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10 български компании  
имат шанс за „Тракия”

Министър Плевнелиев: 

Най-после настъпи дългоочак-

ваният момент: стартира тръж-

ната процедура за „Тракия”. Засе-

га – на лот 2, а скоро и на 3 и 4. 

Мечтата да имаме поне една цяла 

магистрала и да пътуваме спокой-

но до морето е на път да се сбъ-

дне. Събитието се състоя при км 

210+100 на магистрала „Тракия” – 

кръговото кръстовище, свързващо 

автомагистралата и обходния път 

на Стара Загора и път I-5 – Стара 

Загора–Димит-ровград, откъдето 

ще започне доизграждането на 

аутобана към Нова Загора. Про-

гнозната стойност на лот 2 е 96 

млн. евро, а дължината му е 31,8 км. 

Присъстваха Клаус Дитер Щоле – 

член на УС на агенция „Пътна ин-

фраструктура”, Ивайло Московски 

- зам.-министър на транспорта, 

информационните технологии и съ-

общенията, а също и кметовете на 

Стара Загора и Нова Загора - проф. 

Светлин Танчев и Николай Грозев. 

Всичко за събитието на стр. 8

Кметът на Стара Загора проф. 
Светлин Танчев, министър 
Плевнелиев и кметът на Нова 
Загора Николай Грозев обявяват 
старта на тръжната процедура

Брюксел размрази 82,5 
млн. евро по ФАР 

Европейската комисия ще от-

пусне 82,563 млн. евро на България 

от спрените средства по програ-

ма ФАР. Новината съобщи в Брюк-

сел говорителят на ЕК за България 

Марк Грей. „Имам удоволствието 

да ви съобщя от името на комисар 

Оли Рен, че ЕК вдига забраната 

за плащания по програма ФАР и 

по Преходния инструмент за Бъл-

гария. Днешното решение е в ре-

зултат на значителните усилия, 

положени от българските власти 

в тясно сътрудничество с коми-

сията да идентифицира предишни 

нарушения и да предложи действия 

за коригирането им“, посочи той.

На стр. 2

ОБЩИНИ: ПЕРНИК

Бурното развитие няма  
как да не се случи

Мариана Корчакова
Снимка Камен Влахов

В Перник, на 20 километра от Со-

фия, са убедени, че бурното развитие 

на града няма как да не се случи. Тук не 

са амбицирани да връщат старата си 

слава на миньорски град, а внедряват 

иновационни производства... А пътят 

към тях задължително минава през 

строителството. Строителство на 

пътища, строителство на водопрово-

ди, строителство дори на сметище. За-

това няма нищо случайно във факта, че 

точно строителството е акцентът в 

публичния отчет на кмета Росица Яна-

киева, представен тази седмица.   На стр.12-13
Росица Янакиева

Дянков: Средствата ще 
бъдат усвоени веднага 

България е готова с проекти 

за усвояване на средствата от 

програмата ФАР, каза вицепре-

миерът и министър на финанси-

те Симеон Дянков. По думите му 

правителството веднага може 

да насочи 64 млн. евро в тези 

проекти. Тези пари веднага мо-

жем да ги вземем, а за остана-

лите 27 млн. евро има проекти, 

които вече са разработени и 

трябва да тръгнат по процеду-

рата, увери Дянков. 

„Това е голям успех за Бъл-

гария, но държавата не е добър 

собственик и това трябва да се 

промени”, коментира министъ-

рът отблокираните от Европей-

ската комисия (ЕК) средства. 

Според него доклад за състо-

янието на държавните предпри-

ятия през деветте месеца на 

тази година показва, че от 105 

търговски дружества с активи 

над 25 млрд. лв. само едно или 

две са с положителни резулта-

ти. Това означава, че в момента 

тези активи са почти безсто-

панствени и това трябва да се 

промени, не само заради криза-

та, а защото всеки стопанин е 

длъжен да се грижи за своя имот, 

каза Дянков. По неговите думи 

държавната собственост сега 

се управлява по-лошо, отколкото 

преди 1989 г.

Вицепремиерът посочи, че 

в правителството се обсъжда 

идеята да бъде създадена аген-

ция за управлението на държав-

ната собственост, която ще 

обобщава и анализира в кратки 

срокове информация за състоя-

нието на дружествата, в които 

държавата има дял.

НА ПРИЦЕЛ:
Добре дошли в София!    
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БРАУНОВО ДВИЖЕНИЕ

Отгоре, от VI етаж на панелния блок 

градежът на сградата се виждаше като 

на длан… Пролетта там имаше досто-

лепна двуката къща, обитавана от майка 

и един непрокопсан син, все без работа, 

но хубавеляк - почти всяка вечер водеше 

на своя етаж различна мома. Докато на 

майката й писна и взе че продаде къща-

та за два апартамента в нашия блок. Е, 

останаха пари и за един кадилак кабрио 

за сина, на старо.

После едни юнаци дойдоха и за два дни 

срутиха къщата и отнесоха тухлите. 

Майката гледаше тъжно от балкона на 

новия си дом, а синът за пореден път се 

напи. Някой от акраните му по чашка успя 

да тегли ножа на гюрука на кабриото.

И започна новият строеж… Дойдо-

ха десетина строители, техническият 

и две момчета, синове на двамата нови 

собственици на терена, чиито фамилии 

щяха да се заселят тук. Братовчедите 

бяха нещо като надзиратели, а и преби-

ваваха всеки ден ей така – за житейски 

опит. Не че отбираха нещо, но всяка су-

трин в 7.30 паркираха „Маздите” си до из-

растващата пред очите на живеещите 

в панела отсреща, през улицата, къща.

Бай Гаро Баронян, комшията от пър-

вия етаж, сговорчив и сладкодумен, ста-

на приятел с техническия, един мрачен 

македонец, но стана ясно, че настроени-

ето му е от язвата. Та бай Гаро следеше 

изкъсо работата на строителите, сякаш 

беше от ГИТ. Правеше им забележки за 

каските, за неукрепените парапети, за 

паркирането на бетоновозите. Купонът 

на братовчедите вървеше и те вече от-

бираха от езика на майсторите. Особено 

на единия -  едър и здрав българин, рано 

оплешивял, който и в студа работеше 

само по тениска. Тоя беше универсален. 

И не знаеше умора. Явно беше много до-

бър в занаята, особено в кофража! А при 

опаянтването на платната на вертикал-

ните колони техническият само на него 

се доверяваше.

Е, и на един друг, дебелак, но учудващо 

пъргав за 120-те си кила. И на още един, 

младок, много на „ти” с арматурната пле-

теница и с чертежите. Сградата почна 

да добива вид. Отгоре виждахме как в пе-

тъка братовчедите раздаваха заплати-

те, на крак, почти както в Америка… Ред 

и порядък беше наложил техническият, и 

това най-много кефеше комшията Гаро. 

Вечерта строителите завършиха арма-

турата на третата плоча и сутринта 

щяха да налеят бетона.

Бетон-помпата и бетоновозите прис-

тигнаха навреме, тъкмо строителите 

привършваха в движение киселото мля-

ко и форнетите от близката фурничка  

(един от тях вече успя да се „пласира” 

при майсторката, палава и устата де-

войка от шопските села…).

Някой позвъни на плешивия. Бай Гаро 

така и не разбра от прозореца какво 

стана! Момчетата наскачаха в колите 

си и с „мръсна” газ отпрашиха. Остана-

ха само шофьорите на бетоновозите и 

братовчедите. От тях Гаро, а и ние от 

блока разбрахме, че техен колега, от 

друг строеж, зле е паднал отвисоко… 

За спешната операция е трябвало кръв. 

Още не знаели кръвната група, та зато-

ва всички полетели.

Плочата този път щеше да почака.

За „Тухла четворка“ - 
Георги Сотиров

Тухла четворка

Румънски проектанти 
обменят опит с КСБ

Представи-

тели на най-го-

лямата частна 

инфраструк -

турна компа-

ния в Румъния 

„Сърч Корпо-

рейшън" - Ливио 

Станилои и Да-

ниел Михайлес-

ку, дойдоха на 

крака в София, 

за да обменят 

опит  с  бъл -

гарските строители. По-

срещна ги председателят 

на секция „Проектиране и 

строителен надзор" инж. 

Валентин Зарев. Домаки-

нът и гостите обсъдиха 

важни въпроси, засягащи 

инженерната практика 

в Румъния и България, и 

законовите структури 

в строителството при 

двете съседки. Направени 

бяха анализи и паралел в 

законите, отнасящи се до 

строителния бранш, и се 

обсъдиха конкретни про-

блеми при проектантско-

консултантските фирми 

у нас, свързани с предсто-

ящите промени в Закона за 

устройство на територи-

ите. Инж. Зарев сподели 

и с румънските си колеги 

амбициите си за създаване 

на регистър, т.е. премина-

ване на консултантските 

фирми от лицензионен към 

регистрационен режим и 

създаване на регистър за 

проектантите като юри-

дически лица. Зарев поже-

ла да се запознае подробно 

със Закона за качеството 

на строителството и 

Закона за инженерите в 

строителния надзор, кои-

то в момента действат 

като нормативна база в 

Румъния. 

„Сърч Корпорейшън" 

е основана през 1991 г. 

Фирмата се занимава с 

градоустройство и проуч-

ване на трафика. Има 450 

служители и основната й 

дейност е проектиране, 

консултиране и строите-

лен надзор на инфраструк-

турни обекти – пътища, 

тунели, мостове, летища 

и т.н., базирайки се върху 

техническата литература 

на Международната феде-

рация на архитектите и 

инженерите консултанти 

(ФИДИК). 

В северната ни съседка 

вече е въведено изискване-

то всяко строителство в 

населено място да се из-

вършва след подробно про-

учване на трафика, а от 5 

години се използва систе-

ма за диагностициране на 

пътните настилки (Пейв-

мънт Мениджмънт Сис-

тем - PMS), която лесно 

ориентира властите при 

наближаващ момент за 

подмяната й с цел повиша-

ване качеството и намаля-

ване на разходите.

Брюксел 
размрази...

От стр. 1
Общата сума по ФАР 

за България в периода 

2004-2007 г. е 658.328 млн. 

евро. След отнемането на 

акредитацията на двете 

агенции по ФАР през юли 

2008 г. заради множество 

нарушения неразплатени 

останаха проекти за 382 

млн. евро.

Комисията първо от-

блокира 197 млн. евро за 

проекти, които са одобря-

вани от самата нея преди 

юни 2007 г., когато двете 

агенции още не са имали 

акредитация. От остатъ-

ка получаваме размразе-

ните в сряда 82,563 млн. 

евро.

Решението е знак, че 

България е възприела се-

риозно препоръките на ЕК 

и е подобрила финансово-

то управление и контрола 

на европейските фондове. 

В същото време фактът, 

че комисията няма въз-

можност да възстанови 

акредитацията на аген-

цията по ФАР във финан-

совото министерство, 

е доказателство, че са 

необходими още усилия. 

Само от България обаче 

зависи каква част от от-

пуснатите пари ще усвои, 

тъй като ще се изплащат 

от Брюксел „проект по 

проект” след проверка на 

изрядността им, уточниха 

от Еврокомисията.

Първоначално страна-

та ни ще получи 64 млн. 

евро свежи пари за изпъл-

нение на проекти по ФАР 

към финансовото и реги-

оналното министерство, 

обясни Силвия Инджова, 

шеф на дирекция „Наци-

онален фонд“ във финан-

совото министерство. 

Става въпрос за възста-

новяване на вече изпла-

тени с пари от държавния 

бюджет проекти.

Премиерът Бойко Бори-

сов коментира, че отбло-

кирането на средствата 

по ФАР има „две измерения 

- влизат пари в държавата 

и е изключителен полити-

чески тласък за правител-

ството“. Според него ка-

бинетът му вече получава 

и финансово одобрение за 

взетите мерки. 

Приеха новия Общ устройствен 
план на София 

Столичният общински 

съвет прие измененията 

в Общия устройствен 

план (ОУП) на столица-

та. Решенията за проме-

ни са изработвани в про-

дължение на три години и 

обхващат почти всички 

зони на града, както и 

различни сфери на дей-

ност – от транспорт до 

социална инфраструкту-

ра. Това означава, че за 

строителния сектор ще 

се отвори съвсем прясна 

ниша за работа. 

Промените в докумен-

та обхващат период от 

20 години и практически 

ще рамкират развити-

ето на града в по-дъл-

госрочна перспектива. 

„С приемането на плана 

приехме и правила за уп-

равлението на терито-

рията и всеки гражданин 

ще може да види дали се 

спазват правилата”, каза 

главният архитект на 

София Петър Диков. 

