знаем 

какви са графиците за 

изпълнение на определе-

ни дейности. Освен това 

изпълнението на едно 

подобно изискване озна-

чава, че хората би след-

вало да работят много 

повече от осем часа на 

ден, при това и в по-

чивните дни. Тогава ще 

бъде нарушено трудово-

то законодателство. 

Вие казахте, че не 
сте санкциониращ ор-
ган, но все пак какво 
можете да предприеме-
те, когато установите 
нарушение, което е от 
вашата компетент-
ност?

Ние можем да пода-

дем сигнал до комисията 

по регистъра, която да 

извърши проверка. В нея 

участват различни спе-

циалисти. Те проверяват 

подадената от съответ-

ната фирма информация 

и дали тя отговаря на 

истината. Например, ко-

гато е получена втора 

категория, дали дейст-

вително отговаря на 

изискванията за втора 

категория.. .  Дали има 

необходимия персонал, 

техническо оборудване 

и т.н. Ние обаче можем 

да направим единствено 

тази проверка, при това 

само със съгласието на 

съответните фирми, за-

щото те трябва да ни 

допуснат до офисите си. 

Ние не можем насила да 

влезем в тях. 

По ваши наблюдения 
какви са взаимоотно-
шенията в  бранша? 
Особено в условия на 
криза се предполага те 
да са малко по-изостре-
ни? Забелязвате ли по-
добна тенденция?

Наблюдава се изос-

тряне. Ако преди в тър-

говете участваха по 2-3 

фирми, сега са 20-30. 

Това означава, че кон-

куренцията става жес-

тока. Особено когато в 

тръжните документи са 

заложени подводни камъ-

ни.

Моето мнение е, че 

всеки трябва да върши 

работата си и да не гле-

да в чинията на другия. 

Тогава нещата ще се 

подредят. Ако тръгне ус-

вояването на средства-

та от европейските 

фондове, ще има толкова 

работа за строителите, 

че няма да можем да я 

свършим. 

Етичната комисия 
ще вземе ли отношение 
по журналистическите 
разследвания, които в. 
„Строител” направи в 
рубриката "На прицел"?

Това, което започна 

да прави вестника е мно-

го положително. Такива 

случаи трябва да се из-

карват на светло. Но ако 

тези фирми не са вписа-

ни в регистъра, ние нищо 

не можем да направим. 

Когато не е спазен зако-

нът, те трябва да бъдат 

санкционирани от държа-

вата. Ние също можем да 

подаваме сигнали, но за 

компетентните органи 

написаното във вестни-

ка би трябвало да е дос-

татъчно. У нас работят 

много стабилни и мощни 

дружества. Но има и та-

кива, които нямат нито 

персонал, нито оборудва-

не и легитимните фирми 

с основание протести-

рат, когато те вземат 

обществени поръчки. 

В края на нашия раз-
говор бихте ли направи-
ли конкретни препоръки 
към вестника? Какво 
бихте искали вие лично 
да прочетете в него?

Основното, на което 

държа, е да изваждаме 

на показ некоректно по-

дадени тръжни условия. 

Хубаво е да се посочват 

тези обяви за обществе-

ни поръчки, които съдър-

жат дискриминационни 

условия. Надявам се, че 

ако бъдат направени 

промените в ЗОП и в ЗУТ, 

проблемите сами ще от-

паднат.

Мариана Корчакова Инж. Николай Таков е 

роден на 18 декември 

1942 г. в София. Той е 

строителен инженер 

по „Хидротехника 

и мелиорации” със 

степен магистър. 

Бил е главен 

инженер на каскада 

„Белмекен Сестримо”, 

както и директор 

на Строително 

предприятие към 

„Съюза на слепите”. 

Бил е главен 

проектант на големи 

обекти в Алжир и в 

Сирия. В момента е 

управляващ директор 

и председател 

на Съвета на 

директорите на 

„СК-13 холдинг” АД. 

Член на Управителния 

съвет на Камарата 

на строителите в 

България. Председател 

е на Етичната 

комисия към КСБ.

Ако бъдат направени промените в 

ЗОП и в ЗУТ, проблемите сами ще 

отпаднат.
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Халета на мелничния комбинат 
вече са уютен дом за сираци

С помощ от строители и проектанти

КСБ, представлявана 

от изпълнителния дирек-

тор Иван Бойков, бе офи-

циален гост на открива-

нето на социален дом за 

деца и младежи „Свети 

Константин”. Това е идея 

на фондация „Конкордия”, 

която е духовна органи-

зация. Тя има практика 

да изгражда центрове за 

деца между 14 и 18 годи-

ни, лишени от родителски 

грижи. Фондацията съз-

дава центрове, където 

тези деца да живеят и да 

развиват уменията си – 

да получат необходимите 

професии, квалификации и 

специализации, които ще 

използват в живота. Со-

циалният дом е резултат 

от съвместната работа 

на Столичната община и 

фондацията. Лично пре-

миерът Борисов преряза 

лентата, посрещнат от 

младежите с „Една бъл-

гарска роза”. 

Преустройството на 

сградата, която е дарена 

от „София мел”, е дело на 

„ЕКСА Груп”, чийто ръково-

дител е арх. Константин 

Пеев. „Това беше голяма 

сграда на четири етажа 

с параметри на промиш-

лено здание. Заданието на 

инвеститора беше така 

да бъде променена и про-

ектирана сградата, че да 

стане годна за обитава-

не със сравнително висок 

комфорт. Сградата е на 

4 етажа, като в нея има 

обособени няколко основ-

ни функции. Една от тях 

е обитаване от типа на 

селищата „SOS-Киндер-

дорф”. Самите групи от 

по 12 души ще живеят в 

обширни апарта-

менти, които имат 

дневна, спално по-

мещение, кухня, кът 

за хранене, санитар-

ни възли и помеще-

ние за възпитател. 

Отделно има зона 

с апартаменти за 

гости, преподаватели и 

придружители. Младежи-

те разполагат с учебен 

център в областта на 

мелничарството, хлебо-

пекарството и всичко, 

свързано със сектора на 

зърнообработването и 

хлебопроизводството. 

Проектирани и изградени 

са медицински център, 

зона за духовна дейност 

- условно наречена парак-

лис, кухня със столова за 

80 човека. „Реконструк-

цията на промишлената 

сградата е доста сложна, 

защото тя не отговаряше 

на никакви стандарти за 

обитаване”, разказа арх. 

Пеев.

Към момента около 50 

младежи намират своя 

дом в социалния център. 

Около 40 са обгрижвани на 

свободен принцип – могат 

да посещават центъра 

вечер. Младежите получа-

ват медицинско обслуж-

ване и консултиране от 

социални работници. 

Центърът „Свети Кон-

стантин” може да предло-

жи подслон на 100 младежи 

от 18 до 30 години в труд-

ни житейски ситуации. 

Монтана работи с проекти 
на активни граждани

Премиерът преряза лентата на социалния център „Свети Константин”,  
КСБ бе официален гост

За втора година общи-

ната в Монтана работи 

за промяна на градската 

среда чрез партньорство 

с активните жители, съ-

общи кметът Златко 

Живков. През това лято 

са обновени 35 места 

- малки улици, междубло-

кови пространства, пло-

щадки пред жилищните 

блокове. Реализирани са 

35 проекта, финансирани 

от общината с общо 59 

хил. лв. През миналата 

година, когато публично-

частното партньорство 

е приложено за първи път, 

са реализирани 9 проек-

та на обща стойност 30 

000 лв. С тях са попра-

вени разбити тротоари, 

подравнени са терени, 

облагородено със зелени 

площи е пространството 

около жилищни блокове, 

възстановени са пеше-

ходни алеи, монтирани са 

огради, вдигнати са ми-

кросметища.

Общината е втора-

та в страната, която 

отделя средства за ре-

ализация на малки благо-

устройствени проекти 

за промяна на външния 

вид на обекти, публична 

общинска собственост. 

Чрез тях местните жи-

тели сами решават как 

да изглежда районът, в 

който живеят, с каква 

растителност да бъде 

залесен малкият парк до 

жилищния им блок, как да 

бъдат оформени подходи-

те към блоковете, къде 

да бъде изградена цветна 

алея, детска или спортна 

площадка.

Стойността на всеки 

от проектите е от 1000 

до 5000 лв. Общината 

предоставя средствата 

във вид на материали за 

разчистване, озеленява-

не, ремонти на тротоари 

и изграждане на подходи 

към жилищните блокове. 

Гражданите влагат своя 

труд безвъзмездно.

Проектите се одо-

бряват от специална 

комисия на общината по 

предварително обявени 

критерии. Избират се 

обществено значимите 

и само тези, които се 

отнасят до терени, кои-

то са общинска собстве-

ност. За изпълнението на 

всеки проект се сключва 

договор между общината 

и инициативната група. 

Условията за участие в 

инициативата са обяве-

ни на сайта на общината 

в интернет под името 

„Програма за реализация 

на благоустройствени 

мероприятия върху обек-

ти, общинска собстве-

ност, с участие на мест-

ното население”. 

След втората година 

на успешното публично-

частно партньорство 

общината възнамерява да 

разшири инициативата. В 

бюджета за следващата 

година ще бъдат заложе-

ни повече средства. Има 

решение за издаване на 

малка брошура, която да 

показва състоянието на 

обектите преди и след 

реализирането на проек-

тите. Така инициатива-

та ще бъде популяризира-

на в града и в селата на 

общината.

Елица Илчева

Тина Илова

Тези промени в  
микросредата са постигнати 
чрез публично-частното 
партньорство

Започваме първата си абонамент-

на кампания. Започваме я с увереност, 

че първата година от подновяването 

на  в. „Строител”, който е продъл-

жител на добрите традиции на своя 

предшественик, стартирал още в 

далечната 1924 г., намери своите чи-

татели. И смеем да твърдим, и сво-

ите приятели! Защото списването 

на вестника е двустранен процес. По 

наше разбиране – равнопоставен про-

цес между журналисти вестникари и  

строители анализатори. Ние заедно 

сме от едната страна на барикада-

та!  Заедно – при създаването на онези 

паметници на българския строителен 

гений, които остават за поколенията.

Стремим се към висок тираж, 

защото усещаме, че вестникът се 

чете не само в строителните фирми, 

не само в общините, министерства-

та и посолствата. Вестникът стана 

интересен и за хора, чиято дейност 

кореспондира със строителния бранш 

-  производители и вносители на стро-

ителни материали, оборудване и тех-

ника, стана интересен за рекламния 

бизнес, най-накрая, четат го и всички, 

чиято  житейската съдба е била или е 

свързана със строителната професия. 

Впрочем запомнете каталожния  

№650 на „Български пощи“ ЕАД. Цена-

та е 53 лв. за година.

АБОНАМЕНТ 

 в. „Строител”

www.vestnikstroitel.bg

e-mail:stroitel.abonament@abv.bg

София, 

бул. Хр. Смирненски 1

02 / 806 29 29
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Регионалният министър обеща в Разлог 
съдействие за проекта „Кулиното” 
Задействана е съдебна процедура срещу гръцката „Продефтики”  

заради неизпълнението на пътя Разлог–Гоце Делчев

Разлог и Банско съв-

сем не приличат на пре-

застроените ни морски 

курорти. Равнището на 

застрояване под Пирин 

не e достигнало това по 

българското Черноморие. 

Това отбеляза на среща с 

обществеността в Раз-

лог регионалният минис-

тър Росен Плевнeлиев. 

Той обеща пред бизнес-

мени, че ще съдейства за 

реализацията на проекта 

за нова ски зона в мест-

ността Кулиното. 

Според сега дейст-

ващия план за управле-

ние на Национален парк 

„Пирин”, който е в сила 

до 2013 г., и Закона за 

защитените територии, 

строителството в пла-

нината е забранено. Про-

ектът на „Балканстрой”, 

който е за 250 млн. евро, 

бе спрян от кабината 

„Станишев” заради про-

тести на екоактивисти 

и обвинения, че навлиза в 

Национален парк „Пирин”. 

П л е в н е -

л и е в  г о 

о п р е д е л и 

като „из -

ключител-

но  важен 

за община 

Р а з л о г " , 

н е з а с л у -

жено  от-

лежавал в 

чекмедже-

т а т а  н а 

Министер-

с т в о т о 

на околна-

та  среда 

и  водите 

г о д и н а  и 

половина. 

В  Ра з л о г 

министъ-

рът се ангажира за съ-

действие проектът да 

се придвижи, но подчер-

та, че това ще става в 

рамките на закона и при 

спазване на всички зако-

нови процедури. 

На срещата стана 

ясно, че в началото на 

следващата година ще 

започнат тръжните про-

цедури за изграждане на 

два от лотовете на ав-

томагистрала „Струма” 

– Дупница–Благоевград и 

Сандански–Марикости-

ново. 

Министърът съобщи 

още, че вече има задей-

ствана съдебна проце-

дура срещу гръцката 

фирма „Продефтики” за-

ради неизпълнението на 

пътната отсечка Раз-

лог–Гоце Делчев. Плев-

нелиев бе категоричен, 

че правителството ще 

вземе всички необходими 

мерки за решаването на 

въпроса. Въпреки това, 

по думите на министъра, 

управляващите са наяс-

но, че с въпросната фир-

ма се очакват бъдещи 

проблеми. 

„Сега е времето да 

се започне от простите 

неща – изграждане на пъ-

тища и пречиствателни 

станции”, заяви министъ-

рът. Тепърва в страната 

ни за година и половина 

ще трябва да се изгра-

дят 36 пречиствателни 

станции. Ако това не се 

случи до1 януари 2011 г., 

на България ще бъдат на-

лагани санкции. Плевне-

лиев обясни, че тревож-

ното в случая е, че все 

още не са създадени про-

екти за бъдещите пре-

чиствателни станции. 

Министър Росен Плевнелиев обеща помощ за развитието на туризма под Пирин

Туристическият комплекс 
„Берковски балкан“ набира скорост

Представители на 

строителната компа-

ния „Главболгарстрой” и 

дружество „Ком -2016” 

обсъдиха в Берковица 

хода на дейностите по 

изграждане на спортно-

туристическия комплекс 

„Берковски балкан”. За 

направеното през годи-

ната по изпълнението на 

проекта съобщи изпъл-

нителният директор на 

строителната компания 

Калин Пешов.

„В момента се фина-

лизират подробните ус-

тройствени планове на 

ядрата, пистите и тех-

ническите съоръжения”, 

каза Калин Пешов. Пред 

приключване са съгла-

сувателните процедури 

за устройствените пла-

нове на първия етап от 

цялостната проектна 

ситуация на комплекса.

Според изпълнител-

ния директор са водени 

преговори с нови потен-

циални инвеститори, 

след като предишните 

се отказаха от участие 

в проекта заради иконо-

мическата криза. През 

пролетта се очаква по-

добряване на инвести-

ционния климат, каза 

Пешов.

Започва поетапно 

изпълнение на проекта. 

Най-напред още през 

пролетта на следваща-

та година ще започне 

изграждането на писта 

№1 с дължина 2 км и на 

седалковия лифт към 

нея. Започва и ремонт 

на профилакториума на 

дружество „Ком” в мест-

ността Горната кория 

под връх Ком. След това 

ще бъдат планирани и 

следващите строителни 

дейности за изграждане 

на другите обекти от 

комплекса. За работата 

по проекта Калин Пешов 

ще информира и Общин-

ския съвет на неговото 

следващо заседание. 

В района на връх Ком 

започнаха и предварител-

ни проучвания на трасе-

то на т.нар. пиротски 

път, съобщиха от об-

щината в града. Използ-

ваният в миналото път 

днес е изоставен и се 

предпочита само от бе-

рачи на гъби и боровинки. 

Той ще свърже туристи-

ческия комплекс край Бер-

ковица с населените мес-

та от другата страна на 

границата в Сърбия. Така 

българският курорт ще 

може да се използва и от 

сръбски туристи. 

Пиротският път ще 

свърже Берковица през 

сръбското село Сенокос 

със сръбския Димит-

ровград. Българските и 

сръбските общини, които 

са обединени в сдруже-

нието „Западен балкан”, 

разработват съвместен 

проект за прокарване на 

пътя, който ще създаде 

възможности за акти-

вен туризъм в Западна 

Стара планина от две-

те страни на граница-

та. Общините се надя-

ват за него да получат 

финансиране по програ-

мата ФАР – Трансгра-

нично сътрудничество.

Общината в Пирот 

разработва проект за 

ски център в плани-

ната под Ком. Двата 

комплек-са няма да 

си пречат. Ако бъдат 

свързани с общ път, 

то това ще бъде един-

ствено в полза на лю-

бителите на зимната 

планина.

Изабелла Соколова

Пиротският път ще направи спортните комплекси под връх Ком 
достъпни за туристи от двете страни на българо-сръбската 
граница

Обновяват градската среда  
в Гоце Делчев 

8,8 милиона лева от-

пусна Министерството 

на регионалното развитие 

и благоустройството за 

обновяване на градската 

среда и зелените площи в 

Гоце Делчев. Одобреният 

за финансиране проект 

по програма „Регионално 

развитие” предвижда по-

доб-ряване на уличната и 

парковата инфраструк-

тура чрез рехабилитация 

на 25 улици и градинки. На 

избраните улици ще се 

подмени цялостно асфал-

товата настилка, ще се 

изградят нови тротоари, 

понижени на определени 

места, за да се осигури 

достъпна среда за хора 

с увреждания. За ремонт 

са избрани приоритет-

но улици, на които вече е 

подменена водопроводна-

та и канализационната 

мрежа. Основно място в 

проекта е отделено на 

градския парк, където ще 

се изградят нови детски 

площадки, нов водоизто-

чник и нова напоителна 

система. Градската зона 

за отдих ще разполага и 

с ефектно художествено 

осветление. Предвидено е 

благоустрояване на меж-

дублоково пространство в 

жилищен квартал, близо до 

автогарата, където ще се 

заложи на обособяването 

на нови детски площадки с 

подходяща мека настилка 

и съоръжения за игра и оф-

ормянето им като уютни 

места за отдих с бесед-

ки, осветителни тела и 

настилка от естествени 

материали. 

Дейностите по про-

екта ще започнат от 

пролетта на следващата 

година и ще продължат 2 

години, съобщиха от кмет-

ството в Гоце Делчев. 

Изпълнител на мащабния 

градски ремонт ще бъде 

консорциум от местни и 

други строителни фирми. 

Градоначалникът Влади-

мир Москов вече призова 

гражданите и фирмите с 

инвестиционни намерения 

в определените за рехаби-

литация 25 улици да при-

ключат до стартирането 

на проекта с изграждане-

то на необходимите водо-

проводни, канализационни 

и електрокомуникационни 

връзки, поради забраната 

за разкопаване на улиците 

за срок от 5 години. 

Тина Илова
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Дългото пътуване на една магистрала
Или как 45 години се спъвахме по „Тракия” на всеки километър

Началото

През 1964 г. българско-

то правителство взема 

решение да се изгради ав-

томагистрален пръстен, 

който да включва магис-

тралите „Тракия”, „Хемус” 

и „Черно море”. В проекта 

магистрала „Тракия” е пред-

видена като бърза пътна 

връзка, която започва от 

Калотина, минава през 

северната дъга на около-

връстния път на София и 

стига до Бургас. Обща-

та дължина на аутобана 

е 443 км. Тя се явява част 

от международен транс-

портен коридор № 8, който 

на българска територия 

свързва черноморските ни 

пристанища със западната 

ни граница при Гюешево. 

Строителството за-

почва през 1975 г. Десет 

години по-късно в експло-

атация влиза участъкът 

София–Пловдив. След 26 

години към началото на 

2006 г. има изградени общо 

187 км от отсечката Со-

фия–Оризово и от около-

връстния път на София. 

След първите 200 км

През юли 2000 г. прави-

телството сключва фи-

нансов договор с ЕИБ на 

стойност 100 млн. евро, с 

които да се изградят от-

сечките Оризово–Стара 

Загора и Карнобат–Бур-

гас. От българска стра-

на съфинансирането е в 

размер от 140 млн. евро. 

Международните тър-

гове за извършители на 

строителните работи са 

спечелени от българско-

то дружество Runway BG 

(Оризово–Стара Загора) и 

от турската фирма „Доуш 

холдинг” - сдружение от 

две турски фирми – „Доуш” 

и „Еко” (Карнобат–Бургас). 

През 2003 г. стартира из-

граждането на новите 

части от магистралата. 

Три години по-късно, през 

2006 г., влизат в експлоа-

тация участъците Оризо-

во–Чирпан (17 км от лот 1) 

и Карнобат - пътен възел 

Бургас-запад, при с. Ве-

трен (35 км от лот 5). 

Португалският асфалт

На 30 декември 2004 г. 

правител-

с т в о т о 

на Симеон 

С а к с к о -

б у р г -

г о т с к и 

о б я в я в а 

намерени-

ето си да 

отдаде на 

концесия 

за срок от 

35 години 

ав т о м а -

гистрала 

„Траки я ” . 

За конце-

сионер е 

определен 

българо -

п о р т у -

галският 

консорци-

у м  „ М а -

гистрала 

„Тр а к и я ” 

АД, а кон-

це с и я т а 

е предоставена без търг 

или конкурс. На 29 март 

2005 г. договорът за кон-

цесията между кабинета и 

консорциума „Магистрала 

„Тракия” АД е подписан. 