По време на дебати-

те, преди гласуването, 

се откроиха три предло-

жения в плана, които бяха 

разкритикувани от опо-

зицията. Сред тях – иде-

ята районът на увесели-

телния парк „София ленд” 

да бъде застроен, като 

само 60% от сегашната 

паркова територия да 

бъде озеленена. Проблем 

се оказа и планираното 

изграждане на гробищен 

парк в район Казичене и 

бъдещето на незастрое-

ните зони в „Студентски 

град”. В крайна сметка 

ОУП беше приет с 53 гла-

са „за”, нито един „въз-

държал се”, и един „про-

тив”. Промените не бяха 

одобрени само от Георги 

Кадиев, който мотивира 

решението си с изложе-

ните по-горе мотиви. 

Силвия Радославова

Близо час продължиха дебатите около приемането на новия Общ устройствен план на 
столицата. Само един съветник гласува „против“

Снимка Камен Влахов

Инж. Валентин Зарев от КСБ и румънският проектант Ливио Станилои 

Виолета Михайлова

Снимка Камен Влахов
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Кой ще кара влака на АПИ? 
В конкурса за шеф на агенцията има редица слабости 

Първият регламенти-

ран конкурс за избор на 

директор на преструкту-

рираната агенция „Пътна 

инфраструктура” старти-

ра на 10 ноември. Досега 

всички, които са заемали 

този пост, са били буквал-

но издирвани сред хората 

от гилдията на експер-

тите в пътното строи-

телство, а след това кан-

дидатурите им са били 

предлагани за гласуване. 

Закономерно или не, всички 

така назначени ръководи-

тели не пожънаха успехи, 

дори напротив, от аген-

цията се изсипваха скан-

дал след скандал. Един от 

шефовете раздаде щед- 

ро проекти на брат си, 

друг беше цели два пъти 

назначаван и уволняван, и 

то по време на различни 

правителства. 

Идеята за провежда-

не на конкурс в никакъв 

случай не може да бъде 

наречена лоша, защото 

една такава процедура га-

рантира равен достъп на 

заинтересованите лица, 

прозрачност и възмож-

ност да се избере най-

подходящият от всички 

конкуренти. 

Проблемът е, че са-

мият конкурс е зле орга-

низиран. На първо място 

трябва се отчете фак-

тът, че документите на 

кандидатите ще се съ-

бират в продължение на 

33 дни. Крайната дата за 

подаване на документи за 

участие е 13 декември, а 

едва след това ще бъдат 

провеждани интервюта 

и тестове. Практически 

новият директор няма да 

заработи ефективно пре-

ди края на януари 2010 г., 

защото се натрупва го-

ляма почивка за Коледа и 

Нова година. 

Междувременно вече 

ще тече търга за лот 2 

на автомагистрала „Тра-

кия”, в началото на януари 

вече ще се отворят доку-

ментите и комисията ще 

трябва да започне рабо-

тата си. 

Комисията трябва да 

бъде назначена и прове-

рена, но засега остава 

въпросът кой ще свърши 

това. Другата недомис-

лица в изискванията към 

кандидатите е, че е пред-

почитана специалност от 

области на висшето обра-

зование - право, икономи-

ка, администрация и уп-

равление или строителен 

инженер. Експертността 

в сложната техническа 

част на инфраструкту-

рата остава на последно 

място. Професията на 

юристите е уважавана, 

но те едва ли ще могат 

да се справят с толкова 

специализирана материя. 

Сред задачите на бъдещия 

директор ще бъде и одо-

бряването на технически 

спецификации и указания. 

Цялата му дейност фак-

тически ще е свързана 

с една област, много по-

непопулярна от икономи-

ката и правото. Дори да 

има подходящи експерти, 

бъдещият ръководител 

трябва да е достатъчно 

адекватен да провери ин-

формацията, която му по-

дават, да може да отсява 

повече мнения, за да не 

бъде свързан със спекула 

и корупция. 

Важен е и въпросът 

как един юрист ще има 

7 години професионален 

опит в областта на уп-

равлението, планирането, 

изграждането и поддър-

жането на пътната ин-

фраструктура, след като 

тази материя е позната 

от 2000 г. и професиона-

листите с такъв опит се 

броят на пръсти. Със си-

гурност ще се стигне до 

допълнението в условие-

то „или в управлението на 

публични и корпоративни 

структури”. 

Пълният текст на 

обявлението за конкурс 

може да бъде видян на 

страницата на НАПИ - 

http://www.napi.government.

bg. 

Силвия  Радославова

ÑÒÎ ÄÓÌÈ

Седмица на оптимизма. На (не)умерения 
оптимизъм. Това е най- точната характе-
ристика на изминалите 7 дни, с които за-
почва броенето след първите 100 на но-
вата власт в държавата. В това броене 
строителите на България редят тухла 
по тухла надежди. Надежда, че българска 
фирма ще налее асфалта на 30-те киломе-
тра от „Тракия”, надежда, че размразени-
те средства по ФАР ще им помогнат да 
задържат хората на строителните пло-
щадки, надежда, че новият кмет на София 
Йорданка Фандъкова няма да забрави, че 
преустройството на града е невъзможно 
без строителите, надежда, че фирмите 
в бранша и след кризата ще останат за-
едно. И дано оптимизмът, с който съби-
тията от седмицата подхранваха всички 
тези надежди, помогне на онези, които 
пишат историята с бетон, да прокарат 
и онези законодателни промени, които ще 
направят труда им по-ползотворен.

Елица Илчева

Бойко Борисов в Смолян: 

Няма да допуснем затваряне на пътища заради снега

Енергийният холдинг с ново ръководство 

„Ще направим всичко 

възможно, за да избегнем 

критични ситуации със 

затворени, заради непо-

чистения сняг, пътища 

в страната.“ Това обеща 

премиерът Борисов в Смо-

лян, където се срещна с 

кметовете от областта. 

Борисов официално от-

кри реконструиран учас-

тък от трасето Соколов-

ци–Смолян–Средногорци. 

Това е първият отрязък 

от рехабилитираната 

пътна отсечка от път 

II-86, който свързва село 

Соколовци с източния из-

ход на Смолян и е част 

от основната пътна ар-

терия към вътрешност-

та на страната през 

прохода Рожен и бъдещия 

трансграничен път Рудо-

зем–Елидже към Гърция. 

На пътната отсечка е 

направен пълен ремонт 

и цялостна рехабилита-

ция. Построени са 6225 м 

подпорни и укрепителни 

стени, извършено е ук-

репване с габиони и ре-

хабилитация на 4 моста. 

Ремонтирани са същест-

вуващите малки съоръже-

ния и са направени 12 нови 

тръбни водостоци и 215 м 

колекторна система. По-

ставена е нова настилка, 

като вложените асфалто-

бетонови пластове са 32 

хил. тона върху основа от 

несортиран трошен ка-

мък от 18 хил. куб. м. Тро-

тоарите са 7950 кв. м, а 

бордюрите – 9500 м. Под-

новена е хоризонталната 

маркировка и вертикална-

та сигнализация. 

Изпълнител на проек-

та е сдружение „Ентех-

нос” ,  с подизпълнител 

„ИСА 2000” ЕООД. Стро-

ителният надзор се осъ-

ществява от консорциум 

„EGIS BCEOM – РУТЕКС”.

Яна Христова

Мая Христова – зам.-

министър на икономиката, 

енергетиката и туризма, 

оглавява новия Съвет на 

директорите (СД) на Бъл-

гарския енергиен холдинг 

(БЕХ). Структурата вече 

се състои само от 3-ма 

души. Другите двама чле-

нове на съвета са Галина 

Тошева, която е преизбра-

на за изпълнителен дирек-

тор, и Добрин Стефкин 

– служител в Държавната 

комисия по сигурността 

на информацията. Преди 

оповестяването на новия 

състав на БЕХ минис-

търът на икономиката, 

енергетиката и туризма 

Трайчо Трайков освободи 

всички членове на Съвета 

на директорите на Бъл-

гарския енергиен холдинг. 

Оставките си депозираха 

Борис Пеков - председател 

на СД, Тенчо Попов – за-

местник-председател на 

СД, и членовете на борда 

Галина Тошева, Димитър 

Гогов и Димитър Дими-

тров. Договорите им са 

прекратени по взаимно 

съгласие, без да се дължат 

обезщетения. С промени-

те се цели подобряване 

оперативността в рабо-

тата на ръководството 

на холдинга.

Борисов официално откри реконструиран участък от 
трасето Соколовци–Смолян–Средногорци
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Пътната инфраструктура - приоритет 
в разходната част на бюджет 2010

Депутатите приеха 

на първо четене проекта 

за държавен бюджет за 

2010 г. Дебат по него не се 

състоя, въпреки че пред-

седателят на парламента 

няколко пъти прикани на-

родните представители 

за изказвания. Направи го 

само Иван Костов, съпред-

седател на „Синята коали-

ция”. Той изтъкна плюсове-

те на бюджета, но посочи 

и рисковете, че прогнозите 

за брутния вътрешен про-

дукт може да се окажат 

твърде оптимистични, 

рецесията – по-дълбока и 

надеждите, че бюджетът 

ще може да се актуализира 

в средата на годината - да 

не се оправдаят. Проек-

тобюджетът беше приет 

със 135 гласа „за”, „против” 

бяха 44, а „въздържали се” 

нямаше.

Планираните приходи по 

консолидираната фискална 

програма за следващата 

година са в размер на 26,4 

млрд. лв., което е с 19% по-

малко от програмата за 

2009 г. и с около 435 млн. 

лв. повече от очакваното 

изпълнение към 31.12.2009 

г. Размерът 

на приходи-

те е прогно-

зиран  при 

увеличаване 

на ставки-

те на  ня -

кои акцизни 

стоки и за-

пазване на 

ставките 

на другите преки и косвени 

данъци, както и намалява-

не на общата осигурител-

на тежест с 2 процентни 

пункта. При преките данъ-

ци се предвижда спад от 

20%, като най-значителен 

е той в приходите на со-

циалното и здравното оси-

гуряване и приходите от 

корпоративни данъци. Не-

данъчните приходи за 2010 

г. са разчетени в размер на 

3,4 млрд. лв., което е с 11% 

по-малко спрямо програма-

та за 2009 г. През 2010 г. 

помощите, от които осно-

вен дял имат тези от евро-

пейския бюджет, са с 32% 

по-малко в сравнение с 2009 

г. Приоритетите в разход-

ната част на бюджет 2010 

са образованието, здравео-

пазването, социалният сек-

тор, екологията и пътната 

инфраструктура.

По думите на минис-

тър-председателя Бойко 

Борисов през следващата 

година правителството 

ще разполага с по-малко 

ресурси за реализиране на 

секторни политики. „Пред-

стои съкращаване на ад-

министрацията, което 

ще позволи да се извърши 

вътрешно преразпределе-

ние на заплатите”, обясни 

премиерът. 

Минималният месечен 

осигурителен доход за са-

моосигуряващите се ще 

се увеличи от 260 на 420 

лв., а за земеделските про-

изводители и тютюноп-

роизводителите ще бъде 

240 лева от 1 януари 2010 

г. Максималният осигури-

телен доход остава непро-

менен – 2000 лв. Същото 

остава и минималното, и 

максималното обезщете-

ние за безработица – съот-

ветно 120 и 240 лв. Запазва 

се и размерът на обезще-

тението за отглеждане на 

малко дете до навършване 

на 2-годишна възраст, ко-

ето остава 240 лв. и през 

2010 г.

Равнището на мини-

малната работна заплата 

също се запазва 240 лева. 

През 2010 г. ще бъде въве-

дена добавка в размер до 50 

лв. към пенсиите на хората 

над 75-годишна възраст.

„Една от мерките с 

най-силен ефект върху пре-

одоляване на негативните 

последици от кризата вър-

ху заетостта и доходите 

на българските граждани 

е предвиденото намаление 

на осигурителната вноска 

за фонд „Пенсии" с 2 про-

центни пункта, смятано 

от 1 януари 2010. По такъв 

начин ще се осигурят нуж-

ните стимули за бизнеса 

да запази съществуващи-

те работни места, от ко-

ето най-големи ползи ще 

извлекат нискоквалифици-

раните работници и тези в 

най-силно засегнатите от 

кризата сектори от иконо-

мика”, пише в мотивите си 

вносителят - Министер-

ският съвет. Намалението 

на осигурителната вноска 

през 2010 г. ще бъде 1,1 

процентен пункт за рабо-

тодателя и 0,9 пункта за 

работника.

Финансовият минис-

тър Симеон Дянков опре-

дели бюджет 2010 като 

„балансиран и гарантиращ 

сигурността на доходите, 

стабилността на валут-

ния борд и спестяванията 

на всички българи”. Спо-

ред него той е „възможно 

най-силната заявка от 

България за влизане в ев-

розоната”. 

Поради по-късното 

проявление на негативни-

те ефекти от кризата в 

България прогнозите за 

развитие на икономиката 

са за спад от 2 процента 

в реално изражение, посо-

чи премиерът и допълни, 

че възстановяването й 

се очаква да започне през 

2011 г.

Мариана Корчакова

Строят Национален тенис център в България Предлагат 65 
места за подземни 
паркинги

„Успехите на българ-

ския тенис не са малко, 

но този спорт трябва 

да се развие и да пре-

мине на по-високо ниво. 

Изграждането на тенис 

кортове е стъпка в тази 

посока.” Това заяви ми-

нистър-председателят 

Бойко Борисов по време 

на срещата си с прези-

дента на Европейската 

тенис асоциация и вице-

президент на Междуна-

родната федерация (ITF) 

Жак Дюпре. „България е 

приятелска страна за 

Франция и ние сме готови 

да сътрудничим по всяка-

къв начин на ниво спорт”, 

заяви от своя страна г-н 

Дюпре. Той изтъкна пред 

министър-председателя 

желанието за партньор-

ство при изграждането 

на  Национален  тенис 

център, за построяване-

то на който е необходи-

мо да бъде намерен под-

ходящ терен. Премиерът 

Борисов пое ангажимент 

да бъде проучена възмож-

ността за предоставяне 

на място на Българската 

федерация по тенис от 

страна на държавата. По 

време на срещата два-

мата обсъдиха необходи-

мостта от подпомагане 

развитието на младите 

таланти у нас.

Министър-председа-

телят прие поканата да 

стане патрон на празни-

ците по повод 80-годиш-

нината на Българската 

федерация по тенис през 

2010 г. и обеща съдей-

ствие при организира-

нето на Международен 

женски тенис турнир в 

България. По време на 

срещата беше решено 

да бъде организиран Ден 

на България в рамките 

на турнира „Ролан Гарос” 

в Париж в края на месец 

май 2010 г. Премиерът 

Борисов получи като по-

дарък от френския си 

гост специален приз, 

който се връчва само на 

европейски шампиони и 

на хора с особени заслуги 

към спорта, и фланелка с 

автограф от Новак Джо-

кович, който преди бро-

ени дни спечели титлата 

от „Мастърс” турнира в 

Париж. 

Работна група на Сто-

личната община предлага 

65 места за изграждане-

то на подземни паркинги 

с общ капацитет 29 860 

места. Междинният до-

клад на работната група, 

която включва общински 

съветници, главния ар-

хитект на София Петър 

Диков, представители 

на общинската админи-

страция и на Центъра 

за градска мобилност, е 

изготвен според отгово-

рите за възможностите 

за изграждането на под-

земни паркинги от девет 

районни администрации. 

Пет от предложенията са 

за изграждане на паркинги 

„буфери" при метростан-

циите, в които паркиране-

то ще става с документ, 

валиден за пътуване в ме-

трото.

Предлага се такива 

паркинги да има пред Па-

метника на Съветската 

армия, на бул. „Ломско 

шосе”, на пл. „Лъвов мост” 

и на бул. „Г. М. Димитров”. 

Общо 35 са предложени-

ята за паркинги за об-

ществено ползване, като 

седем от тях ще бъдат 

автоматизирани и под-

земни. Единият - пред хо-

тел „Радисън”, ще бъде за 

260 автомобила и ще бъде 

финансиран от частен 

инвеститор. 15 ще бъдат 

паркингите под училищни 

дворове, като всички ще 

бъдат двуетажни, а най-

малкият – със 140 места. 

Предвижда се най-големи-

ят да бъде с 390 места.

В централната град-

ска част се предлага из-

граждането на осем под-

земни паркинга - на ул. 

„Антим Първи” и ул. „Св. 

св. Кирил и Методий”, на 

ул. „Бачо Киро”, на ул. „Да-

мян Груев” между ул. „Тодор 

Бурмов” и ул. „Ивайло” (на 

пет нива), пред църквата 

„Св. Седмочисленици”, под 

двора на Националната 

опера, пред сградата на 

ул. „Врабча” 23, както и 

под бул. „Ал. Стамболий-

ски” между бул. „Кн. Мария-

Луиза” и бул. „Хр. Ботев”.

Раб о т н а т а  г р у п а 

предлага да се възложи 

на главния архитект на 

София  да  предприеме 

действия за обявяването 

на процедури за приемане 

на подробни устройстве-

ни планове и транспорт-

но-комуникационни пла-

нове за изграждането на 

подземни паркинги в цен-

търа и под училищните 

дворове.

 РАЗХОДИ - % ОТ БВП

Социално осигуряване –15,1% от БВП

Образование – 4,2% от БВП

Здравеопазване – 4,2% от БВП

Опазване на околната среда – 1,6% от БВП

Транспорт и съобщения – 3,1% от БВП

Капиталовите разходи – 6,1% от БВП



5СТРОИТЕЛИНТЕРВЮпетък, 20 ноември 2009

 Д-р Тренчев, 100 дни на 
кабинета са обикновено 
срокът, в който се прави 
някаква оценка за първите 
стъпки на едно правител-
ство. Каква оценка бихте 
дали Вие и какви са Вашите 
първи впечатления?

 Трудно е да се даде ед-

нозначна оценка. Безспорно 

този кабинет има доста 

различия от предишните, 

които ни се изредиха пред 

очите. Аз съм посрещал и 

изпращал всички кабинети 

през последните 20 години. 

Но това, което е различно, 

е, че за първи път, според 

мен, се прави сериозен опит 

да се погледне назад и да 

се каже как е управлявана 

България, какви хора са я 

управлявали и как са я упра-

влявали. Излязоха страшно 

много скандални факти. 

Проблемът е, че тези факти 

трябва да се преценят от 

друга институция и тя да 

каже има ли, или няма вина. В 

точно това отношение съм 

песимист, тъй като тази 

институция, наречена пра-

вораздавателна система, 

общо взето се специализира 

през изминалите 20 години 

в едно нещо - да не върши 

работа. А това е проблем не 

само за управляващия, а и за 

хората, които са закопнели 

за малко справедливост и 

възмездие.  

Виждате ли промяна?
Естествено, ние по 

сектори следим как вървят 

нещата и сме със смесени 

чувства. Има ведомства, 

където се вижда, че има 

идеи, има опити да се тръг-

не напред, но някои ведом-

ства изостават, например 

в сферата на здравеопазва-

нето. Има и друга специфика 

при оценката на този каби-

нет и това е голямата кри-

за. За нея много може да се 

говори, но в резюме искам да 

кажа, че за първи път имаме 

икономическо състояние, ко-

ето ни създава големи про-

блеми, и решението им не 

зависи от нас, или по-скоро 

малко зависи от нас. Упра-

влението се развива в спе-

цифична обстановка.

Изброените от мен 

неща влияят едно на дру-

го, защото известен факт 

е, че за да се прекрои една 

система, ако преценим, че е 

работила зле, това не става 

само с добро желание, става 

и със средства. В момента 

за съжаление средствата 

са много малко, а финансови-

ят министър ми прави впе-

чатление, че се концентри-

ра предимно как да ореже 

разходи. Не казвам, че те са 

били оправдани в голямата 

си част, но не може и само 

със затягане на колана да 

се кара, защото не остана-

ха дупки. Трябва сериозно да 

се помисли за увеличаване 

на приходите. Като цяло е 

необходимо намаление, но 

то да е свързано с някаква 

концепция, а не механично 

– „15% по-малко, оправяйте 

се". Да се надявам, че нещо 

от това ще бъде чуто. 

Обърнахме внимание на фи-

нансовия министър, че би 

трябвало да се предприемат 

сериозни мерки за насърча-

ване на доходите. В смисъл 

да се намерят пари, а не 

само да се реже от дохода. В 

това отношение му дадохме 

определени идеи, някои от 

които той възприе. Напри-
мер идеята за създаване на 
агенция за управление на 
държавната собственост. 
Държавата има дялове, има 

цели предприятия, има някъ-

де миноритарни дялове. До-

бре е да има специализирана 

структура под шапката на 

нечие министерство, най-

добре на финансите, която 

конкретно да се занимава, 

да продава дялове, да купува 

- може и това да се наложи. 

Министърът възприе и 

идеята да има един съвет 

за инвестициите. Аз съм 

свидетел как много хора 

идват, от Запад, разбира 

се, и се интересуват как-

во става в тази държава, 

перспективно ли е да на-

правят нещо тук. И като ги 

забият в администрацията, 

където първо не знаят към 

кого да се обърнат, второ ги 

подберат по линията: „дай 

някой лев, за да ти свърша 

работа" и общо взето тези 

хора се помотаят тука за 

известно време и си взе-

мат самолета. Заминават 

си и повече не се връщат, и 

още по-лошо, разказват и на 

други хора да не идват да си 

губят времето. Един такъв 

инвестиционен съвет може 

да прецени дадена инвести-

ция дали е добра, или не, и 

да ускори всякакви админи-

стративни процедури, за да 

стане това факт. Аз мога 
да ви кажа, че и в момента 
има инвестиции, които ча-
кат и които няма да чакат 
много дълго. И да изтървем 

тези инвестиции по време 

на криза, просто е грехота. 

Например има инвестиция 

за огромен парк за слънчеви 

елементи, т.е. за добив на 

ток, който е за 500 мега-

вата. Правете сметка, че 

това е повече от един стар 

блок на АЕЦ „Козлодуй", и ин-

вестицията струва страш-

но много, тя е 1 млрд. и 900 

млн. долара. Хората, които 

правят това предложение, 

трябва да бъдат изслушани, 

да бъдат обгрижени, тряб-

ва да им покажем, че ние 

не сме някакви кретени, за 

които целият свят пише и 

плюе, и че не сме някакви от-

чаяни разбойници и крадци. 

Трябва да направим всичко 

възможно тези хора да дой-

дат в България и да вложат 

пари. Това са работни мес-

та, това е нов вид енерге-

тика, екологична и т.н. Ако 

се забият по-надолу в адми-

нистрацията или попаднат 

на наши момчета, които 

веднага им предложат „дай 

тука съдружие, туй онуй, 

далавера да направим", да 

им вземат някой лев, тези 

хора като се върнат, ще ни 

оплюят и ще откажат поне 

още десет потенциални ин-

веститори. Ето нещо, кое-

то може да се подработи. 

Казах го на г-н Дянков, пък 

да видим. Батакът е стра-

шен, трябва много неща да 

се оправят. В резюме – има 
основание за умерен оп-
тимизъм поради лошото 
наследство. Все още хора 

от управлението навлизат 

в работата, ослушват се, а 

проблемите не чукат на вра-

тата, те вече са ни върху 

главата. По отношение на 

европейските фондове, кое-

то е една от надеждите ни 

да дойде нещо в тази дър-

жава, на този етап не съм 
видял опит да се направи 

схема и нещо да се открад-
не, говоря за министерски-
те нива. 

Очакванията са за дос-
та тежка зима, която ще 
бъде свързана и с увелича-
ване на безработицата, и 
със съкращения, и с големи 
проблеми в строителния 
сектор. Каква е Вашата 
прогноза?

 Официалната безрабо-

тица са хората, които са се 

записали в бюрата, но много 

хора са безработни, без да 

са регистрирани. И поради 

тази причина се разминава-

ме с данните доста здраво. 

За нас безработицата е над 

10%, а те твърдят, че все 

още е ниска. Ето, казахте 

нещо и за строителния сек-

тор. Там огромна част от 

хората, които са работили, 

са работили на парче, угова-

рят си надница и сега, като 

няма работа, тези хора са 

се пръснали и са заминали 

насам-натам. Те не са има-

ли трудови договори, сле-

дователно не могат да се 

запишат в бюрата. Те какви 

са? Безработни ли са, или не 

са? Те са неработещи. Ето 

едно нещо, в което се разми-

наваме в позициите си. До-

бре е, че ще има обучение и 

преквалификация по коренно 

различен нов начин, защото 

по-рано обучаваме някого, 

примерно правим го телеви-

зионен оператор и после не 

се интересуваме дали си е 

намерил работа... 

Сега г-н Младенов е 
с коренно нов подход. На 
този, който има право 
да се преквалифицира, се 
дава специален документ 
– ваучер, и той самият 
преценява какво обучение 
да избере. Ще продължи 

системата за подпомагане 

за известно време на та-

кива предприятия, които 

държавата облекчава мал-

ко с осигуровките, за да не 

използват работниците. Но 

като цяло държавата е дос-

та безпомощна да се справи 

с проблема. 