Условията на непро-

зрачност, при които се 

подготвя сделката, и лип-

сата на информация за 

параметрите на подписа-

ния договор предизвикват 

един от най-значимите 

политически скандали 

по време на кабинета 

„Сакскобургготски”. Опо-

зицията се опитва да 

прокара в парламента 

препоръка към правител-

ството да не подписва 

договора. Създадена е 

временна парламентарна 

анкетна комисия за про-

верка целесъобразността 

на решението за конце-

сиониране на аутобана и 

евентуалното участие 

на синовете на премиера 

Сакскобургготски. Депу-

тати сезират за сделка-

та Върховната касацион-

на прокуратура (ВКП) и 

Комисията за защита на 

конкуренцията (КЗК). Дес- 

ни опозиционни партии 

инициират национална 

подписка срещу договора.

Мантинелите на ЕК

 През април 2005 г. не-

правителствената орга-

низация „Прозрачност без 

граници” – България, раз-

пространява свой доклад, 

според който съществу-

ват сериозни подозрения 

за преднамерено отстъп-

ление от интересите на 

държавата при договаря-

не на сделката за предос-

тавяне на концесията на 

автомагистрала „Тракия”. 

Това става повод за 

КЗК да се самосезира и да 

образува производство. 

На 5 май 2005 г. комисията 

разрешава сделката, след 

като е получила писмо от 

дирекция „Конкуренция” на 

Европейската комисия, в 

което се изразява уклончи-

во одобрение на договора 

и се препоръчва да бъдат 

поставени допълнителни 

условия към концесионера. 

По време на дебати в 

Европейския парламент 

еврокомисарят по разши-

ряването на ЕС Оли Рен 

подчертава, че проведена-

та процедура за избор на 

концесионер не отговаря 

на изискванията в съюза. 

Сделката е спомената в 

същия негативен план и в 

мониторинговия доклад на 

Европейската комисия за 

България. 

В началото на юни 

2005 г. заместник глав-

ният прокурор Митьо 

Марков протестира пред 

Върховния администрати-

вен съд (ВАС) решението 

на Министерския съвет за 

концесията на магистрала 

„Тракия” и иска то да бъде 

обявено за нищожно. ВКП 

разпорежда на министъра 

на регионалното развитие 

и благоустройството Ва-

лентин Церовски да спре 

изпълнението на договора 

до произнасянето на ВАС. 

Тричленният състав на 

ВАС се произнася в полза 

на сделката на 27 март 

2006 г. Решението е об-

жалвано от прокурату-

рата. На 20 юни 2006 г. 

петчленен състав на ВАС 

приема, че касационният 

протест е неоснователен. 

Коалиционният завой

След парламентарни-

те избори, проведени през 

юни 2005 г., и сформиране-

то на коалиционния каби-

нет „Станишев” с участи-

ето на БСП, ДПС и НДСВ 

параметрите на сделката 

за концесия на магистра-

ла „Тракия” са анализирани 

отново. Новият министър 

на регионалното разви-

тие и благоустройство-

то Асен Гагаузов (БСП) 

заявява, че основна греш-

ка на предишното пра-

вителство е липсата на 

прозрачна процедура при 

избора на концесионер. 

Договорът е предоставен 

за одит на независимата 

консултантска компания 

„Прайсуотър Хаус Купърс”, 

която препоръчва да не се 

разваля сделката, а да се 

предоговорят по-изгодни 

условия. 

На 25 януари 2007 г. 

на правителствено за-

седание 

е  приет 

доклад на 

регионал-

н и я  м и -

н и с т ъ р 

Асен Га-

гаузов за 

концесия-

та на ма-

гистрала 

„Тракия”. 

Премие-

рът Ста-

нишев съ-

общава, 

ч е  д ъ р -

ж а в а т а 

настоя -

ва  пред 

българо-

п о р т у -

г а л с к и я 

ко н с о р -

циум „Ма-

гистрала 

„Траки я ” 

АД да се 

подпише анекс към догово-

ра, с който да отпаднат 

икономически нецелесъ-

об-разните и юридически 

неприемливите клаузи. 

Срокът за отговор от 

страна на кандидат-кон-

цесионера е 15 февруари 

2007 г. 

На 26 април 2007 г. ми-

нистър Гагаузов и пред-

ставителите на консор-

циума подписват такъв 

анекс към договора, а на 

16 януари 2008 г. се на-

лага сключването и на 

второ допълнително спо-

разумение към него. На 22 

май 2008 г. българското 

правителство е принуде-

но да прекрати действие-

то на договора с мотива, 

че концесионерът не е из-

пълнил задължението си 

да осигури необходимото 

финансиране за изгражда-

нето и реконструкцията 

на пътните участъци от 

София до Бургас.

Последните стоп палки

В средата на август 

2008 г .  Националната 

агенция „Пътна инфра-

структура” обявява об-

ществена поръчка за 

доизграждане на участъ-

ците от автомагистра-

ла „Тракия” Нова Загора–

Ямбол (лот 3) с дължина 

от 35 км и Стара Заго-

ра–Нова Загора (лот 2), 

дълъг 31,8 км. Тръжните 

документи за отсечките 

са отворени съответно 

на 2 и 14 октомври 2008 

г., но още преди да бъдат 

обявени късите листи с 

кандидати за изгражда-

нето на двата участъка, 

НАПИ обявява, че проце-

дурата е спряна заради 

писмо на ЕК. Намесата 

на евроинституциите е 

предизвикана от жалба на 

фирма кандидат, пожела-

ла анонимност, в която се 

твърди, че има нередно-

сти в условията на търга. 

На 12 януари 2009 г. на 

среща в Брюксел предста-

вители на НАПИ разясня-

ват българската тръжна 

процедура, а от Генерална 

дирекция „Вътрешен пазар 

и услуги" на ЕК настояват 

да не се предприемат ни-

какви действия по конкур-

са, докато Еврокомисията 

не изпрати писмо с офици-

алната си позиция по сиг-

нала.

Така в края на януари 

2009 г. сроковете на тър-

говете за двете отсечки 

от магистралата са удъл-

жени с още три месеца. 

Крайният срок за учас-

тъка Нова Загора–Ямбол 

вече е 1 април, а този за 

Стара Загора–Нова Заго-

ра - 13 април. 

На 11 март 2009 г. в 

специално съобщение На-

ционалната агенция „Път-

на инфраструктура” пред-

лага строителството на 

отсечките по лотове 2, 

3 и 4 на автомагистрала 

„Тракия” да бъде включено 

в ОП „Транспорт”. Докато 

трае процедурата и до-

говарянето по програма-

та с ЕК, НАПИ декларира 

готовност да започне 

тръжните процедури по 

трите лота с осигурени-

те бюджетни средства.

Във Варна на 4-5 юни 

2009 г. се провежда пе-

тото заседание на Ко-

митета за наблюдение и 

контрол на проектите, 

изпълнявани по Кохези-

онния фонд, на което се 

констатира, че изпълне-

нието на ОП „Транспорт” 

закъснява сериозно и 

опасността средства-

та да не бъдат усвоени 

е реална. Евроексперти-

те препоръчват да се 

добавят нови проекти за 

финансиране по програ-

мата, за да не се губят 

средства. Сред тях е и 

магистрала „Тракия”.

На 12 ноември сме готови да старти-

раме тръжната процедура за магистра-

ла „Тракия”, обяви министърът на регио-

налното развитие Росен Плевнелиев по 

време на Четвъртата годишна среща на 

бизнеса и правителството в столичния 

хотел „Шератън”. Новината за първи 

път прозвуча като обещание, което ще 

бъде изпълнено. Още повече че Европей-

ската комисия одобри идеята тръжната 

процедура за строителството да стар-

тира като антикризисна мярка, идея, 

която дойде и от Камарата на строи-

телите в България. Както е известно, 

за магистралата все още няма издадени 

строителни разрешения, има проблеми с 

екологичната оценка и отчуждителните 

процедури. Плановете на правителство-

то обаче са цялата магистрала да бъде 

завършена до 2012 г. и това сякаш е едно 

от най-конкретните обещания, което е 

поела новата власт и което не може да 

си позволи да не изпълни. 

Първото действие сега е избор на 

изпълнител през зимата, след което се 

очаква работата да започне през  

пролетта. Проектът на лот 2 Стара 

Загора–Нова Загора е на „Пътпроект”. 

Другите непостроени лотове от магис-

тралата са лот 3 Нова Загора–Ямбол с 

дължина 35,697 км, лот 4 Ямбол–Карно-

бат с дължина 47,683 км. 

Според министър Плевнелиев това е 

един от най-важните обекти за страна-

та. Уверени, че вече се вижда краят на 

дългото пътуване на „Тракия”, ние от в. 

„Строител” решихме да припомним стъп-

ка по стъпка историята на 45-годишно-

то й строителство.

Елица Илчева
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За първи път ОП на КСБ – Видин, раздаде годишни награди

Родопа планина не може 
без строителите

Да присъстваш на честването 

на Деня на строителя в Смолян, е 

не само удоволствие от срещите 

с интересни хора. Ние твърдим, че 

всички строители са интересни, за-

бавни, одухотворени.  Да присъст-

ваш на честването на Деня на стро-

ителя в Смолян и да не разговаряш 

с инж. Родопманов и с инж. Стефан 

Стайков – областен управител на 

област Смолян, си е направо журна-

листически грях. Е, ние, от екипа на 

„Строител” не сме безгрешни, но ра-

ботата си я свършихме с удоволст-

вие. И така...

Строител на годината за 2009-

а е „Дюлгер" ООД. Наградата бе 

връчена от областния управител 

на Смолян инж. Стефан Стайков. В 

духа на приятелската шега той връ-

чи мистрия, плакет и сертификат 

на един от съдружниците в „Дюлгер” 

- Спиро Чавдаров 

„Г-н Чавдаров, имам високата 

чест действително да ви подаря 

тази мистрийка, този вековен сим-

вол на вашия занаят, с която мно-

го, много работа да свършите през 

следващите години. Освен всичко 

това се надявам, че както досега, 

така и в бъдеще вашата фирма ще 

оправдае името си „дюлгер" - истин-

ските строители в нашия родопски 

край! Пожелавам ви да спечелите 

много нови търгове!” 

Спиро Чавдаров се обърна към 

областния управител, към гостите 

и колегите си: „За втори път полу-

чаваме наградата „Строител на го-

дината" и смятам, че я заслужаваме. 

Нашата фирма от 19 години е до-

казала своята лоялност към колеги, 

инвеститори и доставчици. Всеки 

един от вас е достоен за тази на-

града. Искам да ви честитя праз-

ника, да ви пожелая здраве, късмет 

и сили да се преборим с кризата. 

Искам да се обърна към общината 

и областната управа да застанат 

с лице към българския строителен 

бизнес и ако те ни се доверят, смя-

там, че ние ще изпълним нашите 

задължения към областта и към об-

щината."

Изненадата за вечерта беше  

наградата за в. „Строител“, която 

от името на Областното предста-

вителство на КСБ в Смолян бе връ-

чена от инж. Родопманов.

„По-голямата част от присъст-

ващите знаят за в. „Строител”, кой-

то е издание на нашата камара! Това 

е вестникът, който споделя нашите 

проблеми и който се бори заедно с 

нас да реализираме идеите си, бих 

казал, и нашите мечти! Добре е, че 

в последно време, наред с хубавите 

неща в строителния бизнес, вест-

никът успява да покаже също така и 

проблемите в бранша. Пожелавам ви 

както силно се чува звънът на чана 

в планината, така силно да се чува 

и позицията на в. „Строител“ пред 

българските и международните ин-

ституции.

„Радвам се, че точно от  Смо-

лян започват срещите на екипа на 

вестника с областните предста-

вителства, много харесвам този 

български град и хората тук, каза 

г-жа Николова. Благодаря на г-н Ро-

допманов и на всички строители от 

Родопите. Искам да ви поздравя и 

да ви пожелая здраве, сили и много 

проекти за изпълнение! Винаги може-

те да разчитате на в. „Строител“, 

защото той е вашият вестник и 

е за вас. Ще отразяваме и положи-

телните, и отрицателните неща и 

ще бъдем гласът на Строителната 

камара на България. Благодаря ви за 

тази чест!“

Каква е ролята и от какво 
значение за фирмите от стро-
ителния бранш e в. „Строи-
тел“,  инж.  Родопманов?

Вашият, по-скоро нашият вест-
ник, отразява най–точно случва-
щото се в строителния сектор. 
Страниците на  изданието на КСБ  
са с  важни и интересни рубрики, от 
които ние, строителите, получава-

ме наистина  ценна информация. Много добро решение 
беше отделянето на специални страници във вестника 
във връзка с развитието на инфраструктурата. Това 
е една много важна за страната ни тема и Ви поздра-
вявам за актуалната информация, експертните анали-
зи и начина на представянето им. На страниците на  
„Строител ” се съдържа и информация за лошите прак-
тики, на които ставаме свидетели в нашата работа 
от гледна точка на  възложители и изпълнители. Радвам 
се,че има и една рубрика, в която се анализират пробле-
мите на общините. Представяйки всяка една община 
вестникът ще стане посредник и бих казал и гарант за 
сближаване на интересите на строителните фирми от 
съответните Областни представителства и дадена-
та община в качеството си на възложител. Аз смятам, 
че е разумно всеки кмет да представи своята програма 
за запазването на работните места и осигуряване на 
поминъка на жителите от неговата община занимава-
щи се със строителство. Вестник „Строител” има на-
шата подкрепа,  подкрепата на строителите в Бълга-
рия. Особеното му значение, като издание на нашата 
гилдия, освен да подкрепя нашите инициативи и идеи е, 
че той е и коректив на нашите действия. Също така 
той трябва да представя на обществото проблемите 
на фирмите от строителния бранш и трудностите, 
пред които са изправени те. Смятам, че  ролята на 
вестник „Строител” е  голяма. 

Какво си пожелавате и какво пожелавате на 
вашите колеги за следващата година?

За следващата година на моите колеги искам да по-
желая да са здрави, щастливи и да оцелеят. В момента 
на криза е трудно, но се надявам те да имат сили да 
продължат да се борят. Важно е да няма криза в сърца-
та им. Ние, родопчани сме свикнали да се изправяме 
пред трудните изпитания и да ги преодоляваме. Поже-
лавам им и много спечелени проекти!  

Четете ли вестник „Стро-
ител“, инж. Стайков - област-
ните управи са сред нашите 
абонати? 

 Намирам вестник „Строител” 
за много полезен. Имам впечатле-
ние за него най-вече от моите ек-
сперти, които работят в област-
ната управа и го ползват много 
често. И аз, и те намират в него 
много актуални неща, които засягат строителния 
бизнес. Освен всичко това от вестник „Строител” 
ние успяваме да научим много за фирмите, които ра-
ботят в нашия регион. За техните възможности, за 
качеството на работата им. Вестникът на Камара-
та на строителите в България дава действително 
най-добрата, специализираната информация за строи-
телния бранш. Допадат ми аналитичните статии, 
срещите в общините, забавните страници… Пожела-
вам на вестник „Строител” да работи, да се развива, 
да се обновява… Имаме ли строители, ще имаме и 
„Строител”…

Калоян Станчев

Оригиналната награда паве в панделка 
за строежи от транспортната 
инфраструктура бе връчена на 
„Виастройинженеринг“ ООД от 
депутата Николай Мелемов

Кранче за строежи от 
хидротехническото строителство 
получи СК „Валзах“ ЕООД

Мистрийка, като специална награда за 
строителя на годината, беше връчена 
от областния управител на Смолян инж. 
Стефан Стайков на фирма „Дюлгер“ 
ООД

Представител на „Красин“ ООД получи 
от депутата Димчо Михалевски 
наградата за строежи от енергийната 
инфраструктура

Специалната награда за екипа на  
в. „Строител“ -  родопски чан

Председателят на ОП-Смолян Албен 
Родопманов връчи на зам.-кмета по 
строителството Румяна Янчевска 
проект на рамков договор и пожела бързи 
и прозрачни процедури и своевременно 
плащане на строителните фирми

Гостите на 
тържеството 
се насладиха на 
традиционните 
за родопския 
край музика и 
песни

На церемонията по 

връчването на награди-

те присъстваха кметът 

на Видин инж. Румен Ви-

дов, неговият заместник 

по строителството инж. 

Митко Велков, гости от 

държавни и общински ин-

ституции, представители 

на браншови организации 

и фирмите - членове на 

Областното представи-

телство.

„Поздравявам  ви  с 

Празника на строителя и 

пожелавам на всички да 

сме заедно и задружно да 

се справяме с проблемите 

си в името на нашия град 

и нашето бъдеще. Бих же-

лал да създадем традиция 

и отсега нататък годиш-

ните награди на нашето 

Областно представител-

ство да са стимул за по-

високо качество и профе-

сионализъм в работата на 

строителните фирми от 

областта”, заяви в при-

ветствието си председа-

телят на ОП на КСБ Орлин 

Бишков.

НОСИТЕЛИ НА  
ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ 
НА ОП НА КСБ – ВИДИН

Категория „Високо 
строителство и приле-
жаща инфраструктура” 
– Строително-инвестици-

онна компания „Ерастрой” 

ООД с управител инж. 

Иван Иванов; 

Категория „Транс-
портна инфраструк-

тура” – 

„ В и д а п ъ т -

строй ”  ЕАД  с 

управител инж. 

Йоша Георгиева; 

К а т е г о р и я 
„Благоустрой-
ствена инфра-
с т р у к т у р а  и 
хидротехниче-
ско строител-
ство” – ЕТ „КИД 

- Валентин Цветанов” с 

управител Валентин Цве-

танов; 

Категория „Енергий-
на инфраструктура и 
електронни съобщител-
ни мрежи и съоръжения” – 

„Комстрой инженеринг” 

ООД с управители Дими-

тър Боровичанов и Цветан 

Любенов; 

Категория „Майстор 
на годината” -

ЕТ „Гайдаров 75 – Велин 

Гайдаров” с управител Ве-

лин Гайдаров.
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Кривият аршин на администрацията 
Възлагане на обществена поръчка, при което са допуснати очевидни нарушения, не 

предизвиква действия от органите за контрол 

„Когато чуя думата 

„обществен интерес”, 

веднага се хващам за 

джоба”, такъв коментар 

направи преди време мак-

роикономистът от Цен-

търа за либерални стра-

тегии Георги Ганев. Той е 

завършил образованието 

си в Съединените щати, 

застъпник е на най-доб-

рите бизнес практики. 

Знае отлично правилата 

на икономиката и факта, 

че личният интерес е от 

първостепенно значение 

за забогатяването на хо-

рата. Държавата трябва 

само да прави средата 

за бизнеса благоприятна 

чрез насърчаване на кон-

куренцията, добро законо-

дателство и строги санк-

ции тогава, когато то е 

нарушено. 

За съжаление страна-

та е България, а не САЩ, 

и това прави картината 

по-различна. 

Всичко казано дотук 

е много важно, защото 

примерите за това как 

държавата по-често пре-

чи, отколкото помага на 

бизнеса, продължават да 

„вадят очите” на предпри-

емачите в строителната 

индустрия. 

 Да минеш границата без 
паспорт... 

Когато някой възло-

жител на обществена 

поръчка подготвя обявле-

ние, в него старателно са 

описани всички необходи-

ми документи за участие. 

Да не ги представиш, е 

като да минеш граница-

та, без документ за са-

моличност. Понякога от 

тичането за вадене на 

документи на фирмите 

им се завива свят, но та-

къв е законът и той тряб-

ва да се спазва, при това 

не само от кандидат-из-

пълнителите на поръчка-

та, но и от възложители-

те, които на специални 

комисии разглеждат при-

ложената документация 

с цел изясняване дали на-

лице е всичко необходимо, 

за да получи дадена фирма 

поръчката. 

Случайно или не, коми-
сията на столичния район 
„Овча купел” не е свършила 
тази работа. Резултатът 
– неспазване на закона, 
облагодетелстване на един 
участник за сметка на про-
пуснати ползи за другите. 

Изпълнителният ди-

ректор на фирма „Бул 

строй контрол инжене-

ринг” АД Васил Вутов 

сигнализира  вестник 

„Строител” за нарушение 

в процедурата, допусна-

то при определянето на 

изпълнител на обществе-

на поръчка „Упражняване 

на строителен надзор и 

инвеститорски контрол 

при строителството на 

канализационен колектор 

Любляна и главен канали-

зационен колектор II Горна 

баня”. Фирмата на Вутов 

и „Глоса” ООД създават 

консорциум „Глоса – БСК” 

за участие в поръчката, 

тъй като тя е със завише-

ни изисквания. Документи 

за участие подават още 

осем фирми. В обявление-

то за обществената по-

ръчка изрично е спомена-

то, че за кандидатстване 

по особени позиции 1 и 3 

(за които участва кон-

с о р ц и у м ъ т ) 

трябва да бъде 

приложена спе-

циална деклара-

ция по чл. 166, 

ал .  3  от ЗУТ 

– подписана и 

подпечатана, и 

копие от лиценз 

за упражняване 

на строителен 

надзор, съглас-

но чл. 166, ал. 1 

от ЗУТ и Наред-

бата за условия 

и реда за изда-

ване на лицензи 

на консултан-

ти за оценява-

не на съответ-

с т в и е т о  н а 

инвестицион-

ните проекти 

и/или упражня-

ване на стро-

ителен надзор. 

Тези документи 

установяват 

необходимата 

квалификация и 

липса на преч-

ки за участие в поръчката 

по позиции 1 и 3. Затова 

е следвало да бъдат раз-

гледани по същество само 

офертите на кандидати-

те, които са ги предста-

вили. 

Още повече че в до-

кументите за участие 

изрично е записано, че 

участникът, който не е 

представил някой от из-

искуемите документи, се 

отстранява от участие в 

процедурата. 

Поръчката все пак е спе-
челена от фирма, която 
не е представила такава 
декларация. 

На процедурата по от-

варянето на офертите 

присъства пълномощник 

на консорциума, който 

разказва, че в седем от 

офертите на деветте 

участника не е прочетено 

наличието на декларация-

та. Всъщност само „Гло-

са – БСК” и „Пътинвест 

инженеринг” АД предста-

вят такава. Заради липса 

на други документи шест 

фирми отпадат от проце-

дурата за участие. 

Според правилника пли-

кът с цената на оферта-

та, която не отговаря на 

изискванията на възложи-

теля, също не е редно да 

бъде отварян, което се е 

случило. Освен това коми-

сията е трябвало, преди 

да отвори ценовите офер-

ти, да съобщи на присъст-

ващите резултатите от 

оценяването на офертите 

по другите показатели. 

Това не е било направено. 

В посочения случай има 

нарушения на ЗОП, които 

се изразяват в следното: 

В работата си комисията 

се произнася по допусти-

мостта на офертите. 

Съгласно чл. 37, ал. 3 от 

ЗОП критериите за оцен-

ка на поръчката (най-ни-

ска цена или икономически 

най-изгодна оферта) се 

прилагат само относ-

но субекти, които като 

участници в процедурата 

отговарят на обявените 

условия, както и направе-

ните оферти отговарят 

на условията на поръчка-

та. В случай че някоя от 

офертите или съответно 

участниците не отговаря 

на обявените условия, въп-

росът за икономическата 

обусловеност или най-ни-

ската цена не се обсъжда, 

а участникът се отстра-

нява, коментират нашите 

юристи. 

Въпреки опорочената 

процедура „Рутекс” ООД е 

класирана на първо място, 

след като е дала ценова 

оферта за обособени по-

зиции 1 и 3 с 30% по-ниска 

от средната на остана-

лите. 

Съгласно чл. 70, ал. 1 

от ЗОП участник, който 

предложи цена, по-ниска 

с повече от 30% от сред-

ната цена на останалите 

участници, по искане на 

комисията следва да даде 

подробна писмена обо-

сновка на какво се дължи 

това обстоятелство. 

Комисията мотивира 

възлагането на поръчка-

та на „Рутекс” ООД с ар-

гумента, че поръчката е в 

София, където е и седали-

щето на фирмата, и няма 

да бъдат правени разходи 

за командировки. Странно, 

къде ли са били членовете 

на комисията, за да ви-

дят, че другите две фирми 

също са софийски, а офи-

сите им са дори по-близо 

до строежа. 

„Обяснението, че фир-

мата е със седалище в 

гр. София, е възприето 

от комисията като „на-

личието на изключително 

благоприятни условия за 

участника” – чл. 70, ал. 

2, т. 3 от ЗОП. За да се 

приеме това обяснение, 

комисията следва да раз-

гледа финансов анализ на 

разходите, представен 

от този участник. Като 

се има предвид, че други-

те двама участници са 

със седалище в гр. София, 

но е избран кандидат, 

който не би трябвало да 

бъде допуснат до обсъж-

дане на офертата му, по 

същество се възбужда 

основателно съмнение за 

законосъобразността за 

решението на комисията”, 

коментират юристите на 

вестник „Строител”. 

Изпълнителният ди-

ректор на „Бул строй кон-

трол инженеринг” Васил 

Вутов настоява реше-

нието на комисията да 

бъде отменено като не-

законосъобразно и да бъде 

наложена временна мярка 

„Спиране на процедурата 

за възлагане на общест-

вената поръчка”. Затова 

той изпраща жалба до 

Комисията за защита на 

конкуренцията (КЗК). 

Кого защитава КЗК?

Комисията за защита 

на конкуренцията оставя 

без уважение искането 

обществената поръчка да 

бъде спряна. Решението е 

аргументирано с факта, 

че поръчката има голяма 

обществена значимост и 

възложителят, в лицето 

на район „Овча купел”, не 

бива да бави процедурата 

заради риск от неизпъл-

нение на договора. Всъщ-

ност тази поръчка е част 

от голям проект по ОП 

„Околна среда 2007-2013 

г.”, който възлиза на над 

10,5 млн. лв. Срокът за из-

пълнение на целия проект 

е 24 месеца. Ако той бъде 

забавен, за самата общи-

на могат да бъдат присъ-

дени санкции от Минис-

терството на околната 

среда и водите. 

От друга стра-

на, според КЗК 

липсват мотиви 

от страна на 

жалбоподателя, 

кои то  д ока з -

ват, че за него 

ще произтекат 

имуществени и 

неимуществени 

вреди, които ще 

доведат до ув-

реждане на него-

вите интереси. 

Риторично ще 

попитаме къде 

остават про-

пуснатите пол-

зи в размер на 

72 хил. лв., които 

фирмата щеше 

да получи, ако 

законът беше 

спазен и беше 

класирана не на 

второ, а на пър-

во място? Къде 

остават време-

то и енергията, 

необходими за 

създаване на консорциум, 

усилията на двете фирми, 

подготвили офертата? 

 Изглежда, освен за ра-

йонната администрация, 

за която ще последват 

санкции, КЗК е притеснена 

и за населението на район 

„Овча купел”, което щяло 

да живее без канализация... 

Всъщност Комисията 
би трябвало да се грижи 
основно за българския 
бизнес, за лоялната конку-
ренция и за спазването на 
законите. 

По дефиниция тя тряб-

ва да бъде именно така-

ва. Тя е оправомощена да 

прилага Закона за защита 

на конкуренцията, Закона 

за обществените поръч-

ки и Закона за концесии-

те. Дейността на КЗК е 

свързана с установяване 

на нарушения на свобод-

ната конкуренция, разпо-

редбите на чл. 81 и чл. 82 

от Договора за създаване 

на Европейската общ-

ност, сътрудничество с 

Европейската комисия и 

другите национални ор-

гани по конкуренцията 

на държавите - членки 

на Европейския съюз, по 

реда на Регламент (ЕО) 

№1/2003 и Регламент 

(ЕО) №139/2004, извърш-

ването на секторни ана-

лизи и застъпничество за 

конкуренцията. По реда на 

Закона за обществените 

поръчки и Закона за кон-

цесиите Комисията раз-

глежда жалбите по повод 

незаконосъобразността 

на решения, действия и 

бездействия на възложи-

тели или концеденти в 

процедура по възлагане на 

обществена поръчка или 

концесия. Никъде не е спо-

менато, че КЗК трябва да 

третира случаите на на-

рушение на закона, в които 

общественият интерес е 

водещ преференциално, и 

да се грижи за „интереси-

те на широк кръг от хора”, 

с какъвто мотив не е ува-

жила жалбата на фирма 

„БСК Инженеринг” АД. 

Според мнението на 

юристите Комисията 

трябва да прецени небла-

гоприятните последици 

от забавянето на поръч-

ката и реалната опасност 

за сериозно увреждане на 

обществения интерес или 

на интересите на стра-

ните. Това, разбира се, 

не освобождава КЗК от 

задължението да прецени 

евентуалната основател-

ност на жалбата, което е 

основната предпоставка 

за допускане на тази обез-

печителна мярка. Липсата 

на преценка по последния 

критерий създава съмне-

ние за обективността 

при постановяване на ре-

шението от КЗК, защото 

общественият интерес 

зависи преди всичко от 

спазването на закона, ко-

ментират засегнатите. 

И май ще излезе вярно, че 
общественият интерес 
днес се е превърнал в 
романтична измислица, 
особено когато някоя 
институция не може да 
оправдае действията си и 
трябва да измие ръцете си. 
Обществената значимост 
днес, изглежда, оправдава 
нарушаването на закона.

Затова, уважаема КЗК, 

оставете обществения 

интерес на партиите, по-

литиците и неправител-

ствените организации.

Напомняме, че Европа 

иска добра работа и спаз-

ване на законите, не само 

кратки срокове! 

Напомняме, че КЗК е 

публикувала гордо стра-

тегическите си цели за 

2009 г., като на първо 

място е:

„Подобряване на бизнес 
средата чрез ефективно 
приложение на законода-
телството за конкурен-
цията.” 

 Скъпа КЗК, в този слу-

чай ти пишем „Слаб”!

Силвия  Радославова

Ако КЗК не започне да работи в полза на интересите на българския бизнес, споровете 
няма да бъдат решавани лесно 
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GHS технологиите – модерното, 
икономичното, ефикасното наноотопление 
Комфорт на цена 20 стотинки на час вместо 10 пъти повече!

Интересен човек 

се оказа нашият 

събеседник... През 

целия си живот е 

търсил новото, 

неизследваното, 

предизвикателно-

то ново. И така 

преди една година 

открива за себе си 

не само високотех-

нологичната Южна 

Корея, но и една 

„новинка”, която 

е на път да пре-

дизвика истинска 

сензация при отоп-

лението на наши-

те домове. Става 

дума за изобрете-

ние в областта на 

нанотехнологиите 

в лабораториите 

на НАСА, което в 

далечната азиат-

ска страна прави 

истински бум в 

бита

Искате да кажете, че 
нанотехнологията е 
навлязла в бита!

Да,  абсолютно,  от 

2007 г., чрез международ-

ните конференции по нано-

технологиите корейците 

доказаха, че са изпрева-

рили с решенията си за 

приложението им в бита 

своите колеги от САЩ и 

Англия... На Острова за 

това чуха от нас минала-

та година. Това е космиче-

ска технология от САЩ и 

сериозно доразвита от ко-

рейците. Най-интересно-

то е, че НИЕ за първи път 

го показахме на света, 

сега, на последния есенен 

Пловдивски панаир.

Излиза, че от България 
новината тръгна по 
света?

Да, когато фактите 

говорят...  А и медиите 

реагираха адекватно. Усе-

тиха новото.

Вие сега откривате в. 
„Строител” и е добре да 
знаете, че наши читатели 
са собствениците и упра-
вителите на строителни-
те фирми, мениджърите, 
инженерите и технически-
те ръководители на строи-

телните обекти. Част от 
тези хора са и инвестито-
ри на строежите, които 
изграждат...

Разбирам! Искате да 

навляза в подробностите. 

Ние предлагаме един отоп-

лителен продукт, който по 

желание може да се проек-

тира в безкрайни модифи-

кации по размери – и по 

дължина, и по ширина, а и 

забележете, по височина. 

Той може да бъде картина, 

завеса, може да бъде мон-

тиран под теракотата, 

ламината, паркета. Може 

просто да бъде поставен 

под балатума, под кили-

ма, под черга, под халище, 

може да бъде монтиран 

над окачения таван. Прак-

тически навсякъде, където 

собствениците на имота 

или дизайнерите, или дори 

приумицата на капризна 

домакиня пожелаят. На-

шият продукт - Green 

House Systems, за разлика 

от други инфрачервени 

електрически отоплител-

ни системи, е с дебелина 

само част от милиметъра 

(0,275 мм). Той е съста-

вен от тънък слой карбон, 

принтиран върху полиети-

ленов филм и херметизиран 

чрез ламиниране. Вижда се 

добре на снимката. Това 

е ламинирана пластмаса, 

която издържа до 140°C! А 

пък това просто не е не-

обходимо, защото нашата 

повърхност не се нагрява, 

тя излъчва! Между двата 

пласта на ламинираната 

повърхност са нанесени 

карбонови линии, чиста 

мед и чисто сребро. 

Няма опасност от за-

палване, защото захранва-

щото 220-волтово напре-

жение се трансформира в 

лъчение в диапазона на дъл-

гите инфрачервени лъчи. 

Способностите на отоп-

лителния филм се опреде-

лят от разпръскването на 

наночастиците. За разли-

ка от другите отопления 

дълговълновото инфрачер-

вено лъчение е полезно за 

здравето. Качеството на 

нашия продукт е изключи-

телно и това се изразява 

в плътността и равно-

мерността на излъчвания 

инфрачервен поток. Това 

ни кара да се чувстваме, 

все едно ни топлят слън-

чевите лъчи, което води до 

ненадминато удоволствие 

и удобство. Страдащите 

от алергии ще са доволни 

от липсата на циркулация 

на въздуха, прах и сухота, 

които се причиняват от 

другите отоплителни сис-

теми.

Отоплителното тяло 

работи в диапазона на 

дългите инфрачервени 

лъчи между 5 и 20 микрона 

дължина на вълната, което 

и лекува. Тук, без да съм 

специалист, ще спомена 

само, че това е спектърът 

на физиотерапевтичните 

процедури в болниците! За-

това говоря за единствен, 

уникален продукт, който 

ние притежаваме и пред-

лагаме на българските 

архитекти, инвеститори 

и строители. Той не само 

топли, но и лекува. Имаме 

19 сертификата, като по-

ловината от тях са изда-

дени в Англия, останалите 

– в Южна Корея, но от фир-

ма, която сертифицира за 

целия свят.

Да се върнем отново на 
захранването, на тока. 
Все пак единият от нас е 
изкушен от материята, 
има защитен пети раз-
ряд електротехник (по 
едновремешните класифи-

кации...). Подава се 
220 волта напреже-
ние и...

. . . И  т о к ъ т 

просто се тран-

сформира в ин-

ф р а ч е р в е н о 

лъчение, от кар-

бона,  медта  и 

среброто,тази 

комбинация пра-

ви чудото! С едно 

пано от квадрат, 

квадрат  и  по -

ловина можете 

да отоплявате 

детската стая 

например. Най-ва-

жното е, че този 

вид отопление не топли 

въздуха, топли нас, жи-

вите организми, предме-

тите, твърдите тела в 

жилището. След като 

затопли твърдите тела, 

което става много бързо, 

те отдават топлината 

си и от това се получа-

ва един голям източник 

на топлина – и няма ни-

каква разлика в топлото 

– нито горе, нито долу, 

нито вляво, нито вдясно! 

Постоянна температу-

ра и го няма пакостното 

въртене на въздуха с до-

машния прах. Помисле-

но е и за астматици, за 

болни от заболявания на 

дихателните пътища, на 

белия дроб и т.н.

Да поговорим за цената.

66 лв. за линеен метър 

за крайния клиент. А този 

размер стига за малка кух-

ня! За хола можете сами да 

пресметнете. По-инте-

ресното е, че ние даваме 

гаранция 10 години, като 

нов продукт на пазара, а 

фактическата, гаранти-

раната от нас, производи-

телите, надеждност е за 

75 години! Т.е. в рамките 

на един човешки живот 

вие забравяте за течове, 

тецове, парнаджии, газ, 

гърмящи електроуреди и 

т.н., и т.н. А, и още нещо – 

сега при тези безобразни 

самосанирания, които се 

правят в страната, вла-

га се появява почти във 

всяко помещение. Нашият 

уред премахва, изгонва 

влагата, премахва мухъ-

ла! Наночастиците от на-

шия уред се разпръскват 

и вършат своята работа 

незабележимо, но сигурно 

и ефикасно.

Няколко думи за търгов-

ския вид на изобретение-
то, разбираме, че това, с 
което ни сюрпризирахте 
в редакцията, е само 
мостра.

Може да се произве-

дат панелни радиатори, 

но с дебелина, забеле-

жете – само до 1 см! В 

произволна големина и на 

дължина, и на ширина, в 

зависимост от мястото, 

предпочитанията. Сами-

ят архитектурен проект 

може да изисква различни 

модификации и ние можем 

да ги дадем. Споменах, 

че може да се вградят в 

картини, в завеси, в япон-

ските щори… Аз винаги 

започвам с приложение-

то на уреда като подово 

отопление, просто защо-

то веднъж монтиран, вие 

забравяте за него… за 

не по-малко от 75 години! 

Едно добро наследство за 

внуците!

Аз съм дошъл в Бълга-

рия като българин, незави-

симо че имам и английско 

гражданство. Реших да за-

почна оттук. Иначе имам 

изключителните права за 

цял свят. Любопитното е, 

че интересът на англича-

ните е много голям. След 

нашите контакти те се 

отказват от природния 

газ, който на Албиона 

стана много скъп. 

Според вас излиза, 
че бъдещето е на… 
електричеството!

Да, на електричест-

вото, не газа, не мазута, 

не и на твърдите горива. 

Проста сметка – един 

апартамент от 100 квад-

рата при работа на на-

шия наноотоплител, при 

люта зима, при включен 

терморегулатор, трябва 

да работи не повече от 

8 часа. През останалото 

време всичко в жилището 

връща топлината, поддър-

жа я. Наночастиците не 

бездействат. И за целия 

този комфорт – не пове-

че от 65-70 лв. на месец. 

Колко плаща едно семей-

ство за парното в такъв 

апартамент? Най-малкото 

двойно при ръчна регулация 

на вентилите, при изключ-

ване през нощта. 

Закономерно ще ви попита-
ме и за световната криза. 
Къде сме ние според вас?

Не мога да направя раз-

граничение между страни-

те, независимо че много 

пътувам и покрай наноте-

хнологиите установявам 

контакти по цял свят. 

Но определено най-силно 

кризата се отрази на ав-

томобилостроенето и на 

строителството навсякъ-

де по света, за съжаление.

Още нещо искам да 

спомена за нашия отопли-

телен уред. Той е замислен 

за максимално улеснение 

на хората при инсталира-

не в дома или офиса, и за 

максимално облекчаване 

на бюджета. Но ние сме 

длъжни да проверим ин-

сталацията, за да подпи-

шем десетгодишната га-

ранция. И това е принцип 

в нашата практика.

Сега се ориентираме 

към директни контакти 

с професионалните ор-

ганизации и браншовите 

гилдии, с Камарата на 

строителите, Камарата 

на архитектите, препода-

вателите в УАСГ и други-

те висши строителни учи-

лища. Нашето разбиране 

е, че не може огромните 

административни сгра-

ди, болниците, детските 

заведения, училищата, 

всичките те на издръжка 

на данъкоплатците, да не 

направят простата смет-

ка, че „вятърът духа нано-

частиците” със скорост, 

която се измерва с… пари! 

И точно тук е мястото на 

законотворците от На-

родното събрание! Защо-

то нормативната база по 

тази материя, според нас, 

е остаряла. 

В края на разговора се 

договаряме, че членовете 
на КСБ ще ползват сери-
озна отстъпка, а ние, с 

присъщата си журналис-

тическа настойчивост, 

взехме наномострата и я 

„тренирахме” 3 дни 

у дома, в условията 

и на грипната епи-

демия.

Е, струва си! Не 

само че не грипяса-

хме (спомнете си 

диапазона между 5 

и 20 микрона дъл-

жина на вълната 

във физиотерапи-

ите), но и наисти-

на беше топло. А 

и усещането беше 

ново, много, много 

различно и ком-

фортно. Слънчево.

Ренета Николова
Георги Сотиров

Емил Ангелов е роден 

във Варна през 1966 

г. От 6 години живее 

в Лондон, има няколко 

собствени бизнеса, 

единият е свързан с 

нано технологиите.

Любомир 
Стефанов - 
консултант
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА НСОРБ И В. „СТРОИТЕЛ“

Добрич е сърцето на Южна Добруджа 

– символ на рохката плодородна земя, 

златните стръкове пшеница и топлия 

хляб. Разположен в обширната Дунавска 

равнина и простиращ се върху Добру-

джанското плато, той се намира на 51 

км северно от Варна, на 480 от София 

и само на около 30 км от Черноморието. 

Осми по население в страната, с над 100 

хил. жители, градът е самостоятелна 

община и административен център на 

едноименната област. Няколко десети-

летия носи името на маршал Толбухин, но 

от 19 септември 1990 г. с президентски 

указ е възстановено старото му име - 

Добрич.

През 1851 г. за първи път се органи-

зира прочутият Добрички панаир, пред-

ставящ стоките на едрите търговци от 

околността и по-далечните градове. Пър-

вата българска църква там „Свети Геор-

ги” е построена през 1843 г., а през 1844 

г. към нея е открито българско килийно 

училище. От 1869 г. започва благоустро-

яването на града - изгражда се градският 

парк, създава се пощенска станция, за-

почва да работи построената през 1866 

г. градска болница.

Безброй значими български творци 

са свързани с магията на добруджанския 

град - поетесата Дора Габе, писателят 

Песента на колелетата, 
или новият стар символ 
на плодородие

Йордан Йовков, актрисата Адриана Бу-

девска, основоположникът на българския 

балет Анастас Петров, композиторът и 

диригент, основател на хор „Добруджан-

ски звуци” Захари Медникаров, солистка-

та в „Мистерията на българските гласо-

ве” Калинка Вълчева и др. Това превръща 

Добрич в средище на пълноценен духовен 

живот и културен център, опазващ бога-

тото историческо наследство и разпрос-

траняващ художествените ценности, 

създавани в наши дни.