Прогнозата ми е, че ни 
чака много тежка зима, го-
ляма част от решенията 
трябва да бъдат такива, 
че да могат да се вместят 

в рамките на скромния фи-
нансов ресурс. Там, където 

сме убедени, че нещо може 

да се направи, а не се прави, 

ще вдигаме вой до небето. 

Например аз съм дълбоко 

убеден, че „Кремиковци" 

може да бъде спасен. В мо-

мента комбинатът работи, 

плаща си задълженията, 

внася си осигуровки и може 

да продължи да работи, ако 

не са разни игри, заинтере-

совани лица, които просто 

са решили да се съсипе „Кре-

миковци”. А спирането му ще 

повлече и БДЖ, и пристани-

щата. 

Какви съвети ще даде-
те на новите управлява-
щи?

 Не е толкова лесен от-

говорът. Има универсални 

съвети, има и съвети, които 

следват по конкретен про-

блем. От по-общите и уни-

версални съвети бих казал, 

ако нещо ще приватизират, 

продават и т.н., да го пра-

вят по възможно най-ясен и 

публичен начин, а не както 

досега, защото точно с 

тези скрити форми и нагла-

сени приватизации разсипа-

ха икономиката. Другото 
е да ползват максимално 
мнението на организации, 
които не са политически, 
следователно не са им кон-
куренти и не им мислят 
злото. Това са синдикати 

и работодатели, защото и 

едните искат да са по-до-

бре хората, и другите искат 

да печелят повече, но не ис-

кат да стават министри, 

нито едните, нито другите. 

За еврофондовете - откри-

тост, яснота, публичност 

и т.н., за да може хората 

отново да повярват. Дано 

този стил на управление да 

бъде изпълнен с по-градивно 

съдържание, трябва да ми-

слим оттук нататък как да 

направим нещата по-добри.

Това интервю е за в. 
„Строител“, как сътрудни-
чите с КСБ?

Федерация „Строител-

ство, индустрия и водо-

снабдяване“ - „Подкрепа“ 

сътрудничи активно с КСБ. 

Диалогът ни е работещ и 
от взаимен интерес.

След първите 100 дни на кабинета 
има основание за умерен оптимизъм

Д-р Константин Тренчев:

Диалогът на КТ "Подкрепа" с Камарата на строителите в България  е работещ

Д-р Константин Тренчев е роден в Стара 

Загора. Завършил е френски колеж в Алжир и 

висше образование медицина в София. От май 

до септември 1989 г. е политически затворник. 

Основател от 8 февруари 1989 г. на НФТ 

„Подкрепа” – антикомунистически профсъюз, 

обединил хората на труда, решени за сваляне на 

БКП от власт и декомунизацията на страната. 

От 17 март 1990 г. е президент на 

Конфедерацията на труда „Подкрепа”, член на 

Европейската конфедерация на профсъюзите 

(ЕКП). Д-р Константин Тренчев е носител на 

орден „Стара планина първа степен”, кавалер на 

Малтийския орден.

Ренета Николова



От няколко  дни  на 

строежа на търговския 

център в Берковица на-

стъпи раздвижване. Дос-

коро изграждането му 

беше замразено заради 

финансовата криза.

Центърът се намира 

в оживен район на града, 

близо до пътя Видин–Со-

фия. Теренът му – 6000 

кв. м, е отделен от двора 

на общинската болница 

и закупен от фирма „Наф-

тимекс”. 

В  сградата,  чиято 

конструкция вече е за-

вършена, ще бъдат на-

станени 30 магазина, 

офиси, кинозала, ресто-

рант и кафе-сладкарни-

ца. 18 от помещенията 

са отредени за лекарски 

кабинети.

В съседство с бъде-

щия търговски център 

усилено се изгражда и го-

лям магазин от веригата 

„Пени маркет”. Теренът 

на магазина също е част 

от двора на болницата, 

закупен от германска-

та група RWE. Групата 

е собственик и на вери-

гата „Била”. Магазинът 

в Берковица ще отвори 

врати в навечерието на 

Коледа.
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Архитекти насто-

яват да бъде запазена 

сградата на някогашна-

та турска община, ко-

ято е строена от 1920 

до 1930 г. и се намира 

в центъра на Видин, съ-

общиха от общината. 

През миналата година 

при изкопни работи от 

нея се срути задна сте-

на и сградата създаде 

опасност за преминава-

щите. Строителният 

надзор се произнесе, че 

трябва да бъде съборе-

на. Последното решение 

е външната стена да 

бъде запазена в ориги-

налния си вид, а остана-

лата част – съборена и 

изградена отново. 

Сградата е ценна и 

оригинална, твърди бив-

шият главен архитект 

на общината Станчо 

Веков. Тя е построена по 

проект на първия град-

ски архитект – Майер 

Аладжемов. Аладжемов 

е възпитаник на Висше-

то кралско строително 

училище в Мюнхен, Гер-

мания. Автор е на някол-

ко сгради, които и след 

100 години са емблема-

тични с особената ар-

хитектура, повлияна от 

източновизантийски и 

малоазийски елементи. 

С г радат а,  ко я то 

е застрашена сега, е 

строена за нуждите на 

турската община. Тя е 

интересна със своите 

фронтони и обхваща 

много пластично ъгъла, 

на който е разположена. 

Така дава лице на две 

улици в самия център.

Има застроена площ 

от 300 кв. м. До срут-

ването на стената на 

първите два етажа е 

имало офиси на банки 

и фирми.  Таванският 

етаж не е използван. 

В подземната си част 

се намират складове. 

С градата е  сменила 

няколко собственици. 

Към днешна дата е на-

пусната и от наемате-

лите си.

Временно изпълнява-

щият длъжността предсе-

дател на агенция „Пътна 

инфраструктура” Божидар 

Йотов дойде лично в Бла-

гоевград във вторник, за 

да обяви смяната на шефа 

на областното пътно уп-

равление. На мястото на 

Христо Атанасовски за-

става собственикът на 

фирма за строителни ма-

териали Иван Кунев. 

Кунев изрази увере-

ност, че ще се справи с 

новата длъжност, тъй 

като тя е ново предизви-

кателство за него. „Не ми 

харесва, както и на всички 

останали хора, окаяното 

състояние на пътищата 

и ще направя така, че из-

разът: „Зимата пак ни из-

ненада” да остане в мина-

лото”, каза Кунев. 

Божидар Йотов от 

своя страна заяви, че е 

изключително разочаро-

ван от предшественика 

му Христо Атанасовски. 

Той обяви, че Атанасовски 

е нарушил закона, като в 

декларацията си е посо-

чил, че няма конфликт на 

интереси, а се оказало, 

че фирма на сина му била 

подизпълнител по спече-

лена поръчка за текущ 

ремонт. „Има неща за 

него, за които ще говорят 

правозащитните органи. 

В страната съм направил 

много смени, но специално 

най-голямото ми разоча-

рование е от г-н Атана-

совски”, добави Йотов и 

изрази увереност, че про-

куратурата ще си свърши 

работата. Той се зарече, 

докато е председател на 

УС, да не допусне непро-

зрачни процедури, а също 

и дефицит при разплаща-

нето на дейности по път-

ната поддръжка.

Началникът на агенция 

„Пътна инфраструктура” 

каза още, че до момента 

АПИ има 132 млн. лв. за-

дължения към фирмите. 

Той обеща, че докато за-

ема тази длъжност, няма 

да се натрупва дефицит. 

По думите му на Агенци-

ята са обещани 35 млн. 

лв., с които безпроблемно 

ще почистват снега през 

зимата. Божидар Йотов 

коментира още, че в бю-

джета на държавата няма 

пари за строителство 

и единствените ни въз-

можности са усвояване 

на пари от европейските 

фондове.

Според Йотов авто-

магистрала „Струма” ще 

бъде най-добрата в Бълга-

рия и държавата трябва 

да прецени точно как да 

я построи. Но това ще се 

случи скоро, обеща Йотов. 

За 14 инфраструктур-

ни проекта по програма-

та „Регионално развитие” 

вече има финансиране, 

каза още Йотов. 

Новият управител на 

АПИ в Благоевград е соб-

ственик на известната 

там фирма за строител-

ни материали „Тонак”, ко-

ято има верига магазини 

за строителни матери-

али и е председател на 

структурата „Предпри-

емачи ГЕРБ”. Той е роден 

през 1968 г. През 1993 г. 

завършва ЮЗУ „Неофит 

Рилски”, след което рабо-

ти в сферата на частния 

бизнес.

Обявиха 
проектите за 
„Алея първа“

Архитекти се борят за стара 
сграда в центъра на Видин
Общината трябва да се намеси за спасението на дома на бившата турска община

Бившият Христо Атанасовски допуснал конфликт на интереси

Теменужка Илиева
Дали Видин ще се прости с 
емблематичната сграда на 
архитект Майер Аладжемов, 
или общината ще се намеси 
и ще намери начин за 
спасението й

Смениха шефа на АПИ в Благоевград

Изабелла Соколова

Продължава строителството на търговския център в 
Берковица

Размразиха строежа на търговския 
център в Берковица 

Марина Петрова

Никой от предста-

вените проекти в ар-

хитектурния конкурс за 

„Алея първа” в Морска-

та градина във Варна 

не удовлетвори изцяло 

изискванията на прес-

тижното жури с пред-

седател зам.-кмета по 

строителството арх. 

Венелин Жечев. Първа 

награда не беше връче-

на. С така нареченото 

завишено второ място 

беше отличена разра-

ботката на арх. Сте-

фан Добрев и екипа му. 

Името на  софийски я 

архитект, който рабо-

ти от 18 години извън 

страната, нашумя след 

спечелване на проекта 

на пристанище Танжер. 

Той получи 15 хил. лева 

премия за „Алея първа”. 

Отличеният с втора 

завишена премия проект 

предвижда само 0,5% за-

строяване. В него са за-

ложени 1400 паркоместа, 

като близо 1/3 от тях са 

надземни и с много зеле-

нина. Ще има 7 подхода 

за пешеходци и велоси-

педисти от парка към 

брега, някои от които 

ще са с мост или асан-

сьор. Прави впечатление 

наличието на 12 площа-

ди в проекта с размери 

33 на 33 м, най-ниското 

строителство е на 1-2 

етажа, а най-високата 

сграда – конгресен цен-

тър, ще се издига на 8 

етажа.

Журито отреди вто-

ро място за студиото 

на арх. Владимир Рачев 

и даде две трети на-

гради. В състезанието 

участваха 18 проекта. 

Инвеститорът ще раз-

глежда подробно акцен-

тите в тях, за да избере 

най-интересната идея. 

След  това  предстои 

цялостна концепция за 

устройство на краймор-

ската територия, която 

е собственост на „Хол-

динг Варна“. Целият те-

рен ще бъде разделен на 

зони и всяка от тях ще 

се даде за проектиране 

на различни архитекти. 

Сега започва укреп-

ването на ската, в кой-

то миналата седмица се 

активираха силни свла-

чищни процеси. Земята 

тръгна на 60 м широчина 

и зейна на 5 м дълбочи-

на, установиха специа-

листите от „Граждан-

ска защита”. Ако бъдат 

направени подходящи 

брегозащитни и укрепи-

телни съоръжения, няма 

пречка долу  на  алея -

та край морето да се 

строи, категорични са 

експертите от „Геоза-

щита” във Варна. 

„Холдинг Варна” купи 

от държавата последни-

те 5 терена в Морската 

градина между Офицер-

ския плаж на юг и Бунке-

рите на север, които са 

на 118 декара. Инвести-

торът обещава да налее 

73,1 млн. лева в проекта 

„Алея първа”. Сделката 

предизвика серия проте-

сти, както и подписка, 

инициирани от местни 

граждански сдружения.

Иван Кунев
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Започва работа по нови проекти 
за развитие на селските райони

Забравили ромски квартал  
в инфраструктурата на Дунав мост-2 
Спешно трябва да проектират подлези на новата жп линия

Ромски ят квартал 

„Нов път” е забравен в 

инфраструктурата на 

Дунав мост-2, съобщи 

кметът на Видин - Румен 

Видов. С изграждането 

на жп линията от моста 

към Видин кварталът, в 

който живеят над 10 хил. 

души, ще бъде откъснат 

от града. По линията не 

се допускат прелези, тъй 

като ще се движат ви-

сокоскоростни влакове, а 

подлез за пресичането й 

не е предвиден.

Жителите на кварта-

ла сега пресичат стара-

та жп линия на две места. 

Един път, за да влязат в 

квартала, и втори път – 

за да заведат децата си 

на детска градина, която 

се намира през линията.

Подлезите  трябва 

спешно да бъдат проек-

тирани и изградени. Из-

граждането на новата жп 

линия вече е стигнало до 

квартала.

Румен Видов е пред-

ложил още шест други 

обекта да бъдат включе-

ни в инфраструктурата 

на моста и изградени от 

фирмата изпълнител – ис-

панската ФСС. Между тях 

са рехабилитация на буле-

вард „Панония”, по който 

ще преминава трафикът 

на леките автомобили от 

и за моста, пътен възел 

в началото на улица „Же-

лезничарска”, който ще 

извежда движението от 

центъра към моста, нова 

връзка за село Рубци, ко-

ето сега е оставено без 

пряк път до него. От всич-

ки пропуснати обекти 

само за рехабилитацията 

на бул. „Панония” има про-

ект. Неговата стойност 

е 7 млн. лв. За изграждане 

на пътния възел при улица 

„Железничарска” са нужни 

800 хил. лв. за изплащане 

на отчуждените имоти. 

Настоях Комитетът за 

изпълнение на проекта 

на Дунав мост-2, който 

отскоро се оглавява от 

заместник-министъра 

на транспорта, инфор-

мационните технологии 

и съобщенията Ивайло 

Московски,  да включи 

обектите към първона-

чалните планове, заяви 

кметът. Той бил поискал 

това и от предишния екип 

на същото министерство, 

но сигналът му бил оста-

вен без внимание. 

Продължава ремон-

тът на надлеза на бул. 

„Панония”, започнат през 

пролетта на тази година, 

съобщи кметът. Новият 

договор между фирмата 

изпълнител „Би Ес 90” и 

министерството на ре-

гионалното развитие 

предвижда тя да довърши 

ремонта само на едното 

платно. За другото ще 

се търси нов изпълнител. 

Надлезът също е част от 

пътя, по който ще преми-

нава автомобилното дви-

жение от и към моста. 

Сроковете на този про-

ект изтичат до края на 

годината.

Теменужка Илиева

Теменужка Илиева

Проект „Места на па-

метта” по ОП „Регионално 

развитие”, на стойност 3 

милиона лева внесе за пред-

варително одобрение об-

щина Благоевград в стро-

ителното министерство. 

Той предвижда превръща-

нето на 4 обекта - природ-

ни забележителности и 

археологически находки, в 

атрактивни туристически 

дестинации. Три от тях са 

паметници на културата и 

са част от богатото кул-

турно-исторческо наслед-

ство в региона – каменна 

крепост и стражева кула 

в местността Кайменска 

чука, късноантични сгра-

ди в селата Зелен дол и 

Дренково. Четвъртият е 

свързан с 

природното 

богатство 

в региона 

– пещeра-

та Бойчова 

дупка в с. 

Л о г о д а ж . 

Обектът в 

местност-

та Каймен-

с ка  ч ука , 

който има 

най-голяма ценност в кул-

турно-историческо отно-

шение, ще бъде отправна 

точка и начало на турис-

тически маршрут, обхва-

щащ всички останали три 

обекта. Местността е 

разположена само на 3 км 

южно от Благоевград на 

възвишение, издигащо се 

непосредствено на левия 

бряг на река Струма. Съ-

ществуващият черен път 

трябва да бъде реконстру-

иран в рамките на проекта 

с оглед подобряване на дос-

тъпността. 

Според предвиждания-

та на местната управа в 

Благоевград нарасналите 

туристически потоци към 

забележителностите ще 

стимулират бизнес среда-

та в региона и ще повишат 

инвеститорския интерес.

За ремонта на този надлез на бул. „Панония” ще се търси нов 
изпълнител

Изабелла Соколова

Крепостната стена на Видин ще бъде реставрирана и 
превърната в място за отдих и развлечение

В село Дългоделци за-

почва изграждане на мно-

гофункционален център 

за социални, културни и 

спортни прояви, съобщи-

ха от общината в село 

Якимово. Нейният проект 

е одобрен за финансиране 

от програмата за разви-

тие на селските райони. 

Стойността му е 1 234 

492 лв.

Проект на общината 

в Кула също спечели фи-

нансиране от програма-

та за развитие на сел-

ските райони,  съобщи 

кметът Марко Петров. С 

него ще бъде извършена 

реконструкция на цен-

тралната улица „Възраж-

дане”. Стойността на 

проекта е 1 036 032 лв. 

Одобрението е по мярка 

322 на програмата – об-

новяване и развитие на 

населените места.

Общината във Видин 

представи в МРРБ про-

ект, с който се създават 

туристически атракции, 

съобщи кметът Румен 

Видов. Стойността му 

е 4 846 000 лв. Той пред-

вижда реконструиране на 

стената на видинската 

крепост в частта й от 

Еничар капия до замъка 

„Баба Вида”. По проте-

жение на 1800 м ще бъде 

възстановен плавателен 

канал, по който ще се 

движат лодки. Туристите 

ще гледат исторически 

пиеси в летен амфитеа-

тър и ще се запознават с 

откритите археологиче-

ски находки в новоизгра-

ден лапидариум. За обно-

вяване на замъка „Баба 

Вида” и използване на бив- 

шето военно поделение, 

което се намира в същия 

район, ще бъде обявен на-

ционален архитектурен 

конкурс за най-интересен 

проект.

 Общината настоява 

да получи финансиране и 

за два други проекта от 

сферата на туризма – за 

реставриране на еврей-

ския храм и на Кръста-

тата казарма, построена 

преди два века от незави-

симия видински владетел 

Осман Пазвантооглу. И 

двата отлежават в Ми-

нистерството на култу-

рата втора година.

Благоевград внесе проект за  
3 млн. лв. в строителното ведомство

Откритата късноантична сграда в с. Дренково

Има ли морални категории при 
тръжните процедури?

Има, разбира се, и в 

това се убеди цялото жур-

налистическо войнство 

на Стара Загора, което 

присъства на нарочна 

пресконференция на Об-

ластното представител-

ство на КСБ… Става въ-

прос за една процедура за 

възлагане на обществена 

поръчка за реконструкция 

и обновяване на учебни за-

ведения в града на липите 

– четири детски градини, 

три детски ясли, две учи-

лища, която се печели от 

участник, дал срок за из-

пълнение 1 (един) месец 

и цена от 5 млн. 900 хил. 

лв. срещу друг, дал срок 2 

(два) месеца и цена 4 млн.

Чисто технически ра-

ботата за един месец не 

може да се свърши - това е 

смяна на електрическите, 

водопроводните и канали-

зационните инсталации, 

фаянс и теракота, смяна 

на дограмата, изкърпване, 

измазване и боядисване 

на фасадите и т.н., и т.н. 

Самата тръжната доку-

ментация 

предопре-

деля реа-

лен срок 

за не по-

малко от 

15 месе-

ца!

Д о р и 

да не ана-

лизираме 

срокове-

те за из-

пълнение, 

к о и т о 

о б а ч е  в 

докумен-

тацията имат особена 

тежест, общината реал-

но ще изгуби 1 млн. 900 

хил. лв. Друг е въпросът, 

че това са пари по евро-

пейско финансиране и при 

една възможна проверка, 

одит от страна на Евро-

пейската комисия как се 

е провела процедурата и 

как са изхарчени парите 

на европейските данъко-

платци, може да се наложи 

парите да бъдат върнати 

на Брюксел.

На  всичките тези 

въпроси, повдигнати от 

журналистите и комен-

тирани от Кольо Колев 

– председател на ОП на 

КСБ - Стара Загора, и не-

говите заместници Васил 

Илиев и Христо Михалев, 

се очакваше да отговорят 

представители на старо-

загорската община, които 

бяха поканени.

Напразни обаче бяха 

нашите очаквания… Дали 

да си припомним старата 

българска поговорка „Гузен 

негонен бяга?”

Още по  темата в 
„На прицел“ в следващия 
брой.

Георги Сотиров

Христо Михалев, Кольо Колев и Васил 
Илиев по време на пресконференцията със 
старозагорските журналисти

Снимка авторът
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Министър Плевнелиев: 

10 български компании... 

От стр. 1

Стартът

„Имаме ясен график 

за действие и ако той се 

спази, на 3 май 2010 г. ще 

направим първата копка”, 

каза министърът на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството Росен 

Плевнелиев по време на 

официалната церемония. 

Той благодари на „Транспе-

рънси Интернешънъл” и на 

звеното за консултантски 

услуги на Европейската ин-

вестиционна банка „Джас-

пърс”. „Надявам се да видим 

едно честно състезание 

между поне 10-15 участници 

със сериозен капацитет и 

възможности да направят 

магистралата”, заяви още 

министърът. Срокът за из-

пълнение на обекта е 25 ме-

сеца, а кандидатите вече 

могат да купуват тръжни-

те документи. Компании-

те, които имат желание да 

участват, ще имат на раз-

положение два месеца, за да 

подготвят своите оферти, 

като срокът за подаването 

им е до 11.01.2010 г. „В края 

на март, началото на април 

трябва да имаме избран 

изпълнител. Той ще има на 

разположение около 45 дни 

да се подготви и да моби-

лизира ресурса си, така че 

на трети май да сме тук 

отново, за да започнем са-

мото строителство”, обя-

ви министърът. Колкото 

до лот 3 и лот 4, те ще се 

движат с три до четири 

седмици закъснение, до-

бави още той. Във връзка 

с отчуждаването Плевне-

лиев сподели, че все още 

има неразплатени суми, 

но министерството има 

план-график как това да се 

случи. „Предстои да отчуж-

даваме големи масиви от 

горския фонд. 

Там работим 

с ъ в м е с т н о 

с министер-

с т в о т о  н а 

з е м е д е л и е -

то и горите. 

Целият този 

п р о ц е с  щ е 

приключи през 

февруари след-

ващата годи-

на, като фи-

нансирането 

е осигурено. 

Имаме резерв 

от два месеца 

до май, кога-

то стартира 

самото изпъл-

нение”, обясни 

той. По думите му голяма 

част от отчуждителните 

процедури на основното 

трасе на магистралата 

вече са приключили.

Условията

Зам.-министърът на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

Георги Прегьов определи 

условията за участие в 

търга като „ясни, прости 

и изпълними”. Едно от тях 

е кандидатите да имат 

приходи от дейност, сход-

на с предмета на поръч-

ката, в размер на 200 млн. 

лв. за последните три го-

дини – 2006, 2007 и 2008 г. 

За период от 5 години те 

трябва да са изпълнили ми-

нимум 35 км пътни обекти 

- магистрали, пътища от 

републиканската пътна 

мрежа, 1-ви и 2-ри клас, или 

приравнени като техниче-

ски параметри на тях. Кан-

дидатите трябва да имат 

възможност да осигурят 

собствени средства или 

чрез банки на стойност 20 

млн. лв. и да представят 

и график за изпълнение на 

обекта до 25 месеца.

Има и някои ограничи-

телни условия. Например, че 

етапите, на които трябва 

да бъде изпълняван строеж-

ът, трябва във финансово 

отношение да се движат 

между 2 и 5% от общата 

стойност. А последните 

4 етапа трябва да бъдат 

минимум 10% от нея. Все-

ки етап трябва да включва 

строителни работи, които 

да бъдат завършвани на-

пълно, уточни още зам.-ми-

нистър Прегьов. Цената на 

тръжната документация е 

120 лв. 

По думите на Плев-

нелиев най-напред ще се 

отварят техническите 

предложения, а след това 

ценовите, както предвиж-

да законът за обществени-

те поръчки. Той обясни, че 

връзката на магистралата 

със Стара Загора ще бъде 

отделен проект, тъй като 

целта е да не се обвърже 

изпълнението на магистра-

лата с него. „Ще има обаче 

такъв пътен възел”, кате-

горичен е той. 

Участниците

Според министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството всич-

ки фирми - участнички в 

процедурата, ще имат 

равен шанс и няма никакви 

дискриминационни условия. 

Той изрази надежда, че ще 

има сериозно българско 

и международно участие. 

„Вече получихме запитва-

ния от френски, испански, 

гръцки компании. Интере-

сът от страна на повече 

чуждестранни компании 

ще направи състезанието 

честно и почтено. За лот 

2 очаквам те да подходят 

по-скоро предпазливо. Но 

през следващата година 

ние ще обявим 9 лота и те 

ще съберат сили и жела-

ние”, обясни министърът. 