Виолета Михайлова

Преобразяването на Добрич е    
Първата дама на Добрич 

– харизматична личност, де-

ликатен, мислещ и самовзис-

кателен човек, който не се 

притеснява от предизвика-

телства... Амбицията й да 

промени най-големия доб-

руджански град в България 

се усеща по новоасфалти-

раните и осветени улици и 

булеварди, по облагородени-

те кътове и новите детски 

площадки. Непоправим оп-

тимист и строг индивидуа-

лист, тя залага на точните 

и коректни отношения, като 

изпитва удовлетвореност 

от постигнатото, срещайки 

благодарността на хората. 

Има дарбата да подрежда 

думите в стихове и се надя-

ва някой ден да ги публикува 

в стихосбирка, за да сподели 

едновременно романтич-

ната си и силната женска 

същност.

Г-жо Николова, как се 
справя община Добрич в 
условията на световна 
финансова и икономическа 
криза? Къде най-силно се 
усещат негативите? 

Кризата се усеща във 

всички сектори. За съжа-

ление след направените 

анализи в Националното 

сдружение на общи-

ните за първото по-

лугодие на 2009 г. се 

оказва, че има общи-

ни, които могат да 

фалират, ако не се 

предприемат спешни 

антикризисни мерки. 

Необходимо е да се 

преустанови поема-

нето на задължения, 

както и сключването 

на договори за дей-

ности, които не са 

приоритетни и мо-

гат да се отложат 

във времето. Освен 

това трябва да се 

засили контролът по съби-

ране на просрочените взе-

мания, да се преустановят 

нови назначения в админи-

страцията и извършването 

на разходи за увеличаване 

на работната заплата за 

сметка на икономии. Тук е 

мястото да кажем, че об-

щинските съвети трябва 

да предприемат действия 

за максимално огранича-

ване на разходите по бю-

джетите си до размера на 

фактическите постъпления. 

Анализите сочат, че в мо-

мента 14 български общини 

са със структурен дефицит, 

а 11 са с просрочени задъл-

жения. Очаква се в края на 

годината неизпълнението 

на приетите бюджети от 

общините да бъде в рамки-

те на 400–450 милиона лева. 

Добрич е сред общините, в 

които се отчита намалява-

не на приходите от админи-

стративни услуги. Подобен 

спад има в 75% от общо 264 

български общини. Освен 

това кризата удари собст-

вените приходи на общини-

те. Намаляха продажбите 

на общинска собственост, 

намаляха и инвестициите, 

увеличи се безработица-

та. В условия на криза все 

пак ние продължаваме да 

работим и да осигуряваме 

допълнителни средства за 

община Добрич. Мога да ци-

тирам само, че тази година 

успяхме да привлечем над 15 

милиона лева от проекти, 

които получиха финансиране 

по оперативните програми. 

Какви са значимите 
проекти, реализирани от 
община Добрич за 2009 г., 
и с каква насоченост са? 

През тази година ние ре-

ализираме 3 сериозни инвес-

тиционни проекта за над 20 

милиона лева. Те са с различ-

на насоченост - модернизи-

ране на образователната 

структура, ремонт на об-

щинската пътна мрежа, 

заснемане на подземната 

инфраструктура... Всеки 

един от тези проекти е от 

изключително значение за 

Добрич и неговите гражда-

ни и ще подобри градската 

среда, условията за образо-

вание и труд в училищата 

и  детските градини. Освен 

това за първи път в българ-

ска община ще се заснеме 

подземната инфраструк-

тура с всички подземни 

комуникации за синхрони-

зиране на действията на 

всички институции, които 

я управляват. Сключени са 

споразумения за партньор-

ства с ВиК, „Газинженеринг” 

АД, Е.ОН, БТК и ЧТК за съв-

местна дейност и послед-

ващо използване на новата 

система. Заснемането на 

подземните комуникации 

започва през настоящия 

месец ноември. Данните 

ще бъдат цифровизирани и 

ще могат да се обработ-

ват по нов начин. Целта на 

общинския проект е да се 

получи пълен синхрон между 

институциите, които упра-

Детелина Николова е родена на 12 декември в 

плевенското село Брест, зодия Стрелец. Средното 

си образование завършва в Математическата 

гимназия в Ловеч. Продължава във ВИНС-Варна, 

където придобива две специалности – „Икономика на 

промишлеността” и „Преподавател по икономически 

дисциплини”. Има следдипломна квалификация по 

„Управление на териториалните единици”. През 1994 

г. завършва Висшата бизнес школа към УНСС със 

специалност „Маркетинг и мениджмънт”.

Работи дълги години в сферата на комуникациите и 

местното самоуправление. Хората я познават още 

и като секретар на община Добрич.  

През 2003 г. Детелина Николова печели местните 

избори и става втората жена – кмет в града, и до 

днес следва смело мечтите на Добрич, вярвайки, че 

съгражданите й заслужават по-красиво, по-сигурно и 

уютно бъдеще. През 2007 г. завоюва безапелационно 

доверието на своите съграждани и става кмет 

втори мандат.

Изцяло обновеният 
градски парк „Св. Георги”

Занаятчийниците в 
Стария Добрич

Снимки авторът

За промяната на града 

и завръщането на 

надеждата - разговор с 

кмета Детелина Николова
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   немислимо без строителите 

вляват подземната инфра-

структура. Ще бъде създа-

ден електронен регистър 

на всички подземни комуни-

кации на няколко нива, кое-

то ще позволи ускоряване 

на дейностите при ремонт 

и поддръжка на градската 

инфраструктура. Освен ба-

зата данни, която ще бъде 

изготвена, ще се направят 

работни станции във всяка 

една от институциите, ко-

ито участват в управлени-

ето на подземната инфра-

структура. Така в реално 

време ще могат да се ко-

ординират действията при 

ремонт и поддръжка на под-

земната инфраструктура. 

Тази година освен избро-

ените в Добрич изпълняваме 

и проекти с културно и со-

циално значение, които зна-

чително увеличават и подо-

бряват социалните услуги, 

които предлагаме. Преди 

около два месеца 

в нашия град за-

работи второ за-

щитено жилище 

за лица с умстве-

на изостаналост, 

преобразихме и 

Дневния център 

за деца с увреж-

дания, който е ре-

монтиран и пред-

лага услуги за над 

56 деца с увреж-

дания. Работим 

усилено и за нови 

културни и обра-

зователни про-

екти, които ще утвърдят 

Добрич като фестивален и 

образователен център. 

Добри ли са отношени-
ята на община Добрич със 
строителните фирми в 
града? Вървите ли в една 
посока, осъществявайки 
общи каузи?

Всеки един проект, 

който реализираме в Доб-

рич, особено в областите 

„Регионално развитие” или 

„Околна среда”, е с учас-

тието на фирми от стро-

ителния бранш в града. 

През 2008 г. реализирахме 

проект по Програма ФАР 

– Трансгранично сътрудни-

чество „Устойчив туризъм 

и управление на природните 

ресурси”. Проектът бе на 

стойност над 180 хиляди 

евро и допринесе за подо-

бряване на градската среда 

и туристическия имидж на 

трансграничния регион До-

брич–Констанца. По този 

проект бе изградена велоа-

лея, която свързва Градския 

парк с Центъра за защита 

на природата и животните. 

Освен това с изпълнители-

те от строителния бранш 

изградихме наблюдател-

на кула в зоопарка, която 

е най-новата атракция и 

приема любопитните. Не на 

последно място, ремонти-

рахме подлеза до мемориал-

ния комплекс „Хан Аспарух” и 

го превърнахме в достъпен 

за хората с увреждания с 

изградените рампи. В про-

дължение на 4-5 години об-

щината бе бенефициент по 

програма „Красива България” 

и реализирахме реконструк-

ция на градския парк „Свети 

Георги”, който е обект на 

парковото изкуство. Със 

средства по тази програ-

ма бе ремонтирана и Худо-

жествената галерия, която 

е гордост за нашия град и 

е един от 100-те национал-

ни обекта. За последните 

4 години са реализирани 11 

малки проекта по програма 

ФАР и мерки за енергийна 

ефективност. В тях взеха 

участие над 20 малки и сред-

ни фирми от строителния 

бранш. Тази година община 

Добрич спечели безвъзмезд-

но финансиране на общински 

проект за модернизиране на 

образователната инфра-

структура по ОП „Регионал-

но развитие” на стойност 

над 5 милиона лева. Пред-

стои мащабна реконструк-

ция на 5 добрички училища и 

2 детски градини, която ще 

стане с професионалното 

участие на фирми от стро-

ителния бранш, които бъ-

дат избрани за изпълнители. 

Немаловажен обект за нас е 

реконструкцията и разши-

ряването на депото за ТБО 

в село Богдан, където общи-

на Добрич вложи до момен-

та над 3 милиона лева. Сега 

работим по проектирането 

на ново регионално депо и 

до края на тази година се 

надяваме да кандидатства-

ме по ОП „Околна среда” за 

финансиране на неговото 

изграждане. Радостен е фа-

ктът, че строителните ус-

луги, които община Добрич 

е ползвала за реализацията 

на своите проекти, са с га-

рантирано качество. 

 

В Добрич се изгражда 
нова църква. Разкажете ни 
повече за това. 

Да. Това е моята най-го-

ляма гордост! След повече 

от 140 години по моя и на 

архиерейския наместник 

отец Стоян инициатива 

започна изграждането на 

нов православен храм в До-

брич, който ще носи името 

на първоучителя „Св. Кли-

мент Охридски”. Храмът е 

уникален за Североизточна 

България, защото ще бъде 

първият на името на св. 

Климент Охридски. Друго-

то, което е уникално, че све-

тата обител се изгражда 

изцяло от дарения на граж-

дани, фирми, институции, 

приятели... Част от нашите 

строителни фирми в Доб-

рич подпомагат с материа-

ли изграждането на храма. 

Освен това строителният 

надзор е поет безвъзмездно 

от наша общинска фирма 

с управител  председателя 

на Строителната камара в 

Добрич - Илия Михайлов. Са-

мият проект за църквата е 

безвъзмездно подготвен от 

творчески екип начело с из-

вестния добрички архитект 

Асен Коев. Храмът е на площ 

от близо 200 кв. м и се из-

гражда на терен, дарен от 

общината. Той е кръстоку-

полен с височина 12 метра. 

Символът на Добруджа се 

изгражда до училище, което 

носи името на Климент Ох-

ридски. В училището се съх-

ранява икона на светеца, ко-

ято аз лично подарих и съм 

радостна, че учениците и 

учителите следват христи-

янските ценности. Искам да 

споделя, че първата копка 

на храма бе направена през 

2004 г. от негово блажен-

ство Сава – митрополит на 

Варшава и цяла Полша, и от 

варненския и великопреслав-

ски митрополит Кирил. Това 

със сигур-

ност беше 

вълнуващ 

момент за 

мен и мои-

те съграж-

дани и аз 

вярвам, че 

всеки, кой-

то носи в 

сърцето си 

Добруджа, 

ще оцени 

н а ш и т е 

усилия хра-

мът да се 

превърне в 

нашия християнски олтар. 

За моя голяма радост след 

много разговори и прегово-

ри получихме шест ценни 

икони от Дирекцията по 

вероизповедания, които са 

принадлежали на параклиса 

на българската църква в 

Истанбул. Иконите са на св. 

Климент Охридски, на Исус 

Христос, света Богороди-

ца, свети Йоан Предтеча, 

св. архангел Михаил и св. 

архангел Гавраил. За мен е 

уникален фактът, че точно 

тези икони, с техния дух и 

молитва ще бъдат в добру-

джанския храм и ще пазят 

християнството по нашите 

земи. Убедена съм, че откри-

ването на храм „Свети Кл. 

Охридски” ще бъде най-зна-

чимото събитие за Добрич 

през последните години и 

ще се превърне в Храма на 

Добруджа. 

 

Как община Добрич си 
партнира с Камарата на 
строителите в България? 
Сътрудничите ли си ус-
пешно при осъществява-
нето на проектите, така 
важни за удобствата и 
естетиката на градската 
среда?

Община  Добрич  си 

партнира с Камарата на 

строителите вече доста 

години. Можем да отбеле-

жим, че двете институции 

намериха вярната посока 

за дългогодишно и ползот-

ворно сътрудничество не 

само в областта на строи-

телството, но и за решава-

нето на много обществено 

значими проблеми на Добрич 

и неговите жители. През 

последните години в нашия 

град се изпълни мащабна 

Програма за рехабилита-

ция и реконструкция на ин-

фраструктурата и това би 

било немислимо без ангажи-

мента и професионализма 

на фирмите от строител-

ния бранш, които бяха наш 

активен партньор. Нашите 

колеги от КСБ са преки учас-

тници и в проектите, които 

община Добрич реализира 

през последните години, 

които са на стойност над 

80 милиона лева. Очевидна е 

промяната на Добрич и тя 

е осъществена с активно-

то съдействие и участие 

на строителните фирми, 

с които работим. Община 

Добрич работи с фирми от 

строителния бранш на прин-

ципа на публично-частното 

партньорство и ние имаме 

доста добри примери в това 

отношение. С тяхна помощ 

се осъществяват предви-

дените благоустройствени 

мероприятия. Те изпълняват 

и ремонтните дейности на 

общински обекти – ремонт 

на улици, тротоари, меж-

дублокови пространства, 

подмяна на водопроводи и 

изграждане на нова канали-

зация. Участват и при реа-

лизирането на одобрените 

проекти по оперативни про-

грами. Не на последно мяс-

то фирмите от Камарата 

на строителите участват 

в благотворителни акции, 

подкрепят ни и изразяват 

позиции по време на публич-

ното обсъждане на бюдже-

та, участват в наши обу-

чителни семинари, форуми. 

Община Добрич може да се 

похвали с дългогодишно и 

ползотворно партньорство 

с Камарата на строители-

те и нейните членове. 

Добра ли е комуникаци-
ята на община Добрич с 
държавната власт у нас?

Искрено се надявам 

това правителство да по-

ложи усилия и да започне 

изпълнението на една ам-

бициозна програма за де-

централизация. Неведнъж 

премиерът г-н Борисов е 

изразявал категорично по-

зицията си за реална децен-

трализация в местното са-

моуправление. Наблюдават 

се положителни тенденции 

за подобряване на комуника-

цията и аз смятам, че има 

добри нагласи за ефективна 

комуникация местна–дър-

жавна власт. 

 

Г-жо Николова, до мо-
мента вие направихте 
много за Добрич, като 
преобразихте града. Как-
ви са целите и мечтите 
на кмета на града оттук 
нататък? 

Благодаря за тази оцен-

ка! Радвам се, че виждате 

положителната промяна. 

Със сигурност обаче има 

още много неща, които 

трябва да се направят. Ряд-

ко се задоволявам с постиг-

натото, защото моите 

съграждани имат големи 

очаквания и надежди за бъ-

дещето. Ще дам всичко от 

себе си, за да довърша това, 

което започнах. Искам Бъл-

гария и Европа да преот-

крият Добрич, Добруджа и 

добруджанци. 

Вие сте силно зает чо-
век, що се отнася до слу-
жебни ангажименти, но 
сте и щастлива семейна 
жена. Как съчетавате ин-
тензивната работа, уюта 
на дома, приятелството? 

Макар че съм практи-

чен и рационален човек, 

здраво стъпил на земята, 

чисто човешките и земни 

неща не са ми чужди. Вяр-

вам в ролята на жената в 

управлението и полити-

ката и превръщам факта 

по-скоро в предимство, 

защото един град е едно 

голямо семейство и точно 

ролята на жената е да бъде 

майка, приятел и партньор. 

Няма да скрия, че когато 

си всеотдаен в работата, 

времето за домакинства-

не значително се променя. 

Вече правя всичко вкъщи с 

друго темпо, гледам по друг 

начин на рутинните битови 

дейности – съвместявам ги 

много рационално, някои от-

лагам за друго време. И още 

по-откровено, благодарна 

съм на съпруга ми, който 

понякога поема определени 

задължения. 

Иначе в някои от по-

чивните дни с удоволствие 

съм в кухнята, тананикайки 

песен или слушайки радио, 

приготвям ястия и създа-

вам уюта, така необходим 

на семейството. Тогава 

се зареждам по свой начин 

с енергия, обмислям и спо-

делям нови идеи, обръщам 

повече внимание на съседи, 

пазарувам в кварталните 

магазини. Черпя сили и се 

разтоварвам най-добре 

сред природата с приятели 

и близки. Планината е моето 

хоби. Обичам да си почивам 

и в компанията на колеги, а 

разтоварващо ми действат 

и добрите новини.

Храм „Света Троица”

Паметникът на Хан Аспарух

Художествена 
галерия - Добрич
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софтуерните платформи за 

управление на портфолио от 

проекти в сектора на стро-

ителството.

Предизвикателство: 
Избор на правилната съв-

купност от проекти 

Много често компании-

те работят по множество 

проекти едновременно. 

Липсват установени прио-

ритети и проектите се съ-

ревновават помежду си кой 

да вземе ресурсите. Няма 

яснота кои от тях не до-

принасят за постигане на 

целите и дали изпълнение-

то им като цяло води към 

реализирането на желания 

бизнес резултат.

Защо е необходимо управ-
ление на проектно порт-
фолио?

Управлението на проек-

тите в портфолио улесня-

ва ръководството, като му 

позволява да прави своевре-

менни сравнения, вкл. чрез 

„какво-ако” сценарии, между 

показателите на различ-

ните планирани и текущи 

проекти, да получава ясна 

картина за това къде се 

изразходват средствата 

и да оценява кой проект 

продължава да е важен за 

постигане на целите на 

компанията и съответно 

е с приоритет в изпълне-

нието и използването на 

ресурсите. 

Защо компаниите избират 
Primavera?

Primavera притежава 

централизирана база дан-

ни, където се съхранява 

информацията за всички 

проекти в портфолиото. С 

помощта на различни таб-

лични и графични средства 

висшето ръководство лес-

но и бързо може да прави 

многостранен анализ на 

портфолиото по зададени 

от него критерии с цел да 

се определи изпълнението 

на кои проекти отговаря на 

целите на организацията. 

На всеки проект може да 

бъде зададен приоритет, на 

база на който Primavera ав-

томатично да отговори на 

исканията за едни и същи 

ресурси и да оптимизира 

натоварването им. 

Предизвикателство: 
Нужда от прозрачен кон-

трол и вземане на информи-

рани решения

В много организации не-

зависимото управление на 

отделните проекти води 

до невъзможност за сво-

евременен и информиран 

контрол на тяхното изпъл-

нение. Ръководството няма 

ясна картина за цялостния 

напредък и за това как про-

мените в един проект зася-

гат останалите проекти. 

Защо е необходимо управ-
ление на проектно порт-
фолио?

Управлението на про-

ектно портфолио предос-

тавя своевременен достъп 

до необходимата актуална 

информация, което позво-

лява на ръководителите 

в реално време да следят 

централизирано напредъка 

на всички проекти и пос-

тигането на междинните 

цели – т.нар. milestones. 

Интегрираното управле-

ние на проектите дава 

ясен поглед върху ефекта 

от направените по тях 

промени, независимо дали 

това се отнася до ресур-

си, график или разходи.

На базата на текущи по-

казатели се правят точ-

ни прогнози за бъдещото 

развитие на портфолио-

то, което позволява на ме-

ниджърите да пренаредят 

проектните приоритети и 

ресурсното разпределение, 

за да осигурят успешно по-

стигане на целите.

Защо компаниите избират 
Primavera?

Primavera предоставя 

на висшето ръководство и 

ръководителите на проек-

ти незабавен поглед върху 

статуса на множеството 

проекти, които компани-

ята управлява. Когато се 

направят промени в плана 

на някой проект, ефектът 

от тях върху портфолиото 

автоматично става видим 

за потребителите. Посред-

ством уебплатформата на 

Primavera от всяка точка 

на света мениджърите по-

лучават мигновен поглед 

върху най-важните индика-

тори за хода на проектите 

и постигането на междин-

ните цели. Според специа-

листи от българския клон 

на немската строителна 

компания SKE Group – СКЕ 

България ЕООД, 

Primavera предоставя много 
лесен и бърз за възприемане 
начин за представяне на 
информацията. Клиентът 
много бързо може да се 
ориентира в напредъка на 
проектите.

Предизвикателство: 

Ограничени ресурси

Най-големият страх на 

ръководителите на проек-

ти е наличието на множе-

ство проекти и недоста-

тъчно ресурси. Повечето 

организации се нуждаят от 

подобряване на начина, по 

който използват наличните 

ресурси, за да максимизи-

рат производителността.

Защо е необходимо управ-
ление на проектно порт-
фолио?

Съвкупното управление 

на проектите в портфолио 

улеснява ръководството в 

оценяването на това до-

колко ефективно се използ-

ват ресурсите, като му 

предоставя възможност 

да следи разпределение-

то им по всички проекти  

едновременно. Избягват се 

сценарии, при които даден 

квалифициран специалист 

не се използва оптимално 

в един проект, докато в 

друг проект има недостиг 

на ресурс с такива уме-

ния. Централизирано се 

оптимизира натоварване-

то на ресурсите, за да не 

съществуват периоди на 

пикове с много високо нато-

варване и периоди на спадо-

ве със слабо натоварване. 

Чрез управлението на про-

ектно портфолио бизнесът 

балансира своите ресурси 

и намалява риска от недос-

тиг на ресурси в критични 

моменти.

Защо компаниите избират 
Primavera? 

Primavera притежава 

единна ресурсна база, ко-

ято е достъпна за всички 

проекти. Това позволява 

извеждането на много точ-

ни таблични и графични 

анализи на ресурсната раз-

пределеност по проектите 

и индикиране на пренато-

варване. Контролът върху 

работата на ресурсите е 

прозрачен и ръководството 

е винаги добре информира-

но за наличността на даден 

ресурс в рамките на всички 

проекти. В тази връзка екс-

перти от „Геотехмин” ООД, 

дългогодишен потребител 

на Primavera в сферата на 

строителството, споде-

лят следното: 

„Чрез програмата можем 
да разпределяме всичките 
си ресурси и най-важното 
е, че всички те се пазят 
в базата данни и не е не-
обходимо всеки път да се 
въвеждат наново. Можем 
по-всяко време да разберем 
кой къде е зает, къде има 
недостиг и къде излишък.”

Софтуерната плат-

форма е предпочитана от 

строителните компании 

у нас поради леснотата 

на употреба, мощния ин-

струментариум за плани-

ране и отчитане, както 

и готовата интеграция 

със специализирания соф-

туер за остойностяване 

на строителни проекти 

BuildingManager. 

В България решенията 

на Primavera за управление 

на портфолио от проекти 

се използват успешно от 

компании катo: „Геотех-

мин”, „Уорли Парсънс”, „Ей 

И Ес-3C Марица-изток 

1” ЕООД, „СКЕ България”, 

„Челопеч Майнинг”, „Галчев 

холдинг”, „Енергоремонт 

холдинг”, „Евробилд” и др. 

Софтуерната компания 

„ТехноЛогика“ е официален 

представител на Primavera 

за България. 

Защо да управляваме строителните 
проекти в портфолио?

„Портфолиото от инвестиции е по-вероятно да намали риска и да произведе по-висока норма на  

възвръщаемост в сравнение с единичните инвестиции.” 
Хари Марковиц, един от създателите на теорията за портфолио мениджмънта - 50-те години на XX в.

Управление на проектно портфолио + Софтуерна платформа 

= Ефективно решение на ключови предизвикателства

През XXI в. тази те-

ория е не само актуална, 

но и стремглаво навлиза в 

други области на познани-

ето. Подобно на това как 

един инвеститор управля-

ва своите акции, облигации 

и деривати, управлението 

на портфолио от проекти 

(project portfolio management) 

групира проектите, за да 

постигне ползите от съв-

купното им управление.

Често срещана прак-

тика в строителството 

е проектите да се одоб-

ряват и впоследствие да 

се управляват независимо. 

Те се оценяват като 

съвкупност единствено ко-

гато се съставят годишни-

те отчети. Динамиката на 

съвременната бизнес среда 

обаче е такава, че изисква 

компаниите да имат цялос-

тен поглед върху проекти-

те в реално време, за да е 

сигурно, че всички те заед-

но работят в посока изпъл-

нение на стратегията на 

организацията.

Тук идва ролята на уп-

равлението на проектно 

портфолио, посредством 

което бизнесът организи-

ра и управлява множество-

то текущи и планирани 

проекти. Портфолиото е 

съвкупност от проекти, 

обединени с цел ефективно 

управление за постигане 

на стратегическите биз-

нес цели.  Групирането на 

проектите в единно порт-

фолио дава възможност на 

ръководството не само 

да управлява индивидуално 

всеки проект, но и да до-

бие по-добро разбиране за 

„съвкупната картина” на 

проектите чрез интегри-

рано управление на обхва-

та, времето, ресурсите, 

разходите, комуникациите 

и рисковете.

Значителен процент 

от най-успешните строи-

телни компании в световен 

мащаб разполагат с цен-

трализирана система за 

управление на портфолио 

от проекти, където инфор-

мацията за всеки проект 

може да бъде съхранявана и 

анализирана.

У нас това е сравнително 
нов начин на мислене за 
бизнеса и като при всяка 
нова стратегия, въвежда-
нето му изисква инвести-
ция на време и усилия. Тук 
на помощ идват софтуер-
ните платформи, които 
драстично улесняват про-
цеса по изграждане и управ-
ление на портфолиото.

Едно от най-добрите 

средства, които се предла-

гат на българския пазар, е 

продуктът на софтуерния 

гигант Oracle Corporation 

– Primavera P6 Enterprise 
Project Portfolio Management. 
Получила доверието на над 

75 хил. клиенти в световен 

мащаб, Primavera е уста-

новен лидер в сферата на  

Марко Боти, мениджър планиране и контрол, „Уорли Парсънс“:

К а к в и  п р о е к -
ти управлявате с 
Primavera?  

Използваме Primavera за управление-
то на сложни проекти, при които се из-
исква интегриране на дейности, изпъл-
нявани от множество контрагенти.  

Какви предизвикателства в управ-
лението на проекти разрешавате с 
Primavera – планиране, изпълнение, кон-
трол и отчитане? 

Основното предизвикателство е 
възможността за обединяване и визуа-
лизиране в няколко страници обхвата на 
работата и текущия статус на даден 
проект. С напредването на проекта 

функциите за проследяване на негово-
то изпълнение и прогнозиране на оста-
ващата работа помагат за вземането 
на текущи решения и актуализиране на  
паричните потоци.  

Кои функции на софтуера счита-
те за най-полезни при управлението 
на проекти във вашата организация 
и защо?  

Лесен за използване и адаптируем - 
обикновено ангажираните служители не 
желаят да губят време в разучаването 
на сложни софтуерни функционалности.  

Можете ли да оцените разликата 
между Primavera  и други софтуерни 
продукти за управление на проекти, 
които сте използвали – предимства и 
недостатъци?  

Използването на Primavera води до 
натрупването на специфични знания, 
което гарантира професионалното и 
успешно управление на големи проекти.

Управление  

на портфолио  

от проекти  

в „Уорли Парсънс“



15СТРОИТЕЛЗАКОНЪТпетък, 13 ноември 2009

Обсъдиха ЗУТ на семинар в Трявна
„Когато проблемите, 

свързани с техническата 

инфраструктура, не са ре-

шени в процеса на устрой-

ственото планиране или са 

подценени на този етап, 

те се проявяват с пълна 

сила в инвестиционната 

фаза”, това каза адвокат 

Валентина Бакалова по 

време на семинар, посве-

тен на Закона за устрой-

ство на територията, 

който се проведе в Трявна и 

беше организиран от изда-

телство „СИБИ”. Тя изнесе 

лекция на тема: „Допускане, 

изработване, съгласуване и 

одобряване на подробните 

устройствени планове за 

обекти от техническата 

инфраструктура.” 

 „Голяма част от пробле-
мите възникват както 
поради сложността на нор-
мативната уредба, така и 
поради недобрата практи-
ка и планова готовност”,

заяви тя. На семинара 

присъстваха представите-

ли на държавната админи-

страция, на общините, на 

електроразпределителни-

те дружества и на частни 

фирми, т.е. всички, които 

всекидневно прилагат ЗУТ 

и се сблъскват в практика-

та си с различни проблеми, 

свързани с неговото прило-

жение. Валентина Бакалова 

представи специфичните 

особености на техничес-

ката инфраструктура в 

извънурбанизираните те-

ритории. По думите й не-

съответствието между 

подземно и надземно стро-

ителство, което често се 

наблюдава, може да се пре-

одолее с активното учас-

тие на общините, които са 

естествен координатор на 

тези процеси.

На семинара бяха об-

съдени и редица въпроси, 

свързани с прилагането 

на действащите подроб-

ни устройствени планове 

след влизане в сила на ка-

дастралната карта. Беше 

разгледано и взаимодейст-

вието между общините 

и службите по геодезия, 

картография и кадастър. 

„Обобщаването на кадас-

тралните данни от различ-

ните ведомства рефлекти-

ра върху нашата работа. 

Ако някое от тях не си е 

свършило работата, се 

стига дотам, че има липс-

ващи обекти в кадастъра”, 

каза Красимира Божкова 

от Службата по геодезия, 

картография и кадастър 

във Варна. Адвокат Асен 

Дюлгеров представи про-

блемите при вписванията 

на актовете, с които се 

прехвърля право на соб-

ственост или се учредява, 

прехвърля, изменя или пре-

кратява друго вещно право 

върху недвижим имот. 

„Най-често затруднения 
възникват от липсата на 
точни кадастрални данни. 
Където има кадастрална 
карта, проблеми създава 
това, че при създаването 
й не са ползвани всички из-
ходни данни”,

заяви той. „Темите, ко-

ито се разискваха на се-

минара, бяха представени 

по-прагматично, което е 

от полза за всички учас-

тници в него”, обобщи в 

заключение Савин Кова-

чев, консултант по реали-

зация на инфраструктур-

ни проекти.

Мариана Корчакова

Има нужда от нов закон, 
този изигра ролята си. Сега 
трябва да се направят само 
най-належащите промени. 
Усилията на специалистите 
трябва да се съсредоточат 
към направата на нов закон. 
Тези отношения, които имат 
чисто процедурен характер, 
трябва да влязат в правилник. 
В ЗУТ следва да останат обще-
ствените отношения, които 
се отнасят до устройството 
на територията и ограничени-
ята на собствеността, свързани с благоустройството.

ЗУТ е част от административното право и би тряб-
вало да съдържа предимно административноправни 
норми. С всяка следваща промяна в него вещноправната 
проблематика се увеличава. На това трябва да се обър-
не внимание. Тези отношения следва да бъдат уредени в 
други актове, защото регламентацията им в ЗУТ създава 
много затруднения.

Липсва  връзка  между 
ЗУТ и Закона за кадастъра и 
имотния регистър, а те са 
функционално свързани. Все-
ки един план по ЗУТ почива на 
информация от кадастъра. И 
обратното: всички действия, 
които се извършват по ЗУТ, 
се отразяват в кадастъра. 
Повечето планове за населе-
ните места са правени върху 
стари кадастрални планове, а 
не върху новата кадастрална 
карта, което създава сериоз-

ни затруднения. 
Трябва да се съкрати периодът за одобряване на 

проектите и издаването на разрешенията за строеж. 
Според мен трябва да се възложи по-голяма отговор-
ност на консултантите. В ЗУТ има още живот, ако той 
се изчисти от някои текстове, които са несвойствени 
за него и ако бъде малко по-добре развит в частта му 
за строителството.

Валентина Бакалова, адвокат: Савин Ковачев, консултант:

Необходим е нов ЗУТ В ЗУТ има още живот

Проект за промени в 
наказателните закони

Сделките с недвижими 
имоти - само по банков път

„Проектът за изменение и 

допълнение на НПК е направен в 

три основни насоки: Първата е 

усъвършенстване на доказване-

то на престъплението, втората 

- ускоряване на наказателното 

производство, а третата - раз-

ширение на правата на учас-

тниците в процеса”, това каза 

министърът на правосъдието 

Маргарита Попова пред журна-

листи. Тя и нейният екип пред-

ставиха изготвените от работ-

ните групи в министерството 

проект на Закон за изменение и 

допълнение на НПК и проект на 

нов Закон за отнемане в полза 

на държавата на незаконно при-

добито имущество. Най-новото 

в него е, че комисията „Кушлев” 

ще може да отнема имущество, 

придобито от престъпна дей-

ност, дори ако съдът не се е 

произнесъл по делото срещу при-

тежателя на това имущество. 

Комисията ще разследва само 

имущество, което надхвърля су-

мата от 60 хил. лева. Тя ще може 

да се самосезира от сигнали на 

граждани и неправителствени 

организации, съобщиха още на 

пресконференцията. 

Информацията, придобита 

от спе-

циални 

ра з уз -

н а в а -

т е л н и 

с р е д -

с т в а 

(СРС) , 

щ е 

м о ж е 

д а  с е 

ползва 

за образуване на досъдебно про-

изводство. Ако в СРС присъст-

ва информация за престъпление, 

различно от това, за което са 

били използвани, по нея ще може 

да се образува и друго досъдеб-

но производство, обясни Попова. 

Във връзка с ускоряването на 

наказателното производство 

в наказателния процес ще бъде 

включена фигурата на резервен 

защитник. Той ще участва в 

процеса само със съгласието на 

подсъдимия и ако неговият адво-

кат отсъства без основателна 

причина, отбеляза министърът. 

Ще има и допълнителна гаран-

ция за защита на малолетни 

свидетели. Техните показания 

ще могат да се четат в съдеб-

ната зала и така те няма да се 

задължават да присъстват на 

делото.

Драстично се увеличават 

санкциите за отвличания. Това 

предвижда законопроектът за 

изменение и допълнение на Нака-

зателния кодекс (НК). Наказани-

ето за противозаконно лишаване 

от свобода ще стане от 5 до 15 

години затвор, вместо от 2 до 

8, както е сега. Инкриминира 

се и самата подготовка за от-

вличане. Въвеждат се нови ква-

лифицирани състави, при които 

санкцията ще бъде от 15 до 30 

години лишаване от свобода, до-

животен затвор или доживотен 

затвор без замяна. С това от-

пада идеята за специален закон 

за отвличанията, обясниха от 

правосъдното ведомство.

Предмет на документната 

измама вече ще може да бъде 

и недвижимо имущество, а не 

както досега - само движимо. 

Министерството предлага на-

казателна отговорност и за 

представяне на неверни сведе-

ния не само когато става въпрос 

за получаване на облекчени усло-

вия при кредит, както е в мо-

мента, а изобщо при кандидат-

стване за кредит. Инкриминира 

се и посредническата дейност, 

която се извършва при подкуп. 

Засилват се и санкциите за вещ-

но укривателство. 

Снимки авторът

Мариана Георгиева

О т  1  я н уари 

2010 г. всички раз-

плащания по им-

отни сделки  ще 

се осъществяват 

само по банков път. 

Това предвиждат 

промените в Зако-

на за нотариусите 

и нотариалната 

дейност,  които 

правителството 

обсъди. 

Законопроек -

тът представ-лява 

преход към цялост-

на уредба на отношенията, 

свързани с разплащанията по 

възмездни сделки и контрола 

върху тях, които предстои да 

се регламентират с отделен 

специален закон за депозитна-

та каса. Според тях от януари 

продавачът и купувачът ще 

трябва да посочват пред но-

тариуса сметката, по която 

ще извършват плащанията. 

Тя може да е в избрана от тях 

банка или в специална сметка 

на нотариуса. Условията за 

внасянето на сумите по нея 

ще се уреждат с писмено спо-

разумение. За да бъдат спокой-

ни гражданите за парите си, е 

предвидено да не се допуска 

принудително изпълнение вър-

ху средства по специални бан-

кови сметки за задължения на 

нотариуса. Целта на законода-

телната промяна е да се пре-

дотвратят възможностите 

за използването на сделките с 

недвижими имоти за пране на 

пари, както и да се противо-

действа на имотните измами, 

пише в мотивите на правосъд-

ното министерство.

Идеята за създаване на 

държавна депозитна каса, в 

която да постъпват и да се 

разпределят всички нотариал-

ни такси и дължими данъци във 

връзка с нотариални действия, 

ще се реализира с друг закон. 

Намеренията са тя да не е кон-

курент на търговските банки.

Нотариусите Камен Каменов, Димитър Танев и 
Красимир Катранджиев са едни от авторите на 
промените
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Субсидиране на лихвите - 
средство срещу кризата 

За неутрализиране 

влиянието на икономи-

ческата криза се налага 

предприемане на съот-

ветни мерки в национален 

мащаб за стимулиране на 

икономическото развитие. 

Това е особено валидно за 

някои сектори като стро-

ителния, който изпитва 

трудности при липсата 

на банкови ресурси и вло-

шаване условията на кре-

дитиране. 

Финансовата криза 

изисква да се потърси 

убедителен подход за съ-

четаване на интересите 

на банковите институции 

и корпоративното креди-

тиране. Сблъсъкът на ин-

тереси между финансовия 

сектор и производители-

те изисква прилагането 

на такъв механизъм, кой-

то да стимулира и двата 

сектора. Рационалните 

стъпки в банковия сектор 

предполагат подпомагане 

на тяхната кредитна дей-

ност в съчетание с насоч-

ването на тази дейност в 

рационални направления 

за развитие на строител-

ството и инфраструктур-

ните обекти.

За съжаление стъпки-

те, които се предприемат 

сега у нас са в едностран-

на посока и са свързани с 

пряко финансово подпома-

гане на социалния сектор 

и увеличаване на рестрик-

тивния режим. 

Намесата на държавата 
без въвеждане на ясна и 
прецизна концепция за сти-
мулиране на икономиката и 
строителството показва, 
че няма да се постигнат 
ефективно целите на тези 
мерки. 

По наше мнение прие-

мането на общ модел за 

отчитане компромисно 

интересите на банките 

и корпоративния сектор 

или строителството ще 

осигури следните предим-

ства. От една страна, ще 

облекчи и гарантира кре-

дитната възвръщаемост, 

ще активизира кредитна-

та дейност, ще възстано-

ви доверието във финан-

совите институции и ще 

прецизира основните на-

правления, които трябва 

да се стимулират при фи-

нансовата криза. От дру-

га страна, ще улесни и об-

лекчи кредитните условия 

към реалния сектор и ще 

подпомогне предприемаче-

ството за съживяване на 

икономиката. В какво се 

състои предлаганият от 

нас механизъм? 

Неговата същност е 

стимулиране и улеснение 

на кредитната политика 

на банките, изразяваща се 

в покритие чрез държавни 

помощи на част от лихва-

та по кредити към индус-

триалния и общинския сек-

тор. Механизмът използва 

заделените от държавата 

субсидии или получените 

от ЕС средства за неут-

рализиране влиянието от 

кризата. По всички суб-

сидирани кредити ще се 

фиксира предварително 

взаимно определено лих-

вено ниво и ще се отнася 

само за нови кредити в 

определени стимулирани 

индустриални сектори.

Изучавайки внимател-

но икономическите мер-

ки за възстановяване на 

българската икономика, 

приети с ПМС № 772 от 

1.10.09 г., и конкретно раз-

дел III - Мерки за подобря-

ване на бизнес средата, се 

спираме на подобен подход 

по отношение на финанси-

рането на реалния сектор. 

В т. 11 изрично се казва, 

че правителството ще 

упражни контрол на сред-

ствата, отпуснати от 

Българската банка за раз-

витие към търговските 

банки, с оглед на тяхното 

ефективно използване за 

бизнес кредитиране.

Вмествайки се в це-

лите на правителстве-

ната програма, с този 

механизъм оптимизираме 

способите за тяхното 

постигане. Държавната 

субсидия е предназначена 

за стимулиране на креди-

тирането чрез покриване 

на част от лихвата. Об-

лекченото кредитиране, 

което предлагаме, насочва 

средствата към реалния 

сектор и предварително 

определени икономически 

направления в програма-

та и преимуществено за 

незавършените и новите 

инфраструктурни обекти. 

Българската банка за 

развитие като управлява-

ща държавния ресурс ще 

предоставя средствата 

на съответните търгов-

ски банки само за опреде-

лените направления, като 

следи размера на лихвата 

и целите на кредитите. 

Това се прилага само за 

одобрени кредитни паке-

ти от съответната тър-

говска банка. Задължение 

на банките е да фиксират 

лихвите по субсидираните 

кредити и да финансират 

определените дейности, 

осъществявани от кре-

дитополучателите. Бан-

ките кандидатстват за 

получаване на лихвено 

финансиране само срещу 

подготвени и одобрени от 

тях проекти. Те ще могат 

да ползват кредитна суб-

сидия за частично покри-

тие на лихвата само след 

включването си в субсиди-

раната схема. 

Може да се предположи 

каква е сумата на креди-

тите, които може да се 

отпуснат от търговски-

те банки при кредитна 

подкрепа от 300 млн. лв. 

при 5% лихвена субсидия. 

При стабилизиране на кре-
дитния ресурс на банките 
и увеличаване на гаранции-
те по тези кредити могат 
да се отпуснат средства 
на реалния сектор в размер 
от 6 млрд. лева. 

Ползата за банките 

се изразява в запазване 

на тяхната печалба, въз-

становяването на интен-

зивността на кредитира-

нето чрез осигуряване на 

стабилно лихвено ниво и 

избягване на кредитния 

риск. Важен елемент за 

банките е, че те ще кре-

дитират проекти с нисък 

кредитен риск, за които в 

голяма част е гарантира-

но погасяването на кре-

дитното задължение. 