Според него 9-10 българ-

ски компании отговарят 

на условията, посочени в 

тръжната документация, 

„което е много повече от 

това, което и КСБ, и други-

те браншови организации 

прогнозираха”, категори-

чен е той. 

Мариана Корчакова

Предвиждат солени неустойки за строителя 

Близо 200 хил. евро на ден глоба може 
да плаща строителят на магистрала 
„Тракия". Солените неустойки са пред-
видени в контракта, който ще подпише 
фирмата изпълнител на проекта за от-
сечката Стара Загора–Нова Загора. Санк-
циите са част от договора, публикуван на 
сайта на пътната агенция. При забавяне 
на изграждането фирмата ще дължи по 
0,2% от цената на поръчката на ден. Про-
гнозната стойност на поръчката според 
експертите е 96 млн. евро. Така глобата 
за ден може да удари 192 хил. евро. Мак-
сималната стойност на неустойката е 
до 25% от целия проект. Така, ако изоста-
ва постоянно с графика, изпълнителят 
може да дължи на държавата до 24 млн. 
евро. Ако работите бъдат наваксани и 
магистралата бъде завършена в срок, 

парите ще бъдат върнати на изпълни-
теля, пише още в договора. При лошо или 
непълно изпълнение на строителството 
глобата също е до една четвърт от це-
ната на сделката. Неустойка се дължи и 
за цялостното закъснение на проекта, 
като парите са допълнителни към глоби-
те от забавянето на отделните етапи. 
За всички други задължения, които из-
браната фирма не изпълни в срок, тя ще 
бъде санкционирана с 2000 лв. на ден, като 
максималната глоба е 60 хил. лв. При лошо 
изпълнение на дейности извън строител-
ните санкцията е в размер до 10 хил. лв. 
Фирмата ще дължи пари на държавата 
и при неизпълнение на задължение по до-
говора - до 10% от стойността му. Ако 
не може да бъде определена точно, санк-
цията ще е 0,5% от цената на поръчката. 

Зам.-министър Прегьов и министър Плевнелиев обясняват пред журналисти 
условията в тръжната документация

Инж. Иван Бойков, изпълнителен директор на КСБ:

Условията за „Тракия“ са трудно 
постижими, но изпълними

„Условията в конкурса 

за „Тракия” са добри. Това, 

което се договорихме с 

министъра, по принцип е 

изпълнено. Като цяло обаче 

тя тръгва с много компро-

миси”, това каза инж. Иван 

Бойков, изпълнителен ди-

ректор на КСБ. Той изрази 

надежда, че поръчките ще 

стигнат до по-голям брой 

фирми, което ще засили 

конкуренцията, а това от 

своя страна ще се отрази 

благоприятно върху край-

ния продукт. По думите 

му тръжните условия са 

трудно постижими за бъл-

гарските фирми, но не са 

неизпълними. 

Във връзка с първото 

условие - кандидатите 

да имат приходи от дей-

ност, сходна с предмета 

на поръчката, в размер на 

200 млн. лв. за последните 

три години, той обясни, 

че има една особеност, 

която е известна само на 

специалистите. „Това е, 

че в България основните 

ремонти и различни сери-

озни строителни работи 

по европейските програми 

бяха скрити под името „ре-

хабилитация”. Фактически 

през последните 5 години 

капитално строителство в 

Агенцията не е имало. Дър-

жавата не даваше пари за 

строителство и всичко се 

финансираше по европейски 

програми. Така че големият 

обем финансови средства 

на българските фирми ид-

ваха от рехабилитация. 

След сериозни спорове с 

нашите западни колеги, 

защото при тях рехабили-

тацията е съвсем друго 

понятие, все пак успяхме да 

вкараме този термин в до-

говорите”, коментира още 

изпълнителният директор 

на КСБ. Според него около 

10 български фирми могат 

да участват в тръжната 

процедура. Договорът до-

пуска и консорциуми, при ко-

ито финансовите средства 

се натрупват кумулативно, 

което осигурява широк дос-

тъп на нашите строители. 

Второто условие пред-

вижда за период от 5 го-

дини фирмите кандидатки 

да са изпълнили минимум 

35 км пътни обекти - ма-

гистрали, пътища от репу-

бликанската пътна мрежа, 

1-ви и 2-ри клас, или при-

равнени като технически 

параметри на тях. Според 

инж. Бойков тук също има 

специфичен момент, „за-

щото основната част от 

дейностите бяха свързани 

с увеличаване на товаро-

носимостта на пътя до 

11,5 тона, което всъщ-

ност е основен ремонт и 

което представлява голям 

обем от работата, която 

трябва да се свърши за из-

граждане на магистрала. 

Т.е. квалификацията да из-

вършваш такава дейност 

позволява да правиш и ма-

гистрала”. 

Изпълнителният дирек-

тор изрази притеснение 

във връзка с условието 

„най-ниска цена”, което в 

историята на строител-

ството има лоша слава, 

тъй като води до дъмпинг 

в бранша. „Липсата на кон-

трол върху цените води до 

спечелване на обектите на 

всяка цена, а по-късно се 

търсят начини за вдигане 

на цената или за забавяне 

на сроковете”, подчерта 

инж. Бойков. 

Третото условие – 20 

млн. лв. осигурено финан-

сиране, по думите му не е 

проблем и „един голям стро-

ител би трябвало да може 

да ги покрие.” Смущаващ е 

единствено 6-месечният 

срок за плащане, какъвто 

досега не е имало. 

„В този договор има 

компромис и той е за смет-

ка на фирмите. Държавата 

не можа да си свърши рабо-

тата по отношение на от-

чуждаването на терена, на 

изготвянето на добър про-

ект и на даването на стро-

ителна линия. Дано „Тракия” 

да е последният пример в 

това отношение. Европей-

ската практика изисква 

строителят да работи на 

чисто трасе. Сега целият 

риск е прехвърлен на него”, 

обясни той и добави, че има 

проблем със сроковете от 

страна на възложителя, 

а именно - няма заложени 

срокове за изпълнение на 

неговите задължения. „То-

ест при забавена реакция 

от страна на възложителя 

рискът е при изпълнителя”, 

обясни инж. Бойков. По от-

ношение на първата копка, 

която е предвидена за 3 май 

догодина, той коментира, 

че има много условности, 

но би трябвало да се случи.

 Иван Бойков наблегна 

и на още един наболял про-

блем –  огромната задлъж-

нялост на държавата към 

строителните компании, 

което в условия на криза 

може да е катастрофално: 

„По наши сведения над 1,5 

млрд. лв. са дълговете на 

държавата към строител-

ните фирми, а те от своя 

страна са изрядни. Това по-

ставя под въпрос доверие-

то към държавата.“ 
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Секция „Проектиране и строителен 
надзор” прие своя структура
Създаването на регистър и ориентировъчни цени са акценти в програмата до края на годината

Секция „Проектиране и 

строителен надзор” прие 

своя структура и избра 

зам.-председатели на ново-

сформираните подсекции. 

На заседание на 12 ноември 

проектанти и надзорници 

решиха да се разделят ус-

ловно в подсекции: „Високо 

строителство и енергийна 

инфраструктура и опаз-

ване на околната среда” и 

„Инженерна инфраструк-

тура, благоустройствена 

инфраструктура, хидротех-

ническо строителство”. 

На форума бяха избрани и 

зам.-председатели на под-

секциите, които също бяха 

разделени на направления 

„Проектиране” и „Надзор”. 

Така в ръководството като 

зам.-председатели влизат 

арх. Константин Косев, доц. 

инж. Петър Стефанов, инж. 

Борис Рафаилов и инж. Зина 

Глосова. 

Участниците в заседа-

нието приеха план за ра-

бота до края на годината. 

Акцентите в него са за 

изготвяне на предложение 

на стратегия и правила за 

извършване на регистра-

ция на фирмите с дейност 

проектиране и строителен 

надзор. Разработени са и 

критерии за търгове и про-

ектодоговори в областта 

на транспортната инфра-

структура и са предоста-

вени за ползване от възло-

жителите на обществени 

поръчки. 

Проектанти и надзорни-

ци, по примера на колегите 

си от секция „Високо стро-

ителство” и „Инженерна 

инфраструктура”, плани-

рат да изготвят ориенти-

ровъчни цени на услугите 

проектиране и надзор в об-

ластта на транспортната 

инфраструктура. 

Специално внимание в 

работата на секцията ще 

бъде отделено и на рабо-

тата с университетите 

по отношение на подго-

товката на студентите за 

инженери, като ще бъдат 

разяснявани изискванията 

за квалификация на студен-

тите в посока проектиране 

и нормативна уредба. Инж. 

Валентин Зарев съобщи, че 

благодарение на усилията 

на КСБ тази година броят 

на студентите в УАСГ е 

увеличен със 145. 

Постоянна дейност на 

секцията е и участието 

на одобрени експерти в 

изготвянето и промяната 

на нормативните доку-

менти като консултанти 

в работни групи. В списъка 

с консултантите, одобрен 

от изпълнителния дирек-

тор на КСБ инж. Иван 

Бойков, са следните спе-

циалисти в областта на 

транспортното строител-

ство: инж. Валентин Зарев, 

доц. Петър Стефанов, инж. 

Юлиан Тюфекчиев, инж. То-

дор Тодоров, инж. Дена Па-

ланкова, инж. Румил Гърнев 

и проф. инж. Иван Трифонов. 

Председателят на БААИК 

Марин Бакалов се опита 

да се противопостави на 

сформирането на подсек-

ции с аргумента, че мяс-

тото на проектантите и 

надзорниците изобщо не е 

в КСБ. 

„Проектирането и над-

зорът са част от стро-

ителния процес и за мен 

няма две мнения по въпро-

са, че мястото им е в КСБ. 

Нашата главна цел сега е 

не да обсъждаме къде ни 

е мястото, а да направим 

така, че да бъде създаден 

регистър с ясни и точни 

критерии както за консул-

тантските фирми, така и 

за проектантите - юриди-

чески лица”, каза Зарев. 

Елица Илчева

Секция „Високо строителство“: Подавайте сигнали!
Последното за година-

та разширено заседание на 

секция „Високо строител-

ство” под надслов „Заедно 

в кризата, заедно и след 

нея” се проведе във Варна. 

На заседанието бяха обоб-

щени проблемите в строи-

телния бранш, възникнали 

вследствие на икономиче-

ската криза. Бяха очертани 

няколко основни тематични 

групи: 

- Състояние и действия 

на фирмите от строител-

ния сектор в условията на 

финансова криза 

- Проблеми с електро-

разпределителните друже-

ства и ВиК

- Предложение за изме-

нение и допълнение в ЗОП и 

ЗУТ, ДДС и Закона за Кама-

рата на строителите

- Проверка и предпри-

емане на мерки по сигнали, 

че в обществени поръчки и 

търгове в малките общи-

ни участват строителни 

фирми фантоми, които не 

са вписани в Централния 

професионален регистър на 

строителя към КСБ

- Проблеми с банки, кре-

дитори и други финансови 

институции на фона на ог-

ромната обща междуфирме-

на задлъжнялост

- Бюрократични про-

блеми

В изключително диа-

логичен и конструктивен 

дух, с леко разгорещяване 

на страстите проблемите 

бяха поставяни, а след тях 

се набелязваха и решения-

та. Относно ситуацията 

с електроразпределител-

ните дружества и ВиК се 

взе решение Камарата да 

излезе с декларация и ре-

шение и да поиска спешна 

среща с директорите на 

дружествата и представи-

тели на ДКЕЕВР, където ще 

бъдат поставени две групи 

въпроси: огромната задлъж-

нялост на енергоразпре-

делителните дружества 

към строителните фирми 

– между 60 и 80 млн. лв., и 

липса на всякакви срокове за 

движение на преписките и 

отговорност от страна на 

енергоразпределителните 

дружества. До 20.12.2009 

г. всеки член на КСБ може 

да изпрати конкретните 

си предложения, които да 

бъдат обобщени от секция 

„Високо строителство”. 

 Инж. Емил Гигов от КСБ 

информира участниците, 

че постъпилите в Кама-

рата предложения за ЗИД 

на ЗОП са внесени при ми-

нистъра на регионалното 

развитие. Управителният 

съвет е провел среща с 

парламентарната комисия 

по икономическа политика 

и предложенията са преда-

дени на работната група в 

Народното събрание. Пред-

ложенията по ЗДДС също са 

в парламентарната комисия 

при г-н Мартин Димитров. 

Страстите се нажежиха 

най-много относно изнесе-

ната информация от пред-

седателя на ОП-Варна инж. 

Валентин Вълев, че фирми 

фантоми в строителния 

бранш , които не са вписани 

в регистъра на КСБ, участ-

ват в обществени поръчки 

и търгове в малките общи-

ни.