К о р п о р а т и в н и т е 

кредитополучатели или 

строителните фирми ще 

плащат ниски лихви на 

напълно приемливо ниво, 

примерно малко над разме-

ра на основния лихвен про-

цент. По този начин ще 

се облекчат кредитните 

условия и ще се обезпечи 

финансиране за инфра-

структурни и други стро-

ителни обекти. Ще се из-

ползва кредитният ресурс 

на търговските банки за 

краткосрочни и средно-

срочни кредити. С новите 

кредити ще може да се 

стартира изпълнението 

на инфраструктурната 

програма на правител-

ството, на проектите по 

ОП „Транспорт”, на важни 

обекти за стабилизиране 

на икономиката и извежда-

нето й от кризата. С кре-

дити по новата схема ще 

могат да се рефинанси-

рат съществуващи „лоши 

кредити” и да се изпълня-

ват успешно погасителни 

планове по открити кре-

дити. За постигането на 

тези цели е наложително 

да се подготви отделна 

правителствена финансо-

ва програма за борба сре-

щу кризата и стимулиране 

на определени неотложни 

направления от икономи-

ката.

Като приоритетно 

направление по цялостна-

та субсидирана кредитна 

политика вече беше по-

сочено изграждането на 

структурните обекти. В 

настоящия момент без 

съмнение отделянето на 

средства за крупните 

инфраструктурни проек-

ти ще осигури трудова 

заетост, тласък на стро-

ителството и своевре-

менно завършване на пла-

нираните големи обекти. 

Освен това субсидирани 

кредитни линии трябва да 

се осигурят и за проекти-

те по оперативните про-

грами на Структурните 

фондове на ЕС чрез аван-

сово и кръстосано финан-

сиране до реализиране на 

постъпленията по програ-

мите. На следващо място 

внимание ще се отдели на 

енергийните обекти, на 

иновационни и други евро-

пейски и общински инфра-

структурни проекти, на 

структури и обекти със 

социално значение.

Програмата трябва 

да бъде насочена към съ-

живяване на икономиката, 

съблюдавайки изисквани-

ята на чл. 87, 88 и 89 на 

Договора за създаване на 

ЕС. Тези членове в догово-

ра забраняват държавна-

та помощ, която влияе на 

свободната конкуренция 

на пазара. 

 В процеса на привеж-

дане на българското за-

конодателство в съот-

ветствие с европейското 

беше приет Законът за 

държавните помощи, пуб-

ликуван в ДВ на 19 март 

2002 г. Този закон възпро-

извежда текстове от ев-

ропейските регламенти 

за държавната помощ. В 

тези нормативни актове 

се посочват критериите, 

на които кумулативно 

трябва да отговаря една 

субсидия, по отношение на 

която трябва да се прила-

га ограничителен или за-

бранителен режим от ЕС. 

В случай че помощта се 

числи към „общи финансови 

мерки”, прилагани към це-

лия икономически сектор, 

тя може да се прилага 

свободно от всяка страна 

в европейската икономи-

ческа зона. Страните са-

мостоятелно ще решават 

въпроса с интензивност-

та на помощта, ако тя е 

насочена към намаление 

на безработицата. Не се 

ограничава държавната 

помощ и в случай на пре-

структуриране или оздра-

вяване на фирми в тежко 

финансово положение. Та-

къв е и нашият случай с 

предлагания общ оздрави-

телен механизъм за цяла-

та икономика.

Това са тълкувателни-

те текстове на европей-

ските документи. 

Предлаганият от нас ме-
ханизъм не влиза в ограни-
ченията на Европейското 
право, за което са налице 
съответни аргументи. 
Въпреки това ще се из-
ползва активната функция 
на мониторинг от Българ-
ската банка за развитие за 
предназначението на суб-
сидиите за кредитиране по 
определените направления.

Стимулиращият креди-

тен механизъм, на който се 

спряхме досега, разпределя 

и уравновесява тежестта 

на лихвите по кредитите 

между кредитиращата 

институция и кредито-

получателите – фирмите 

и общините. Той няма ед-

нократно действие или 

краткосрочен характер, а 

представлява универсален 

подход и обмислена и по-

следователна финансова 

политика за ефективно  

сътрудничество на реалния 

и банковия сектор. Очаква-

ме, че той може да акти-

визира финансови ресурси 

за част от индустриалния 

и строителния сектор за 

излизане от глобалната 

икономическа криза. 

В заключение трябва 

да подчертаем, че с такъв 

стимулиращ финансов ме-

ханизъм може да се очаква 

преодоляване на кризисна-

та среда в строителния 

сектор и да се даде реален 

тласък при изграждането 

транснационалните ин-

фраструктурни обекти и 

такива от национален и 

регионален характер.

Камен Горанов -
експерт в КСБ

Камен Горанов завършва Юридическия факултет 

на СУ „Кл. Охридски” през 1973 г., а десет години 

по-късно - и Академията по външна търговия. 

Има специализации по „Анализ и оценка на 

инвестиционната дейност” от университета 

„Джорджтаун” – Вашингтон, и за оценка на 

обекти по приватизацията, организиран от 

английската „ВРР Трейдинг  енд Консълтънси” 

– Лондон. От 1997 до 2000 г. е постоянен 

консултант по икономически, правни и финансови 

въпроси на икономическата комисия в  Народното 

събрание. Поддържа контакти със Световната 

организация като член на комисиите по ценни 

книжа и Европейския комитет на регулаторите 

на капиталовите пазари. Разработва методика 

за оценка на акциите на публичните дружества. 

Има публикации за „Финансово-икономическите 

аспекти на учредяването и управлението 

на задгранични фирми с българско участие 

в европейските страни, за „Задграничните 

инвестиции в развитите страни”, статии и 

анализи във всекидневния и периодичния печат на 

финансова тематика и др.
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Членове на КСБ предлагат промени по ЗУТ
1. Промяна на законодателството във връзка с 

процедурата по обявяване на разрешенията за строеж 
съгласно чл. 149 от ЗУТ.

Тази процедура е тромава и продължителна. Срокът 

вместо 14 дни продължава месец и повече. 

Пример: Издава се разрешение за строеж от главния 

архитект но София – НАГ (ДАГ) на 15-и. Следва служебно 

изпращане до съответната община и РДНСК.

В общината така получената преписка се разпределя 

три- четири дни до съответния служител, който провежда 

процедурата по обявяване. Много от общините не допускат 

представители на заинтересуваните страни извън приемно-

то време на общината за работа с граждани и фирми, което 

е само два дни в седмицата. Така се получават още няколко 

дни забавяне. След подписите на последното заинтересо-

вано лице тече 14-дневен срок. После пак по служебен път 

преписката се връща за три дни.

Общо до вземането на влязло в сила редовно разреше-

ние вследствие на разпределяне на служители и връчване за 

подпис се губят още няколко дни.

Описаният пример е с най-малко административно ба-

вене на процедурата...

Във връзка с това имаме следното предложение:

Процедурата по обявяване да се ограничи само до обя-

вяване на регионалните дирекции за строителен контрол 

(РДНСК), като обявяването на собственици, носители на 

вещни права и др. Заинтересовани, да става примерно с 

подаване на декларация за съгласие за строителство от 

горепосочените – нотариално заверена, при подаване на 

проектите за одобряване в общината. Още повече че про-

ектите, които се приемат за одобряване, са подписани от 

собствениците и заинтересованите лица, т.е. те са запоз-

нати с проектите и това, че ще се строи в техния имот. 

Неподписани проекти и сега не се приемат за одобряване.

2.  Промяна на законодателството във връзка със 
срока на процедурата по одобряване на инвестиционни 
проекти съгласно чл. 141, ал. 8. от ЗУТ

Срокът, записан в чл. 141, ал. 8, е един месец, достатъч-

но време за процедура по преглеждане и одобряване на 

проектите. Често пъти и след този срок проектите 

не се одобряват от съответните общински служби, 

като процесът продължава два и повече месеца – проек-

тите се движат служебно между вътрешните отдели 

на одобряващия орган. 

Предложението ни е за проекти, които са съпро-

водени с доклад за оценка на съответствието, изгот-

вен от лицензирана надзорна фирма след изтичане на 

месец от приемането им за одобряване (въпреки че по 

закон са необходими две седмици). Ако няма такова в ед-

носедмичен срок, след това проектите да се одобряват 

„служебно” на принципа на мълчаливото съгласие, като 

се приеме достатъчната гаранция, че проектите са 

законосъобразни, тъй като са преглеждани предварително 

от надзорната фирма, която носи отговорност пред закона.

При излизане в отпуск на отговорни служители от об-

щините или при планови ремонти на сградите, в които се 

помещават, да не се приемат проекти за одобряване с цел да 

не се просрочват сроковете за одобряване. Проблемът е се-

риозен, тъй като целият процес на одобряване на проекти-

те, издаване на разрешение за строеж и влизането му в сила 

в повечето случаи трае от три до шест месеца – почти 

колкото грубият строеж на малка или средно голяма сграда.

3. Промяна на съществуващата процедура за вре-
менно затваряне на улици при извършване на строителни 
дейности – бетониране, разкопаване при изграждане на 
инфраструктурата, разтоварване на материали и др.

Сега проектите за организация на движението (ВОД) и 

ПБЗ се заверяват в две инстанции, като с всяка изминала 

година процедурата се усложнява.

 За да се затвори временно улица или да ползваш част 

от нея или тротоар, е необходимо да се съгласува въпрос-

ният проект първо в общината – в отдел „Безопасност и 

организация на движението” (ОБД), което става бързо (на 

момента) за по-простите случаи, а при по-усложнените - до 

няколко дни след минаване на съвет на ОБД.

След това проектът или схемата се съгласува от КАТ. 

Проектът се приема за разглеждане и в рамките на един 

месец се издава становище за него. След това отново при 

всяко бетониране или други дейности проектите се преза-

веряват и в двете инстанции отново. 

Нашето предложение е процедурата да остане в същия 

вид до издаване на становище от КАТ, с което проектът се 

смята одобрен от тяхна страна - т.е. те със становището 

си са изразили дали затварянето на дадена улица е безопасно 

и не са нарушени правилата на движение.

Одобряването на графици и дати да става само в ОБД 

при Столичната община, които в качеството си на собстве-

ник на уличната мрежа съгласуват и разрешават затваряне-

то на улици и ползването на тротоари и прилежащи части.

4. Да се приеме следният принцип при работа с до-

кументи: Когато община или друга държавна институция 

издаде даден документ – разрешение за строеж, протокол 

за откриване на строителна площадка, удостоверение за 

достигнат етап, становища на експлоатационните друже-

ства, договори за присъединяване към енергийната и водоп-

реносната система и др., той да не се прилага след това при 

входиране за получаване на други документи и съгласувания в 

институциите, издали ги преди това. Ако тези институции 

ги пазят и съхраняват, то в края на един инвестиционен 

проект - предаване на сграда или съоръжение, например в 

„Софийска вода”, Енергоразпределителните дружества или 

общината ще разполагат с най-малко по 4-5 комплекта едни 

и същи документи (разрешение за строеж, нотариален акт, 

присъединителни договори, становища и др.). Казаното до-

тук не се отнася до документи, които се актуализират или 

презаверяват през определен период от време – скица на 

имота, актуално състояние и др. Т.е. да се избегне входира-

нето на едни и същи документи, след като вече един път си 

ги представил. Това ще опрости процедурите по издаване на 

документация, свързана със строителството. Достатъчно 

е тези документи да се цитират със своя номер и дата 

на издаване в заявленията или молбите при приемането на 

документи за съгласуване и одобряване.

5. Друг голям проблем за строителите е работата 

с енергоразпределителните дружества – в случая „ЧЕЗ  Бъл-

гария” АД.

Ако се спазят всичките процедури за електрозахран-

ване на строи- телен обект, срокът е от 

три - ш е с т месеца. Списъкът от 

процедури и изисквания е следни-

ят :

Сключва- не на предвари-

телен договор – указващ начина на присъединяване на сгра-

дата или съоръжението - срок 1 месец;

Съгласуване на виза за проектиране – 1 месец;

След като се вземе разрешение за строеж, следва нов 

водовъртеж от процедури:

Заверка на ГЕТ (главно електромерно табло) - 1 месец;

Сключване на договор за продажба на електроенергия за 

строителни нужди; 

Чака се монтаж на временно строително електротабло 

от страна на ЧЕЗ и следва :

Сключване на споразумение за продажба на електрое-

нергия – и двете с договора се припокриват и губят още 

около месец. 

След това, ако не платите за експресна процедура, в 

рамките на седмица ви пускат захранването. Създават се 

условия за корупционни практики.

При узаконяване и пускане на ток за сградите с Акт 16 

положението е същото. 

След приемателната комисия, на която присъства пред-

ставител на ЧЕЗ, следват нови проверки на съоръженията 

– табла и трафопостове от други екипи и представители 

на ЧЕЗ, т.е. проверка на проверката.

За да осигурите ток на сградите, които сте построи-

ли, се сблъсквате с тромавата процедура по получаване на 

електромери.

Всяка година ЧЕЗ „усъвършенства” процедурата, като 

иска нови и нови документи, за да ви даде електромерите, 

чакат се служебни бележки и др. вътрешни процедури, кои-

то могат да продължат с месеци, ако не ги „притискаме” 

всекидневно. 

Достатъчно е процедурите да се опростят и да се све-

дат както следва :

- Подаване на молба/заявление за включване в електроп-

реносната мрежа от страна на инвеститора с необходими 

документи – нотариален акт, виза за проектиране, актуална 

скица и исканите параметри за присъединявания обект - 

мощност, брой жилища, магазини, гаражи, офиси и др. архи-

тектурни показатели;

- Разглеждане в срок от един месец и предложение за 

сключване на договор за присъединяване на бъдещата сграда 

с подробно описани условия, вкл. и тези за временно захран-

ване за извършване на строителството;

- подписване на договор по горната точка.

При представяне на разрешение за строеж в двуседми-

чен срок да става пускането на временното захранване и 

сключване на споразумение за това.

При представяне на разрешение за ползване и подаване 

на всички документи за договора за изкупуване от стра-

на на ЧЕЗ за изградените електросъоръжения грижата на 

инвеститора да бъде в рамките на осигуряване на достъп 

до всички помещения на сградата при извършване на т.нар. 

периодична проверка от страна на ЧЕЗ. Смятаме, че при из-

градени електросъоръжения и мрежа – БКТП, МКТП, кабели 

средно и ниско напрежение, монтирани главни разпредели-

телни табла на сградата, включително напълно завършена и 

приета сградна електроинсталация, не е проблем токът да 

се пусне до една седмица. Монтажът и предоставянето на 

електромери е изцяло задължение на енергоразпределител-

ните дружества. След това да бъде достатъчно собствени-

ците на имоти в сградата да сключат договор за продажба 

на електроенергия и до няколко дни токът да им бъде пуснат. 

Смятаме, че ако се приемат тези предложения, ще се 

опрости процесът на електрозахранване на нови сгради, и 

предложените срокове няма да затруднят енергоразпреде-

лителните дружества.

6. Проблеми с инфраструктурата на квартали, за 
които държавните и общинските органи имат обявени 
намерения за изграждане на инфраструктура – водопро-
вод и канализация, електропреносни мрежи, улици. 

Необходимо е общините да осъществяват координация 

между заинтересуваните строители и експлоатационните 

дружества при проектиране, финансиране и изграждане на 

инфраструктурата в съответните райони.

Става дума за райони и квартали, за които има одобре-

ни градоустройствени планове и разработени проекти за 

изграждане на инфраструктурата. Пречка е, че одобрена-

та регулация не се прилага поради различни причини – без-

действие на общинските органи, липса на средства за 

отчуждителни процедури и др. Друга голяма пречка е 

липсата на обезпечаване със средства за изграждане 

на инфраструктура на проекти, които са залегнали в 

годишните програми на общините и така с години се 

отлага строителството им. Това забавяне се отразява 

и на инвестиционните програми на строителите.

Необходимо е да се прецизират законите за влизане 

в сила на регулационните планове с цел те да бъдат при-

лагани своевременно.

Също така необходима е и координираност на инфра-

структурните проекти и тяхното обезпечаване – да се раз-

пишат ясно и точно във времето, кога ще бъдат изграждани, 

за да могат инвеститорите да обвържат своите строител-

ни програми с тях.

7. Съгласно ЗУТ и нормативната уредба към него 
има изискване за проектиране и изпълнение на определен 
(нормативен) брой места за гариране и/или паркиране, 
осигурени в границите на урегулирания поземлен имот – 
било в сградата, било в имота. За съжаление тези норма-

тивно необходими места, без които не се одобряват инвес-

тиционните проекти и не се издава разрешение за строеж, 

не намират съответствие със Закона за кадастъра и им-

отния регистър и те не се регистрират и идентифицират 

в кадастралните карти и регистри. Това несъответствие 

за съжаление води до невъзможност за придобиване на соб-

ственост или други вещни права в нотариална форма, тъй 

като не се издават скици, не се нанасят в кадастралната 

карта, а остават само като изискване за одобряване на про-

ект. Одобреният инвестиционен проект е задължителен 

документ за доказване на собственост (било за нейното 

констатиране, било предмет на прехвърлителна или друга 

сделка), следователно всички обекти, включително „норма-

тивният” брой места за гариране или паркиране, одобрени 

в него, следва да се отразяват с тяхното предназначение 

и да получат идентификатори. Даването на идентифика-

тори и издаването на нотариални актове на тези места с 

трайно предназначение – гариране или паркиране, ненапраз-

но решено от ЗУТ, ще осигури тяхното правилно ползване 

и стопанисване като такива, в противен случай тях ще ги 

има само в одобрения проект и няма да изпълнят своето 

предназначение.

Учрежденията, издаващи документи или съхраняващи ин-

формация, свързани с доказване или обследване на собстве-

ността на терените, върху които ще се извършва инвес-

тиционен процес или се провеждат процедури по регулация, 

учредяване на права за преминаване, отчуждителни процеду-

ри и др., да се ангажират в законова форма, да съдействат и 

да издават необходимите документи и справки, както и да 

носят отговорност за истинността на същите, с цел оси-

гуряване изпълнение на съответните процедури, защита на 

инвеститорските интереси, както и предотвратяване на 

спекулации, измами и създаване на предпоставки за корупция.

Предложенията са направени от „Контракт сити” ООД

В следващия брой ще публикуваме и други становища.
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Нина Георгиева, ръководител звено „Управление на проекти“ към КСБ:

Подкрепяме професионалното 
образование

„Най-важното за дей-

ността на нашето звено 

е да работи по национални 

и международни проекти, 

подпомагащи дейността 

на строителните фирми 

– членове на КСБ, прио-

ритетно в областта на 

професионалната квали-

фикация. Когато не сме 

допустим бенефициент, 

ние ги информираме и 

консултираме, като ги на-

сочваме към подходящата 

програма”, това каза Нина 

Георгиева, ръководител 

звено „Управление на про-

екти” в КСБ. Камарата 

работи по различни проек-

ти, които се реализират 

с участието на български 

и европейски партньори. 

Звеното осъществява 

дейността си съвместно 

със секциите и с другите 

структури на КСБ. „Об-

ластните представител-

ства също генерират ин-

тересни проектни идеи”, 

подчерта Нина Георгие-

ва. Камарата е партньор 

на ПГСА – гр. Пазарджик 

по проект за ученически 

практики, финансиран от 

ЕСФ, ОП „Развитие на 

човешките ресурси” № 

BG051PO001-3.3.03.

По думите й 

в условията на све-
товна  икономическа 
криза браншът изпитва 
нужда от привличане на 
млади хора и повишава-
не на квалификацията на 
строителните кадри по 
приоритетната за мо-
мента в целия ЕС тема: 
Енергийна ефективност 
и възобновяеми енергий-
ни източници. 

Това е общо станови-

ще на всички експерти по 

професионално обучение 

от Строителните феде-

рации - членове на FIEC, 

изразено на заседание на 

подкомисия-1 „Професио-

нална квалификация”, про-

ведено на 1 и 2 октомври 

т.г. в Брюксел.

 „Във връзка с наша-

та мисия да подкрепяме 

професионалното обра-

зование ние организира-

ме регулярни форуми. По-

следният беше в Стара 

Загора през есента на 

миналата година. През 

май 2010 г. в Плевен, с 

домакинството на парт-

ньора по проекта - Бълга-

ро-германския център за 

професионално обучение, 

ще се проведе работна 

среща за представяне на 

„Ръководството за енер-

гийно ефективно саниране 

на панелни сгради”, транс-

фер на иновации по проект 

Euro EnEff, финансиран по 

програмата за професио-

нално обучение „Леонардо 

да Винчи”. По този про-

ект Камарата е водеща-

та организация и работи 

съвместно с регионална-

та Строителна камара в 

Северен Рейн-Вестфалия, 

и по-специално 

с ЦПО – гр. Кер-

пен, Германия, 

„Гоа инфра груп 

– ЦПО”, Холан-

дия, Технологи-

чен институт 

по строител-

ство – Вален-

сия, Испания, и 

Професионалния 

учебен център 

на  румънска -

та строител-

на федерация. 

Водещи в сфе-

р а т а  н а  с а -

н и рането  с а 

Германия и Хо-

ландия. В този 

тип  дейност 

се  в к лючват 

различни стро-

ителни профе-

сии. Проведено-

то проучване в 

партньорските 

държави показ-

ва, че никъде няма един-

на учебна дисциплина, а в 

практиката се изискват 

различни професионални 

умения. Цялото проучва-

не е публикувано на ин-

тернет страницата на 

проекта: www.euroeneff.

eu в английската версия. 