Инж. Валентин Вълев: 
Тези фирми фантоми пре-

чат на всички коректни 

фирми, които плащат да-

нъците и таксите в Регис-

търа. Установихме, че има 

подадени сигнали за учас-

тие в обществени поръчки 

и търгове в малките общи-

ни на фирми, които не са 

регистрирани в регистъра. 

В ОП-то установихме, че в 

ЗОП няма ясен регламент, 

по който можем да се про-

тивопоставим на хората, 

спечелили тези поръчки, и 

на действията на кметове-

те на общините. Другото 

важно нещо е, че се подават 

документи за регистрация 

с невярно съдържание и се 

получава регистрация. 

Инж. Иван Бойков – из-
пълнителен директор: На 

последния УС бяха взети 

решения такива случаи, ко-

ито са тежки, фрапиращи, 

да бъдат публикувани във 

вестник „Строител”, който 

се получава от всички вас 

и от всички държавни ор-

гани. Необходимо е да има 

страница с такива фир-

ми и предложения. Дайте 

тези сигнали във вестника! 

Случаят с Министерство-

то на правосъдието е във 

вестника, случай за 10 млн. 

лв. ремонти. Единият път 

е да се дава публичност 

на нещата, а другият е да 

текат регулярни проверки 

по линия на Регистъра. В 

нашия закон пише, че може 

да бъде отнемана регис-

трацията, ако са подадени 

неверни документи. Не на-

товарвайте Камарата да 

регулира нещата. В нашия 

закон се казва, че опреде-

лен вид обекти могат да се 

правят само от фирми от 

съответната категория. 

Той се нарушава масово, но 

всеки си носи последствия-

та. Например дадена фирма 

има регистрация за обекти 

от първа група, а прави ка-

нали и ВиК, за които се иска 

регистрация от четвърта 

група. ДНСК прави провер-

ката. Това е нашият кон-

тролен орган. Основният 

смисъл на нашата Камара 

беше ОП-тата да регули-

рат съответния пазар по 

тази схема; да виждат къде 

се нарушават правилата 

и да търсят правата на 

своите членове, защото 

има 5500 фирми, вписани в 

регистъра, а нашите чле-

нове са 2100. Ние трябва да 

търсим правата на нашите 

членове, дори ще го кажа 

така: Има достатъчно ва-

рианти за санкции, подавай-

те сигнали към Комисията 

по етика, може и по интер-

нет. Комисията ще разгле-

да всеки от тях. 

Спад с 67% на чуждите 

инвестиции в строител-

ството спрямо 2008 г. от-

читат от бранша. Оборо-

тите са спаднали с 45–50%, 

безработицата в сектора 

бележи тенденция на увели-

чаване, факт е и нараства-

нето на междуфирмената 

задлъжнялост. На фона на 

всичко това бяха обобщени 

и проблемите с банките. 

Димитър Димитров: 
Проблемите, които имаме с 

банките, са две групи: - пър-

вите, срещу които трябва 

да воюваме по-сериозно – 

промяна на договорите, ко-

ито имаме, на лихвите по 

договорите, и искането на 

допълнително обезпечение. 

И втората група, това са 

най-вече трудните, понякога 

казвам невъзможни условия 

за кредитиране на дейности 

в нашето производ-

ство, инвестиционна 

дейност, по изпълне-

нието, по покупката 

на наш продукт. Това 

са дейности, срещу 

които трудно можем 

да се борим, но мо-

жем да воюваме за 

условия, които да бъ-

дат одобрени, като 

договарянето може 

да бъде главно за 

лихвите. Затова смя-

там, че трябва да на-

сочим нашите мисли 

и усилия как да отворим па-

зара, и по-належащият въп- 

рос, на който трябва да се 

обърне сериозно внимание, е 

как да помогнем на самите 

себе си и на другите наши 

колеги, които имат проблем 

с банките. Това бихме могли 

да направим - ако ОП-тата, 

имат някакъв бюджет, кой-

то да им осигури средства 

за консултанти, да наемат 

специалисти, да направят 

може би такива малки кон-

султантски отбори. 

 Александър Киримов 
– председател на ОП-Ха-
сково: Банките явно нямат 

нужда от разговор с нас и 

затова смятам, че трябва 

да предложим законодател-

ни мерки за решаване на 

проблемите между нас и 

банките. Затова направи-

хме конкретни предложения, 

които сме  разпространили 

между ОП-тата в цялата 

страна. Предлагаме проме-

ни в Закона за кредитните 

институции.

 В заключение инж. Гал-

чев каза, че строителният 

бранш трябва наистина 

да се реконструира, въз-

ползвайки се от кризата. 

Кризата има изключително 

оздравителен ефект в по-

вечето от фирмите. Да не 

позволяваме да сме разделе-

ни, а да си помагаме! 

Мариана Кюн

Вaрна 9000 
ул. Гео Милев № 5, ет.2, ап.58

GSM: + 359 894 287 479
office.varna@greenhousesystems.eu

Любомир 
Стефанов
София 1712 
Младост 3, бл.347, вх.5, ет.1, ап.94
Телефон: + 359 2 974 3365
GSM: + 359 877 808 432
asolubo@greenhousesystems.eu

GHS технологии - модерно - икономично - 
ефикасно нано отопление

www.greenhousesystems.eu
office@greenhousesystems.eu

Поради големия 
интерес, който 
предизвика ста-
тията „GHS техноло-
гиите – модерното, 
икономичното, 
ефикасното наноо-
топление”, поместе-
на в предишния брой 
на в. „Строител”, 
ви информираме, че 
повече подробности 
по темата можете 
да намерите на www.
greenhousesystems.
eu. Обсъжда се и под-
писване на договор с 
КСБ за гарантиране 
на търговска отстъ-
пка само за членове 
на Камарата.

За контакти 
е-mail: asolubo@
yahoo.com
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Ротондата на Централна гара тъне в мизерия

Август 2009 г., 14.30 ч. 
Централна гара 

Летовници с куфари, 

чанти, раници – купища 

от тях, тълпи. Потокът 

се движи от автобусни-

те спирки към подлеза на 

Ротондата, който прак-

тически свързва всички 

линии на градския транс-

порт с гарата и автогара-

та. В подлеза – истински 

кошмар. Смрад на урина, 

боклуци, паяжини. Чува се 

леко шумолене на стъпки в 

тъмнината. Навън е ден, а 

вътре - тъмно като в рог. 

Има поставени стълбове 

за осветителни тела, но 

осветление липсва. От 

двете страни на тунела 

– чисто новите, но иначе 

празни търговски площи 

са с вече изпочупени стък-

ла. Чува се глас: „Внимавай 

къде стъпваш!” Майка се 

опитва да предпази дете-

то си. Към края на тунела, 

към изхода за жп гарата 

вече се вижда светлина. 

Хората са ускорили крач-

ка, за да избягат от ужас-

ното място, някои от тях 

са запушили носовете си 

с ръка, защото не могат 

да понесат натрапливата 

миризма. 

Ноември 2009 г., 12.00 ч.
Централна гара

 Липсват летовници-

те, но атмосферата е съ-

щата, дори по-призрачна, 

защото ги няма хората. 

Различното е, че мириз-

мата на урина е малко 

по-поносима заради тем-

пературите, които не са, 

каквито бяха през лятото. 

За сметка на това по на-

миращите се в подлеза ек-

скременти може да се на-

прави заключението, че не 

само нещата не 

са се подобрили, 

а напротив. Из-

глежда, нощни-

те обитатели 

на Ротондата 

са станали още 

мъничко по-сме-

ли и спокойни, 

щом задоволя-

в ат  т а з и  с и 

нужда необез-

покоявани. Тъж-

ното е, че няма 

кой да им почис-

ти, за да се пре-

върне мястото 

в истински рай. 

Пейзажът е та-

къв само

три години, след 
като ремонтът 
на Ротондата 
на гарата е 
финализиран

Това направо 

епохално съби-

тие се случи в 

близката 2006 г. 

Идеята беше не 

само да се подо-

бри състоянието на гара-

та, което по онова време 

беше по-лошо и от сегаш-

ното, но и тя да се пре-

върне в модерно и приятно 

място, което да посреща 

гостите на града. Стро-

ителството на Ротонда-

та е струвало 11,3 млн. 

лв., по данни на Столична-

та община. Ремонтът се 

осъществи на два етапа. 

Беше изграден подобен 

на циркова шатра купол, 

за който бяха похарчени 

около 300 хил. лв. Освен 

това нестандартно ре-

шение са сложени жълти 

павета на площ от 5000 

кв. метра. Реконструирани 

са стълбите към подлеза, 

изградени са около 80 нови 

магазина и 10 асансьо-

ра,  които 

и м а т  з а 

ц е л  н е 

с а м о  д а 

обезпечат 

т о в а р и -

те, но и да 

о с иг уря т 

д о с т ъ п 

на хората 

с  у в р еж -

д а н и я  д о 

гарата. И 

тоалетни-

те са адап-

тирани за 

т е х н и т е 

нужди. На 

стълбите 

към подле-

за,  които 

са напра-

вени с пло-

щадки за почивка, пък са 

сложени и тактилни лен-

ти за незрящи хора. Дори 

водната стена на гарата 

е възстановена и в първи-

те години след ремонта 

се осветяваше в различни 

цветни светлини. 

Всичко това е чудесно. 

Оставаше само и да има 

добра поддръжка. Съвсем 

естествено е местата, 

които не се почистват, 

не са осветени и добре ох-

ранявани, да се превърнат 

в описаната по-горе кар-

тина. Още повече когато 

говорим за район с висока 

концентрация на контин-

гента от проституиращи, 

бездомници и безпризорни 

деца. Вероятно, ако бяха 

изградени планираните 

детски кътове за игра, ре-

алността щеше да е още 

по-зловеща и безпощадна. 

Ротондата на Централна 
гара е собственост на 
Столичната община 

Ф ак т и че с к и  в с и ч -

ко, което се намира след 

тротоара  пред 

гарата, се стопа-

нисва от община-

та. Опитите да 

бъде прехвърляна 

са много и праве-

ни по времето на 

различни общински 

мандати. Извест-

но време тя е била 

под крилото на общинска-

та фирма „Егида”, после 

са се водили преговори с 

транспортното минис-

терство да премине под 

негово управление. Всъщ-

ност  информация защо 

състоянието й е точно 

такова е много трудно да 

се намери, не е ясно и как-

ва точно е причината да 

не се почиства и осветя-

ва. Възможните варианти 

са от липса на финансови 

средства, през липса на 

отговорност, до идеята, 

че скоро там ще има мет-

ростанция и това налага 

определени реконструк-

ции на подлеза, част от 

входовете на който и сега 

са затворени поради нов 

ремонт. Единствената 

достъпна информация е за 

фирмата, която се грижи 

за охраната. Това е част-

ната фирма на „Командос 

- АС” ЕООД, Национална 

агенция за сигурност, ко-

ято се грижи за охрана на 

обектите от железопът-

ния транспорт. Нейните 

служители са единствени-

те в цялата драматична 

история, които не се при-

тесняват да отговарят 

на въпроси. Те не помнят 

откога не е чистен под-

лезът, нямат и обяснение 

защо само половината от 

него е осветен. Но са ка-

тегорични, че това е ан-

гажимент на Столичната 

община. На въпроса „Какво 

се случва нощем в този 

подлез”, двамата охрани-

тели отговарят: „Елате 

сами да видите!” Нищо 

чудно, че 

модерните търговски 
помещения, 

които бяха изградени 

с иначе скъпи материали, 

са се превърнали в руини – 

изподраскани, със счупени 

стъкла и буквално опика-

ни. Оказва се, че те имат 

невероятен бизнес потен-

циал. Наемите им варират 

между 300 и 400 евро спо-

ред частен собственик на 

такъв магазин в подлеза. 

Парадоксът е, че именно 

половина от магазините 

(тези, които са частна 

собственост) всъщност 

се развиват много добре. 

Все пак Централна гара е 

едно от ключовите места 

в столицата и оттам все-

кидневно минават много 

хора. Магазините, които 

се стопанисват от общи-

ната, обаче имат злата 

участ да тънат в разру-

ха, а това вреди на целия 

бизнес, защото лошата 

атмосфера не подтиква 

към покупки. Въобще. 

Когато същият този 

собственик, пожелал ано-

нимност, повдигнал въпро-

са с търговските площи 

пред общински съветници 

от различни политически 

партии, те дори не знаели, 

че там има празни магази-

ни, твърди той. 