Всички партньорски дър-

жави: Испания, Холандия, 

Германия, Румъния и Бъл-

гария, посочиха, че има из-

ключителна нужда от та-

кова ръководство. Много 

полезни са препоръките, 

дадени от анкетираните 

фирми членове и обучи-

телни организации към 

съдържанието на това 

ръководство. „Например 

обучителите искаха да 

има конкретни примери 

от практиката, дори те 

да са за лошо изпълнение 

на СМР, с цел в бъдеще да 

бъдат избегнати”, добави 

тя. Проучването показа, 

че в момента няма доста-

тъчно учебни материали, 

а продължителността на 

този вид обучение в гим-

назиите по строителство 

е само 12 часа, което е 

крайно недостатъчно.

В момента се работи 

по два текущи проекта. 

Те също са в подкрепа на 

професионалното обра-

зование и обучение. Раз-

ликата между тях е в це-

левите групи. По единия, 

наречен „Конструкт М”, 

бенефициенти са мени-

джъри на фирми - членове 

на КСБ, от малки и сред-

ни предприятия. Сега се 

изготвят критериите за 

техния подбор. „Десет 

човека ще посетят цен-

трове за професионално 

обучение в Северен Рейн-

Вестфалия и строителен 

обект. Курсът ще бъде с 

продължителност една 

седмица и ще е насочен 

към експертите по човеш-

ки ресурси и професионал-

на квалификация. Предвид 

ангажиментите на наши-

те фирми престоят ще е 

минимален”, обясни Нина 

Георгиева.

Другият мобилен про-

ект,  кой-

то се ре-

ализира в 

момента, 

е  с  полз -

в а т е л и 

директори 

и зам.-ди-

ректори на 

професи -

оналните 

гимназии 

по строи-

т е л с т в о 

със същия 

н е м с к и 

партньор. 

Институ-

ционално-

то сътруд-

ничество 

датира от 

2 0 0 6  г . , 

когато за 

първи път 

е подписано двустранно 

споразумение с Централ-

ния съюз на немската 

строителна индустрия 

(HDB). Има подчертан ин-

терес към двата проекта 

от фирмите и професио-

налните гимназии. „Вече 

доста организации се 

обадиха да потърсят ин-

формация. В момента под-

готвяме критериите за 

подбор на ползвателите 

и по двата мобилни проек-

та. Тези обучения изцяло 

се финансират от програ-

мата, като се покриват 

разходите за пътуване, 

издръжка, престой и ор-

ганизиране на обученията 

и на работните срещи”, 

подчерта ръководителят 

на звеното. 

Един от приключилите 

проекти, по който Камара-

та е партньор, е свързан с 

базата данни по Директи-

вата за командироване на 

работници в ЕС. Ценното 

при него е направеното 

изследване, което обхва-

ща всички изисквания за 

работа на територията 

на съответната държава 

членка. Обобщени са кон-

кретните изисквания по 

отношение на трудово-

осигурителния статус на 

работниците. Докладите 

са на съответния нацио-

нален език и на английски 

език на интернет адрес 

w w w . p o s t i n g -

workers.eu. 

 Приключи 

проектът за 

управление на 

строителни -

те отпадъци, 

трансфер  на 

иновации  от 

Германия към 

България. Парт-

ньори по него са 

организации от 

Великобрита-

ния, Португа-

лия и Франция 

(www.wastetrain.

eu). Участвай-

ки в този про-

ект, Камарата 

има авторски-

те права върху 

учебните материали и 

правото да ги разпрос-

транява в България и в 

трети (извън партньор-

ските) държави. Обучи-

телните модули (на елек-

тронен носител) вече са 

в заключителен етап и 

до един месец ще са на 

разположение на фирми-

те членове и на Минис-

терството на образова-

нието, с цел да стигнат 

до всички професионални 

гимназии, за да могат те 

да ги включат в обучи-

телния процес. Проучва-

нията показват, че та-

къв тип учебни помагала 

са много търсени. Голяма 

част от учебниците са 

от 80–90-те години, а 

браншът непрекъснато 

се развива и трябва да се 

приспособява към новите 

технологии, посочи екс-

пертът.

Сега стартира нов 

проект за трансфер на 

иновации, където Кама-

рата е ключов партньор, 

а водеща организация е 

Центърът за предпри-

емачество и управленско 

развитие, наречен COSM-

E-TRAIN, финансиран по 

програма „Леонардо да 

Винчи”. Трансферира се 

продукт от предишен пи-

лотен проект на AINTEK 

SA - гръцка организация, 

която е партньор по про-

ект Build Up (2003-2005 

г.). Това е ръководство 

за управление на пред-

приятия по ISO 9001:2000. 

Трансферът е както от 

Гърция към България, така 

и между секторите, тъй 

като ръководството е 

разработено за предприя-

тия от леката промишле-

ност и сега се адаптира 

за нуждите на строител-

ния сектор. Целта е про-

дуктът да се допълни с 

нови раздели, предназна-

чени специално за бранша.

Звеното работи по 

проектни предложения в 

областта на професио-

налното обучение за пери-

ода 2010-2012 г. „Подробна 

информация за дейността 

ни е посочена на сайта на 

КСБ”, добави в заключение 

Нина Георгиева – ръково-

дител на звено „Управле-

ние на проекти”.

Мариана Корчакова

По време на обученията в Северен 
Рейн-Вестфалия

Нина Георгиева
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Drum’N’Jazz – авангарден мост 
между музикални стилове
Ирландецът Calibre оглавява четвъртото поредно издание на събитието

Роби Уилямс е на корицата на първия брой

Eжегодното парти 

Drum’N’Jazz ще се проведе 

на 21 ноември в столичния 

клуб „Ескейп”, който ще 

бъде подсигурен с допъл-

нителна техника. С всяко 

издание то осъществява 

среща между авангардни 

изпълнители от светов-

ната дръм енд бейс сцена 

и утвърдени имена от све-

та на акустичната и лайв 

музика.

И  тази  година  ор -

ганизаторите от Hard 

Music and Sounds United 

(H.M.S.U.) обещават разно-

образно събитие, насите-

но с виртуозни диджей се-

тове и изпълнения на живо. 

Основни гости на вечерта 

ще са Calibre, нестандарт-

ното дуо Jungle Drummer 

vs. FU, подкрепяни от MC 

Script, както и родните та-

ланти Бalkansky, Миленита 

и артистите от H.M.S.U. 

acidtrip, Konpirator и Mocks.

Ирландецът Calibre се 

откроява със способност-

та си да внася топъл ри-

тъм и неповторима дълбо-

чина в своите 

дръм енд бейс 

ком по з и ци и . 

Оксфордско-

то дуо Jungle 

Drummer и DJ 

FU завладява 

с уникалната 

си техника - 

съчетание от 

лайв барабани 

и майсторски 

диджей подход. 

Jungle Drummer 

е един от мал-

кото перкуси-

онисти, които 

могат с часове 

да удрят ба-

рабаните със 180 удара в 

минута, а в същото време 

FU демонстрира защо гра-

мофонът се смята за му-

зикален инструмент. Иван 

Шопов, известен 

с псевдонима си 

Бalkansky, предста-

вя любопитни му-

зикални интерпре-

тации, подплатени 

със солидна доза 

бас и фолклорни 

мотиви. Миленита 

пък е едно от най-

противоречивите 

явления в българ-

ската алтерна-

тивна сцена.

 В последните 

години е била заме-

сена в най-различ-

ни проекти - фънк, 

chill out, поп, елек-

троника. Тя ще представи 

сет с мелодични испано-

английски вокали и джази 

звучене. Изпълнението ще 

бъде заедно със Surbahar, 

а за първокласен музика-

лен акомпанимент ще се 

погрижат Мартин Ташев 

(тромпет) и Еко (контра-

бас). 

Мартин Динчев

Rolling Stone „проговори“ български
Писма до Клаудия

Легендарното списа-

ние Rolling Stone започва 

да излиза на български. 

От 9 ноември първият 

брой вече е на пазара, а 

издателите от „Сивир 

Пъбликейшънс” не крият 

радостта си, че датата 

съвпада с 42-годишнина-

та на изданието и е в 

непосредствена близост 

до паметната за източ-

ните ширини на Европа 

дата 10 ноември. На нея 

екипът е отделил специ-

ално място в статията 

„Разбита мозайка” - рав-

носметка за българския 

преход през погледа на 

американски политолог, 

прекарал последните 20 

години в България. 

На корицата на пър-

вия български брой е 

Роби Уилямс, който раз-

крива  мислите си  за 

уседналия начин на жи-

вот, плановете си за 

деца и това, че „Берба-

тов е най-елегантни-

ят играч в Английската 

висша лига”. В броя ще 

намерите и откровено 

интервю с Меган Фокс, 

което е посветено на 

последния й филм „Тяло-

то на Дженифър”. Почи-

тателите на по-твърда-

та музика пък ще могат 

да прочетат интервю с 

клавириста на немските 

машини Rammstein. 

Хорхе Бу-

кай е един от 

н а й - у с п е ш -

ните съвре-

менни автори 

съ с  с вои те 

над 2 милиона 

продадени ек-

земпляра. Той 

т в ъ р д и ,  ч е 

п ъ рви я т  му 

университет 

е  бил  сами-

я т  ж и в о т . 

З а п о ч н а л  е 

да работи на 

13 - г о д и ш н а 

възраст и е 

сменил какви 

ли не профе-

сии - продавач, 

таксиметров 

шофьор, клоун, 

възпитател, 

актьор,  те-

левизионен водещ, ани-

матор на детски тър-

жества, за да стигне до 

сегашната си работа, ко-

ято определя като „про-

фесионален помощник”. 

Букай разказва, че когато 

се дипломирал като лекар 

през 1973 г., все още не 

бил съвсем наясно с по-

нятието психично здра-

ве. Пет години по-късно, 

вече квалифициран специ-

алист по умствени забо-

лявания, имал усещането, 

че е научил малко повече 

за патологиите на съз-

нанието, но все още не 

знаел нищо за произхода 

и природата на здраве-

то. Според него това, 

че всяка негова книга се 

превръща в бестселър, се 

дължи на много работа, 

на определени умения, ко-

ито е придобил, и на при-

вилегията да е внук на 

двама дядовци, които са 

му разказвали приказки. 

„Писма до Клаудия” е 

неговата първа книга, 

която му проправя пътя 

към славата. Както и 

останалите му творби, 

тя е плод на професи-

оналната практика на 

автора като психоте-

рапевт. Букай развива 

свой собствен модел на 

терапия, който включ-

ва: писане на писма до 

пациентите му, планира-

на размяна на писмата 

между него и тях, както 

и препрочитане на вече 

написаното. Този модел 

е приет възторжено от 

пациентите, което раж-

да и идеята за публикува-

нето на „Писма до Клау-

дия”. В нея писателят ни 

повежда на приказно пъ-

тешествие към дебрите 

на собствената ни душа. 

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Още в далечни времена 

маите са създали изключи-

телно точен астрономи-

чески календар, благодаре-

ние на който са успели да 

предвидят с невероятна 

точност събития, случили 

се повече от хиляда години 

след изчезването на тях-

ната цивилизация. Послед-

ният ден от техния кален-

дар е датата 21 декември 

2012 г., който бележи края 

на епохата слънце. Според 

някои тогава ще настъпи 

краят на света, а според 

други – началото на нова 

епоха в човешката исто-

рия. Според изчисле-

нията на редица ас-

тролози на същата 

дата планетите от 

Слънчевата система, 

както и други големи 

космически тела в 

галактиката, ще се 

подредят в права ли-

ния, което ще доведе 

до сериозни, фатални 

за Земята промени. 

Други изследвания со-

чат, че през същата 

година е поредният 

пик на слънчева актив-

ност. Ученият Александър 

Филатов пък твърди, че 

през 2012 г. близо до Земя-

та ще премине планетата 

Нибиру, което ще стане 

причина за смяна на полю-

сите и промяна в климата. 

Разбира се, Холивуд 

няма как да подмине всич-

ко това. За целта проду-

центите се обръщат към 

режисьора Роланд Емерих, 

който има богат опит с 

апокалиптични ленти – 

„Денят на независимост-

та”, „Годзила”, „След ут-

решния ден” и др. Както 

можеше да се очаква, край-

ният резултат е наисти-

на зрелищен. Ефектите 

са толкова зашеметява-

щи, че понякога може да се 

зачудите дали няма да се 

срине самият киносалон. 

По класически образец 

голямата тема на филма е 

преплетена с личните ис-

тории на главните герои. 

Светът започва да се раз-

пада под натиска на при-

родните стихии, но прави-

телствата на големите 

държави имат план - тъй 

като няма да е възможно 

да бъде спасено цялото 

човечество, ще бъдат 

спасени само някои, които 

ще имат шанса да дадат 

ново начало на човешката 

цивилизация.

Както се предполага-

ше, „2012” е визуално раз-

точителен – може би дори 

над очакванията. Един 

много скъп проект, който 

е изпълнен изключително 

професионално на всички 

равнища. И който със си-

гурност ще разтърси бокс 

офисите. 

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА 2012
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Minister Plevneliev announced the start of tender procedure 
for choice of executor for LOT 2 of Trakiya Highway 

T h e  a n n ou n ce m e n t 

of the procedure was at 

210+100 km of  Trak iya 

H ighway  -  t he  c i rcu la r 

juncture connecting Trakiya 

Highway – the encircling road 

of Stara Zagora and road I-5 

– Stara Zagora-Dimitrovgrad 

where the f in ish of  the 

construction of the highway 

will start. 

A t  t h e  e ve n t  w e re 

present responsible leaders 

o f  t h e  N a t i o n a l  R o ad 

I n f ra s t ruc t u re  Agency, 

experts of the Ministry of 

Reg i onal  Deve lopmen t 

and  Pub l i c  Works  and 

the Ministry of Transport, 

Information Technology and 

Communications, as well 

as representatives of the 

municipal administrations 

of Stara Zagora and Nova 

Zagora.

20 years since the fall of the 
Berlin wall

9 November 1989 wass 

an important day for Europe 

and the whole world and it 

is no chance that was the 

main accent in the speeches 

of all world leaders in Berlin, 

Prime Minister Boyko Borisov 

stated in the German capital. 

He  pa r t i c i pa ted  i n  t he 

celebrations on the occasion 

of 20th anniversary since the 

fall of the Berlin wall at the 

personal invitation of German 

President Horst Koehler. After 

the ceremony at Brandenburg 

G a t e  t h e 

B u l g a r i a n 

premier together 

with European 

heads of state 

and government 

wa s  a  g u e s t 

at the off ic ial 

reception given 

by the German 

head of state 

in the Bellevue Palace. It is 

impressive and a real honor 

to see and greet statesmen 

a s  L ech  Walen sa  a nd 

Mikhai l  Gorbachev, said 

premier Borisov in reply to 

a journalist question what 

are his impressions of the 

celebrations.

Eng. Nikolay Takov, Chairman of the Ethics 

Commission to BCC:

Most of the signals are 
against participation of incorrect 
companies in tenders

Mr. Takov, would 
you  p resent  the 
Ethics Commission 
as its Chairman? 
How many are its 
m e m b e r s ?  H o w 
often do you meet? 

T h e  E t h i c s 

Commission consists 

o f  7  m e m b e r s 

including me. They 

a r e :  S v e t o s l a v 

Glosov,  Chai rman 

of Regional Office 

–  S o f i a ,  G e o rg i 

Stoev – Chairman 

of Regional Office 

–  R u s e ,  N i ko l a y 

N ikolov,  who i s  a 

long-term Chairman 

of Regional Office – Burgas, 

at present is member of 

the Executive board of the 

Chamber, Tanya Kamenova 

– Chairwoman of Regional 

Off i ce  –  Pe rn i k ,  M i ron 

Stoyanov – Chairman of 

the Supervisory board of 

the Chamber, and Atanas 

G e o rg i e v  –  C h a i r m a n 

o f  R e g i o n a l  O f f i c e  – 

Kyustendil. This membership 

clearly shows that people 

of high quality are in the 

Commission. They all have 

a long experience in the 

construct ion sector and 

are well-known names in 

the branch. This speaks 

enough of the seriousness 

of our work. We meet not 

at intervals but always when 

there are complaints to be 

discussed.

Rodopa Mountain cannot do without builders

The song of wheels or 
the new old symbol of fertility 

The qualitative changes in 

Dobrich are unthinkable without 

builders 
The first lady of Dobrich is a charismatic personality, 

delicate, thinking and self-exacting person who is not 

embarrassed about challenges… Her ambition to change 

the biggest Dobrudzha town in Bulgaria can be felt by the 

newly asphalt-covered and lightened streets and boulevards 

and by the ennobled corners and new playgrounds. An 

incorrigible optimist and strict individualist, she stakes 

on exact and correct relations feeling satisfaction of 

t h e  a c h i e v e d , 

and meet ing the 

gratitude of people.   

She has the gift to 

put words in verses 

and hopes one day 

to publish them in 

a book of poetry 

in order to share 

simultaneously her 

romantic and strong 

female character.

Dobr ich is  the heart 

of South Dobrudzha – the 

symbol of crumbly fertile land, 

golden stalks of wheat and hot 

bread. Situated in the wide 

Danubian Plain and spreading 

on the Dobrudzha plateau, 

it is located at 51 km north 

of Varna, at 480 km of Sofia 

and only at about 30 km of the 

Black Sea coast. Eighth by 

population in the country, with 

over 100,000 inhabitants, the 

town is a separate municipality 

and administrative centre of the 

region of the same name. For 

several decades it was given 

the name of Marshal Tolbuhin 

but since 19 September 1990 

by virtue of a decree of the 

President its former name was 

restored – Dobrich. 

In 1851 for the first time 

was organized the popular 

Dobrich Fair which exhibited 

the products of big merchants 

from the region and more 

d istant  towns.  The f i rst 

Bulgarian church there “St. 

Georgi” was built in 1843, in 

1844 Bulgarian monastery 

school was opened in it. The 

town planning began in 1869 - 

the town park was built, a post 

office was created, the built 

in 1866 town hospital started 

work. 

T o  b e 

present at the 

celebrat ion of 

the Builder’s Day 

in Smolyan is not 

only  p leasure 

of the meeting 

with interesting 

people. We claim 

that all builders 

are interesting, 

f u n n y  a n d 

spiritual. To be 

present at the 

celebration of the Builder’s 

Day in Smolyan and not to 

talk with eng. Rodopmanov 

and eng. Stefan Staykov 

– Regional  Governor of 

Smolyan, is a downright 

journal ist  s in .  Well,  we 

from the team of “Stroitel” 

newspaper are not sinless 

but we did our work with 

pleasure. So … 

Builder of the year 2009 

is “Dyulger” OOD. The prize 

was given by the Regional 

Governor of Smolyan eng. 

Stefan Staykov. In the spirit 

of a friend’s joke 

he gave a trowel, 

a plaquette and a 

certificate to one 

of the co-partners 

in “Dyulger” – Spiro 

Chavdarov. 

“Mr. Chavdarov, 

I  have the honor 

to award you with 

th i s  t rowe l,  t h i s 

age -o l d  s ymbo l 

of your craft, with 

which to do really 

a lot of work in the following 

years. I also hope that in 

the future, as up to now, 

your company will justify 

i ts name “gyulger” – the 

real builders in our Rodopa 

region! I wish you to win 

many new tenders!”

Minister 

of Regional 

Development 

and Public Works 

Rosen Plevneliev 

announced the 

start of the tender 

procedure for 

choice of executor 

for LOT 2 of 

Trakiya Highway 
Trakiya Highway
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то е по-известна - Кръчма-

та на Швейк с неговата и 

на Паливац восъчни фигури, 

с рисунките и надписите по 

стените, старите полилеи, 

менюто със специалитети с 

имена на персонажи на Хашек 

- кнедли с говеждо и гъбен 

сос, приготвени по рецепта 

на пани Мюлерова, говеждо с 

картофи ала поручик Лукаш, 

любимата картофена яхния 

на поручик Дуб. Запазено е и 

магазинчето, от което всеки 

си тръгва с подарък с лика на 

легендарния войник.

Буда бар

След Париж, Бейрут, Ду-

бай, Сао Паулу, Кайро, Киев 

и Лондон и Прага вече може 

да се похвали с 5-звезден хо-

тел „Буда Бар”. Разположен в 

сърцето на града, на броени 

крачки от площада на ста-

рия град, луксозният хотел 

съчетава модерен азиатски 

интериорен дизайн с френско 

колониално влияние. Хотелът 

разполага и с класически Буда 

бар-ресторант, предлагащ 

традиционната релаксираща 

музика, превъзходно суши и по-

добаващо на броя на звездите 

обслужване.

Нощен живот

За неуморните посети-

тели на Прага градът пред-

лага доста възможности за 

приятно продължаване на 

вечерта. За ценителите на 

джаза многобройни са мал-

ките клубове, в които мо-

жете да чуете много добри 

групи в автентична за чеш-

ката столица атмосфера.

Коледа в Прага

По време на зимните 

празници 

градът е 

известен 

с коледния 

си  пазар 

на откри-

то. Там с 

удоволст-

вие ще слушате коледни пес-

ни, ще се радвате на пищна 

елха, вкусна топла храна и 

горещо вино. 

Тези пазари по това вре-

ме на годината са част от 

празничните традиции на 

Чехия. Обикновено се про-

веждат в 

центъра 

на  Ста -

рия град 

и  на Ва-

цлавския 

площад и 

събират 

туристи 

и местни 

ж и т е л и 

н а  е д н о 

м я с т о , 

к ъ д е т о 

да се на-

с л а д я т 

заедно на 

празнич-

н и я  д у х 

сред при-

казна об-

становка.

Има нещо 

особено в ця-

л о с т н а т а 

атмосфера на 

града - усеща 

се културното 

наследство, а усещането е 

някак... освободено. 

Страхотно място! 

ПРАГА... страхотно място!

Столицата на Чехия е удоволствие за очите 

на ценителите с изтънчен вкус

Ренета Николова

Столицата на Чехия е 

един от най-красивите и по-

сещавани градове в Европа. 

На пръв поглед Прага не може 

да бъде подобрена. Старе 

место и Мала страна, от 

двете страни на Вълтава, 

заедно оформят един от най-

добре съхранените старинни 

градски центрове в Европа с 

ренесансова или барокова ар-

хитектура. 

Прага е не само удо-

волствие за очите, но и дес-

тинация за ценителите на 

дизайнерски хотели, гурме 

ресторанти и стилни клу-

бове.

Старе место

Старият град (на чеш-

ки Stare Mesto), е името на 

част от централния район на 

Прага. Това е и мястото на 

първите заселници на града. 

Едва през XIV век император 

Карл IV разширява района, по-

строявайки около него „Нов“ 

град. 

Църквата „Дева Мария 

пред Тин” е една от забележи-

телностите на Стария град 

на Прага и главната църква 

за тази част на града от  XIV 

век насам.

Староместкият пло-

щад (на чешки: Staromestske 

namesti) е централното 

място на Стария град. Раз-

положен между Вацлавака и 

Карловия мост, площадът е 

непрекъснато оживен от ту-

ристи, особено през летния 

сезон. 

На Староместкия пло-

щад се издига кулата със 

световноизвестния праж-

ки часовник. Той е постро-

ен през 1410 г. от Гануш от 

Руж с помощта на проф. Ян 

Шиндел от Карловия универ-

ситет. Часовникът показва 

час, месец, ден и разположе-

ние на планетите и непод-

вижните звезди, Слънцето, 

Луната и нейните фази. На 

всеки кръгъл час от прозор-

четата над часовника се 

показват 12-те апостоли, 

които дефилират 

в такт с камбан-

ните удари за 

часа. Атракци-

ята денонощно 

е обект на ог-

ромен туристи-

чески интерес и 

на площада под 

часовника труд-

но може да се 

намери свободно 

място, особено 

на кръгъл час.

В  центъра 

на площада се 

намира паметникът на Ян 

Хус - църковния реформатор, 

който е изгорен на клада за-

ради идеите си. Паметникът 

е построен през 1915 г., за да 

отбележи 5 века от негова-

та смърт.

Карлов мост

Карловият мост (на чеш-

ки: Karluv most) е исторически 

комплекс от мост и крепост-

ни кули, свързващ частите на 

Прага, разположени от две-

те страни на река Вълтава. 

Строежът на Пражкия мост 

(както е наричан в началото) 

започва през 1357 г. под по-

кровителство-

то на Карл IV 

и завършва в 

началото на 

XV век. Мос-

тът свърз -

ва директно 

Стария град и 

замъка Храдча-

ни. Той става 

известен като 

Карлов мост 

след 1870 г.

М о с т ъ т 

е 516 м дълъг 

и 10 м широк. 

„Охраняван“ е 

с две кули от 

страната на 

Мала страна 

(района под за-

мъка) и с една 

откъм Стария 

град. Кулата 

от страната 

на Стария град 

често е определяна като 

една от най-удивителните 

секуларни (светски) готи-

чески постройки. По про-

тежението на моста има 

повече от 30 скулптури на 

свет-ци, повечето издигна-

ти в бароков стил в начало-

то на XVIII век.

Интересна забележи-

телност от съвремен-

ната история на Прага е 

офис сградата „Джинджър 

и Фред”, дело на архитек-

тите Франк Гери и Владо 

Милунич, издигната през 

1993 г. и още носеща наи-

менованието „Танцуващата 

сграда” заради характерния 

разчупен облик, наподобяващ 

двойка танцьори (Джинджър 

Роджърс и Фред Астер).

На последния етаж на 

сградата има ресторант със 

страхотна гледка към града.

Нещо, което често се 

споменава като забележи-

телност, е телевизионната 

кула, намираща се в квартал 

„Жижков”, по чийто корпус 

има статуи на… пълзящи 

бебета.

Бирария Швейк

С непомръкнала слава 

остава „У Калиха”, или как-

Чехите - първи по 
пиене на пиво 

Ако датчани, ир-
ландци и германци кон-
сумират около 130-140 
литра на човек годиш-
но, то на чехите не 
им се опъват и от 160 
литра нагоре. С произ-
водството на сламе-
ното на цвят бистро 
пиво в Пилзен се ражда 
стилът, възпроизвеж-
дан по цял свят. Истин-
ският Pilsner идва от 
Чехия - за него мнозина 
твърдят, че разрушава 
камъни в бъбреците. 
Бира от хмел пък се 
прави в Бохемия, а от 
ечемик - в Моравия.

Тр а д и ц и я т а  н а 
п и в о в а р с т в ото  с е 
поддържа от векове в 
манастир край Бърно. 
П и в о в а р н а  „С т а р о 
Бърно” е основана през 
1872 г. със семейния 
капитал на фамилиите 
Мандел и Хайек. Днес 
силната бира е с 5% ал-

кохол, но масово 
се пие слабата 
- 3%. Независимо 
дали тя е свет-
ла, или тъмна, е 
винаги проз-рачна 
и има определе-
на „яка” от пяна. 
Тъкмо тя опреде-
ля и качеството 
на напитката. А 
най-добрата пяна 
е компактна, мо-
нолитна и снежно-
бяла. Освен това 
тя трябва да се 
задържа задълго 
в чашата и след 
като я пресуши-
те, по стените 
да останат нейни 
следи.

Карловият мост (на чешки: Karluv most) е 
исторически комплекс от мост и крепостни 

кули, свързващ частите на Прага

„Танцуващата 
сграда”

Телевизионната 
кула, по чийто 
корпус има 
статуи на…
пълзящи бебета

Време е за бира при 
Швейк

Буда бар

Нощен живот

Кулата със 
световно- 
известния 

пражки 
часовник, 
построен 

1410 г.

Старият град 
(на чешки Stare 
Mesto) е името 

на част от 
централния 

район на Прага

Снимки авторът



22 СТРОИТЕЛ СПОРТ петък, 13 ноември 2009 

ÎÒÃÎÂÎÐÈ ÎÒ ÌÈÍÀËÈß ÁÐÎÉ

Âîäîðàâíî: Åêâèâàëåíò.  Ïàèçèåëî (Äæîâàíè).  ÎÎÍ.  Ëàð (Ïèòåð âàí). Àáîðò.  
Ñíîï.  Àðê.  Ñåãìåíò.  Àñî.  Åâà.  Îàçèñ.  Àðàðàò.  Ëàé.  Àïëèê. Àòîñ.  Âîêèë.  
Ìàîðè.  Òàðî.  Ïîåò.  "Àãîí".  Ïèòàãîð.  Øïèëêà.  "Îäèñåÿ". Ìåëèíèò.  Ñâåêúð.  
Ëîíå.  Èìàãî.  Îñ.  Íåëè.  Åäèíèöà.  "Îðàñ". Òîäîðîâ (Ïåòêî).  Ëèâàäà.  Ïëàòèêà.  
Åëèò.  Ïåñ.  Êàêàî.  Îòîëèò. Íåäåëÿ. 

Îòâåñíî:  Ñêîðîïîãîâîðêà.  Âîêàë.  Îäåñà.  Ôèí.  Çèìíèê.  Ñïà. Ñèêà.  Ñúí.  Ëî.  
Òàëåñ.  Îïåðåòà.  Ëàã.  Àðèÿ.  Ëîòî.  Äåðìàòèò.  Ëèäèò. Åðî ("Åðî îò îíÿ ñâÿò").  
"ÀÌÎ".  Îêî.  Àòàíàñ.  Ãåíåðàë.  "ÁÒÐ". Òîëåäî.  Èïî.  Àâàðè.  Èâåò.  Àðàòîð.  Íàí.  
Êèòñ (Äæîí).  Êîøè (Îãþñòåí).  Èëèí (ßêîâ).  Îëè.  "Ïòèöèòå".  Ðèñ.  Àëïè.  Ìàâ.  
Åíåé. Îëãà.  Àïå.  Óëîâ.  Âåê.  Ãúäåë.  Îïàë.  Òàíî.  "Àñÿ".

ЦСКА може да остане без 
лиценз

Министърът на физи-

ческото възпитание, мла-

дежта и спорта Свилен 

Нейков призова Българския 

футболен съюз (БФС) да 

отнеме лиценза на ЦСКА.

 Нейков заяви по време 

на специалната пресконфе-

ренция, отчитаща 100-те 

дни управление, че „черве-

ните” все още не са се из-

дължили.

 „Пуснахме искова молба 

до Софийски градски съд, 

а освен това сезирахме 

БФС да предприеме съот-

ветните действия. Ние не 

можем да отнемем лицен-

за на ЦСКА. Това може да 

направи само БФС. Нека 

футболната централа 

вземе решение по случая. 

Ще изчакаме какъв ще е 

резултатът от срещата 

на ЦСКА с временно изпъл-

няващия длъжността кмет 

на София Минко Герджиков, 

на която ще се обсъждат 

проблемите с плащанията 

на таксите за смет и би-

тови отпадъци от страна 

на клуба. Футболистите 

нямат вина и затова не 

затваряме базата. Но и не 

можем директно да се на-

месим, а чрез инструменти 

и лостове се опитваме да 

реагираме", каза още Сви-

лен Нейков. 

 По отношение на БФС 

министърът заяви, че ли-

цензът на Футболната 

централа изтича през фев-

руари 2010 г. Не е конста-

тирано БФС да е нарушил 

закона, за да му бъде отнет 

лицензът.

 Нейков разкри, че вече 

се мисли за построяване 

на нов национален стади-

он. Идеята ще се реализи-

ра чак когато бъде гото-

ва многофункционалната 

спортна зала.

 „Мислим за място за из-

граждане на нов национален 

стадион с над 75% покри-

тие с козирка. Вариантите 

на този етап са два – на 

мястото на стадион „Сеп-

тември” или на терен извън 

София, предложен от глав-

ния архитект на столица-

та“, обясни министърът.

Теодор Николов

Супер реклама  

с Михаел Шумахер
Седемкратният световен шам-

пион във Формула 1 Михаел Шумахер 

взе участие в поредната си кампа-

ния против шофирането в нетрезво 

състояние. В нея известен барман 

се опитва да направи коктейл, сед-

нал в „Мазерати”, а зад волана е са-

мият Шумахер. 

Кампанията е на Bacardi и вече 

няколко месеца известни личности 

призовават шофьорите по света: "Drinking and Driving Don't Mix". 

Drinking and Driving Don't Mix 

Бербатов донесе рекордни печалби на „Тотнъм”

Английският футболен клуб „Тотнъм” 

регистрира печалба от 33,4 млн. британ-

ски лири, след като продаде за три милиона 

по-малко българския на-

ционал Димитър Берба-

тов на шампионите от 

„Манчестър Юнайтед”. 

Печалбата е записана 

за периода от 30 юни 

2008-а до същата дата 

през тази година. Мина-

лата година печалбата 

на „Тотнъм” бе само 3,84 

млн. лири, но агенция АП 

пише, че нарастването 

на доходите на лондон-

ския клуб е благодарение 

на трансфера на Берба-

тов. Други футболисти 

също бяха продадени, но в крайна сметка 

асовете Джърмейн Дефоу и Роби Кийн се 

завърнаха в състава на „шпорите” съот-

ветно от „Портсмут” 

и „Ливърпул”. „Тотнъм” 

продаде Бербатов за 

30,7 млн. лири, а Кийн 

-  за 20,3 милиона. Ир-

ландският национал 

обаче се завърна на 

„Уайт Харт Лейн” шест 

месеца по-късно, а цена-

та му вече бе паднала с 

8 млн. лири. С печалба-

та „шпорите” започнаха 

строежа на нов трени-

ровъчен център и на 

нов стадион с по-голям 

капацитет.
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В  н е г о  с е 

предлагат ак -

туалните колек-

ции на линиите 

Cerru t i ,  Ce rru t i 

18 81  и  C e r ru t i 

Jeans,  дело  на 

дизайнера Жан-

Пол Нот. 

Специално за 

откриването на 

бутика в Бълга-

рия пристигна 

Ул и  Н о е л к е н -

смайер  -  тър -

говски директор 

на Cerruti (Фран-

ция). 

Колекция обувки пролет-лято 
2010 на Rocio Mozo

от обувки за сезона пролет-ля-

то 2010 на дизайнерката Rocio 

Mozo, представена в Седмица на 

модата в Кастиля 

и Леон през ок-

томври. С тази колек-

ция Rocio Mozo показ-

ва най-новия писък 

в  креатив-

н о с т т а 

н а 

о б у в - к и т е . 

Точната думата е „уникалност”. 

Свидетели сме на една експло-

зия от невероятно съчетание на 

цветове, материи и форми.

Силвия Мадина

Le spectacle 

е  и м е -

то на новата колекция 

Ц я л а -

та колекция 

хвърля светлина в 

посоката, в която 

ще се развива обув-

ната индустрия . 

Това ще е модата 

в бъдеще – 

ф а н т а -

зия без 

граници.

Exclusive Boutique

отвори 
врати

С грандиозно парти бе 

отпразнувано откриването 

на новия Cerruti Exclusive 

Boutique, в София

Присъстващите бяха госто-

приемно посрещнати от Лазар 

Василев, изпълнителен дирек-

тор на „Трансимпекс" АД, чиято  

собственост е новият бутик.

Сред стилните почитате-

ли на Cerruti се откроиха град-

ският прокурор на 

София Николай Ко-

кинов, Весела Дра-

ганова, проф. Любо-

мир Стойков, Дим 

Дуков,  известните 

коафьори Митко 

Дамов и Кръс-

тьо Капанов, 

Калин Вельов, 

световната 

лекоатлетка 

Анелия Нунева, 

„Мисис Глоуб 

2004” Румяна 

Маринова, „Ми-

сис България 

2008” Ралица 

Тодорова, как-

то и десетки 

журналисти от 

водещите бъл-

гарски медии.
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30-годишната Капка То-

дорова, която е строителен 

предприемач, получи приза 

„Мисис България 2009 Глоуб” 

на конкурса за най-красива 

омъжена дама у нас. Тя и хуба-

виците Екатерина Пецу – „Ми-

сис България 2009 Планета”, 

Лазарина Стефанова – „Мисис 

България 2009 Свят” и Елена 

Караколева – „Мисис България 

2009 Вселена” се пребориха с 

15 прекрасни жени, за да пред-

ставят страната ни на меж-

дународни конкурси.

Водещите на конкурса 

Елена Ангелова – „Мис Бъл-

гария 99" и Маги Желязкова – 

„Мисис България 2003”, както 

и всички участнички, бяха об-

лечени в роклите на светов-

ноизвестните марки My Lady 

и Pronovias. 

В тура, при който пред-

ставиха семействата си, 

омъжените дами бяха об-

лечени в тоалети на модна 

къща „Перлита”. В паузите, 

когато те трябваше да сме-

нят тоалетите си и да се 

подготвят за поредния тур, 

свои песни изпя нашумелият 

напоследък млад изпълнител 

Стефан Илчев. 

Всички участнички в прес-

тижния конкурс получиха по-

даръци и ленти от спонсори-

те. Най-много награди получи 

Даниела Иванова - Argus travel, 

„Блясък“, erogance и Grazia, ко-

ято за съжаление не получи 

място в четворката.

Екатерина 
Михайлова-Пецу – 
„Мисис България 
2009 Планета” 

Капка Тодорова – 
„Мисис България 
2009 Глоуб„

Елена Караколева 
– „Мисис България 

2009 Вселена”

Лазарина Стефанова 
– „Мисис България 

2009 Свят”

жествата са за това – да 

се съберем приятели и да 

си обменим няколко топли 

думи. Някои казват, че очак-

ванията не могат да се уп-

равляват. Нека ги направим 

в цвят и този цвят да бъде 

топлина.” 

Божидар Данев е ро-

ден на 5 ноември 1939 г. 

Завършва висшето си об-

разование в Техническия 

университет. Работи в Ин-

ститута по кибернетика 

при Българската академия 

на науките. Получава награ-

дата на БАН за „Най-добра 

научна разработка” и наци-

онална награда „Научна раз-

работка с най-голям иконо-

мически ефект”. Защитава 

дисертация в областта на 

управлението на социално-

икономически системи. Ха-

билитира се като старши 

научен сътрудник. Две годи-

ни провежда следдокторска 

специализация в Универси-

тета в Хановер, Германия. 

Трудовият му опит е бо-

гат и наситен с отговорно-

сти. През 1980 г. постъпва 

на работа в Българската 

индустриална стопанска 

асоциация (БИСА, днес - 

БСК) През 1993 г. е избран 

за председател на БСК. 

Включва се в развитие-

то на социалния диалог в 

страната. Ак-

тивно работи 

в областта на 

трудовоправни-

те отношения, 

реформите  в 

п е н с и он н о т о 

дело, колектив-

ното договаряне 

и т.н. През 2004 

и през 2006 г. 

е зам.-предсе-

дател на Наци-

оналния съвет 

за тристранно 

сътрудничество. 

През 2006 г. е избран за 

зам.-председател на Иконо-

мическия и социален съвет 

на Република България и на 

Националния съвет за три-

странно сътрудничество, 

член на Европейския иконо-

мически и социален коми-

тет (EESC) и ръководител 

от българска страна на ра-

ботната група по Лисабон-

ската стратегия към EESC. 

Божидар Данев 
посрещна 70-те с усещане за топлина 

От покрива на Ябълката

Виолета Михайлова

Председателят на Бъл-

гарската стопанска камара 

(БСК) Божидар Данев събра 

близки колеги и приятели на 

елегантно празненство по 

случай 70-годишния си юби-

лей. В тържествената нощ 

той сподели, че се чувства 

прекрасно, защото през го-

дините е съхранил връзката 

си с хората, с които е рабо-

тил и работи в момента. А 

като свое най-голямо лично 

постижение посочи факта, 

че при колегиалните отно-

шенията в БСК никога не е 

имало интриги.

Сред гостите присъст-

ваха бивши и настоящи ко-

леги, управителният съвет 

на Българската стопанска 

камара, министърът на 

труда и социалната поли-

тика Тотю Младенов, из-

пълнителният директор 

на КСБ инж. Иван Бойков, 

както и членове на Бълга-

ро-руската търговско-про-

мишлена палата, социални 

партньори, специалисти от 

БАН, членове от браншо-

ви организации, известни 

скулптори и художници.

Божидар Данев поздрави 

гостите си с думите: „Тър-

Божидар Данев в приятелски разговор с 
изпълнителния директор на Камарата на 
строителите в България - Иван Бойков

Рожденикът, приемащ поздравления от 
министъра на труда и социалната политика - 
Тотю Младенов

С почитаемия рожденик успя да разговаря 
„служебно” единствено... 

...репортер  
на в. „Строител”

Големият бъл-

гарски инженер 

Божидар Янев в 

изпълнение на 

служебен ан-

гажимент при 

висящ мост в 

Ню Йорк – отго-

ворност, превър-

нала се в негов 

живот през 

последните 20 

години. Работа, 

която истински 

обича - да ин-

спектира тези 

многобройни 

грандиозни съо-

ръжения, да сни-

ма фотогенични-

те им силуети и 

да осъществява 

комуникация с 

тях… Профе-

сор, който пред 

аудиторията в 

УАСГ предста-

ви научен до-

клад, показващ 

пукнатина във 

верижен мост, 

илюстрираща 

предимствата 

на въжения… Ге-

ниален учен, бла-

годарен за шан-

са да се включва 

в целия инже-

нерен процес 

при мостовете 

- проектира-

не, изграждане, 

инспектиране и 

ремонт…

Жена строител в топ 4 на 
„Мисис България 2009”

Любовен финал за 
Дженифър и Джерард 

Ч а р о в н и я т 

Джерард Бътлър 

загуби сърцето на 

красивата Джени-

фър Анистън. Два-

мата актьори из-

живяха страстна 

връзка по време на 

филмови снимки, 

която продължи и 

след това. Може 

би от ревност, 

заради пламналия 

между тях романс, би-

вшето гадже на Джени-

фър - музикантът Джон 

Мейър, направил всичко 

възможно, за да 

си върне звезда-

та от „Приятели” 

обратно. И явно 

е успял, защото 

тя му даде трети 

шанс. Мейър най-

вероятно изпре-

вари Бътлър, пла-

нирайки отново 

сериозно обвърз-

ване с Анистън, а 

може би и сватба-

та, за която тя отдавна 

мечтае... 