Кметът на район „Сер-

дика” - Тодор Кръстев, 

разказа, че са направени 

актове за вписване на ма-

газините, които се нами-

рат в подлеза под Ротон-

дата, но понеже оттам 

ще минава метрото, още 

не могат да се отдават 

под наем. 

По думите му положе-

нието ще остане такова 

поне още една година. От 

друга страна, главният 

архитект на София Петър 

Диков винаги е осъзнавал 

важността на гарата за 

цялостния облик на града. 

Той споделя, че Централ-

на гара е едно от трите 

места, където очаква да 

има комплексно развитие 

на територията. Това са 

западното направление, 

районът на Централна 

г а р а  и 

вторич -

н и я т 

г р ад с к и 

ц е н т ъ р 

на 5-и ки-

лометър. 

В е ч е  е 

започна-

то стро-

и т е л -

ство на 

М е т р о -

с т а н -

ция-6.

Райо-

н ъ т  н а 

Централ-

на гара, 

с п о р е д 

неговите 

в и ж д а -

ния, има 

много до-

бро бъде-

ще като 

зона. „Там 

процесите се развиват и 

ще продължат все по-бър-

зо да се развиват. Това е 

едно от местата в София 

с голяма перспектива и 

за инвеститори, и впо-

следствие за строители”, 

казва главният архитект 

на София Петър Диков. 

Пожелават си го и данъко-

платците, особено тази 

част от тях, на които се 

налага да минават през 

подлеза на Ротондата. И 

дано да е наистина бързо, 

защото има потенциален 

риск и построеното досе-

га да бъде напълно разру-

шено. 

Добре дошли в София! 
Силвия  Радославова

Така изглеждат днес новоизградените 
магазини в подлеза на Ротондата

Тоалетна има на всеки ъгъл

Ротондата на гарата помни и по-добри времена

Вместо осветителни 
тела  в подлеза има 
само стълбове 

Снимки: Авторът 
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100 дни управление, 100 дни проверки 
71 пречиствателни станции и 23 депа за отпадъци на дневен ред

„С голямо съ-
жаление трябва 

да кажа, че почти 
нямаше сфера и 

област от работа-
та на предишно-

то управление на 
министерството, 

в които да няма 
нарушения. Зава-
рихме 10 наказа-

телни процедури, 
стартирали от 

страна на ЕК, ко-
ито по-късно ста-

наха 14”. С тези 
думи започна прес-

конференцията 
на министъра на 

околната среда и 
водите Нона Кара-
джова, посветена 

на първите 100 дни 
от нейното встъп-

ване в длъжност. 
Доказателство за 
многото проблеми 
в МОСВ беше про-

дължилият близо 
2 часа разговор с 
медиите, в който 

бяха засегнати 
разнообразни теми 

и въпроси – от 
дългосрочната 

национална стра-
тегия за водния 

сектор (забавена 
с пет години), през 
незаконното стро-
ителство в зоните 

от „Натура 2000” 
и бавния процес на 

издаване на ком-
плексни разреши-

телни от Изпълни-
телната агенция 

„Околна среда”, до 
търговията с вред-
ни емисии. В крайна 

сметка отчетът 
съдържаше четири 

области

Преодоляване на 
изоставането при 
усвояването на 
европейските фондове

„По програма ИСПА 

картината е много пе-

чална. Официално имахме 

информация за 10-15 ри-

скови проекта, но нямаше 

никакви анализи за тях. 

Започната е работа в 

тази посока и ще бъде фи-

нализирана в близките 10 

дни, а след това ще бъдат 

отправени предложения 

към Министерския съвет 

как да се процедира във 

всеки конкретен случай”, 

разказа министър Кара-

джова. МОСВ е отговорно 

за проекти по ИСПА на 

стойност 500 млн. евро. 

Усвоените средства са 

едва 37%, а срокът на 

програмата - 2010 г. По 

редица от тях няма да е 

възможно вместването 

в срока и страната ще 

трябва да възстановява 

средства по програма-

та, размерът им ще бъде 

ясен в най-близко време. 

Другият вариант е да се 

намери допълнително фи-

нансиране за обезпечава-

не на строителството. 

Има проблем и в това, че 

по всички изпълняващи се 

проекти по програмата са 

установени закъснения в 

изпълнението на строи-

телството и съпътства-

щите дейности на стро-

ителен надзор, което не 

само изисква удължаване 

на срокове, но и увеличе-

ние на стойността на 

строителните работи. 

Проведени са срещи със 

заинтересованите лица в 

тези случаи и се набеляз-

ват мерки за ускоряване 

на строителството. 

За да илюстрира тези 

факти, министърът даде 

пример с изграждането на 

пречиствателна станция 

и канализация в град Ло-

веч. Изпълнителят закъс-

нява с 9 месеца, а МОСВ 

е поставено пред тежка-

та ситуация – да удължи 

договора на изпълнителя 

до края на годината и да 

приеме неговото условие 

да не бъде санкциониран 

в размер на 2 млн. Ако 

МОСВ го санкционира и 

не му преведе тези сред-

ства, той може да спре 

съвсем дейността си. В 

такъв случай по правила-

та на договора се отива 

на помирителна комисия, 

където МОСВ ще спечели 

със сигурност, но стро-

ителят има право да об-

жалва в Арбитражния съд 

в Париж - процедура, която 

може да трае до три годи-

ни. През това време никой 

няма право да продължа-

ва обекта, тоест той е 

замразен. „А ако обектът 

не бъде довършен до края 

на тази година, ние из-

лизаме от границите на 

финансовия меморандум и 

страната ще бъде санкци-

онирана”, обясни Караджо-

ва. Излиза, че при всички 

положения ще се връщат 

средства и такива приме-

ри има много. Те трябва 

да се разглеждат индиви-

дуално, тоест случай по 

случай, преди да се внесе 

предложение в МС.

 Анализът на МОСВ е 

показал още, че по вече 

сключени договори стра-

ната е надвишила сред-

ствата, одобрени от ЕК 

с 69 млн. евро, в момен-

та се търсят резерви за 

разплащането им въпреки 

лошото състояние на на-

ционалния бюджет. 

Нови правила, изисква-

ния и указания при подбор 

на финансирането ще 

бъдат създадени по ОП 

„Околна среда”, което ще 

позволи приоритетно фи-

нансиране на качестве-

ни проекти. Ще има нови 

правила за облекчаване на 

работата на общините, 

като пряко ще им бъдат 

предоставяни средства, 

приоритети ще са общи-

ни с над 10 хил. души на-

селение.

В момента по прио-

ритетна ос „води” на ОП 

„Околна среда” се изпъл-

няват 186 договора, от 

които само 29 за инфра-

структура. По приори-

тетна ос „отпадъци” се 

изпълняват само договори 

за техническа помощ за 

подготвяне на проекти и 

нито един инвестиционен 

проект не е стартирал. 

Реалните плащания по 

програмата за 2009 г. са 

под 0,5% от общия й фи-

нансов ресурс. 

Много активно ще се 

работи с общините, още 

на подготвителен етап 

на проектите, така че да 

се елиминират всички вол-

но или неволно допуснати 

грешки на ранен етап. „На-

шата задача не е да спи-

раме проекти и не искаме 

това”, увери министър Ка-

раджова.

Възстановяване 
на доверието на 
европейските партньори 

Напредък в това от-

ношение е постигнат 

чрез редица действия 

на МОСВ. Спрени са от 

експлоатация котли 1-4 

на ТЕЦ „Република” и ТЕЦ 

„Сливен”. Вече са осигуре-

ни средства и е старти-

рала обществена поръчка 

за изграждане на завода 

за преработка на отпадъ-

ци в София. Справянето с 

проблемите на боклука е 

подпомогнато с постанов- 

ление на Министерския 

съвет за предоставяне на 

246 млн. лв. от държавния 

бюджет за изграждане на 

регионални системи и съ-

оръжения за управление на 

битовите отпадъци. 

Доверието на ЕК към 

България беше загубено 

и заради зачестилите 

случаи на строителство 

в защитени зони. Според 

думите на Караджова ЕК 

е отчела, че оценките за 

въздействие на околната 

среда се спазват, но е из-

пратила въпроса защо не 

са добре аргументирани. 

Тоест давани са преценки, 

че не е било необходимо из-

готвяне на ОВОС по реди-

ца проекти. Сега основна 

цел на екипа на Караджова 

е да се засили комуникаци-

ята между МОСВ и реги-

оналните звена, която е 

била тотално прекъсната 

както от гледна точка 

на методически указания, 

така и от гледна точка на 

контрол. 

Стартирала е проце-

дура по екологична оценка 

и оценка за съвместимост 

на Енергийната страте-

гия и Националния план 

за действие за енергия, 

произведена от възобно-

вяеми източници, с оглед 

въздействието им вър-

ху местообитанията на 

птиците и други места, 

от мрежата „Натура 

2000”. В други конфликтни 

области е постановено 

спиране на дейностите 

на инвеститорите, след 

като са обявени за защи-

тени територии. Това са 

Калиакра, Дуранкулашко-

то и Шабленското езеро 

(за последните две запо-

ведите се финализират). 

Има заповед за забрана на 

строителството в района 

на нос Емине до влизане в 

сила на нов устройствен 

план на община Несебър, 

след като зоната е обя-

вена за защитена тери-

тория. 

Решаване на проблеми, 
оказващи негативно 
влияние върху икономиката 
на страната 

Отменени са 226 раз-

решения на УС на Предпри-

ятие за управлението на 

дейностите по околната 

среда (ПУДООС) за общо 

123 млн. лв. и са прекрате-

ни 61 договора за 36 млн. 

лв. „С тези мерки предот-

вратихме безхаберното 

харчене на парите на бъл-

гарския данъкоплатец за 

ненужни проекти. Предот-

вратихме сключването на 

договори на стойност 200 

млн. лв.”, коментира Нона 

Караджова. Тя обясни, че 

сега целият национален 

финансов ресурс е насочен 

към изпълнение на приори-

тетни обекти за изграж-

дане на 23 нови депа за 

твърди битови отпадъци 

и над 71 пречиствател-

ни станции за отпадъч-

ни води. От началото на 

мандата й са разгледани 

948 бр. преписки с мъл-

чалив отказ, свързани с 

разрешителни в сектора 

води, земни недра, подзем-

ни богатства и анализи. 

Те всички са придвижени 

и вече са издадени около 

700 разрешителни. Вече 

се работи активно и по 

т.нар. Схема за зелени ин-

вестиции, чрез която ще 

се продават свободните 

емисии на парникови газо-

ве на страната, приети са 

мерки за разработване на 

план на разпределение на 

квоти за търговия с еми-

сиите за периода 2008-

2012 г.

Промяна в управленската 
политика на МОСВ, 
повишаване на 
административния 
капацитет 

В МОСВ са предприети 

структурни промени. Раз-

ширен е инспекторатът 

на министерството, кой-

то се е свеждал до един 

служител. Назначени са 

директори на дирекции 

„Вътрешен одит”, създа-

дена е дирекция „Климат”. 

Вече има осигурени сред-

ства за преодоляване на 

огромното закъснение 

за обявяване на 26 зони 

за опазване на птиците 

и 228 защитени зони за 

опазване на местообита-

нията. Възстановена е 

контролната дейност на 

регионалните инспекции 

по околна среда и рабо-

тата на вътрешния ин-

спекторат в системата 

на МОСВ, и най-важното, 

прекратена е практиката 

на мълчалив отказ. 

В момента се акту-

ализира страницата на 

министерството, така 

че да може да събира по-

голям обем информация. 

Всички документи ще се 

качват на нея, за да има 

повече прозрачност. 

Силвия  Радославова

Зелените 
инвестиции 
могат да 
генерират 
големи печалби

Нона Караджова, 
министър на околната 
среда и водите
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА НСОРБ

Г-жо Янакиева, как 
се справя общинската 
управа в Перник в усло-
вия на икономическа и 
финансова криза и къде 
най-силно се усещат не-
гативите?

Негативите се от-

разяват най -вече  на 

българската икономика 

и в частност и на пер-

нишката.  Те  рефлек-

тират и върху финан-

совите възможности 

на община Перник, най-

вече върху приходната 

част на бюджета. Има 

известно изоставане в 

собствените постъпле-

ния, което идва основно 

от неизпълнение на пла-

нираните средства по 

приватизация и общин-

ска собственост. Част 

от политиката на общи-

ната е да не се разделя 

със собствеността си 

на ниски цени в период 

на криза на пазара на не-

движими имоти. Ще тър-

сим други възможности, 

за да компенсираме лип-

сите от този приход. 

Варианти търсим по 

различни програми. В 

момента се изпълняват 

доста проекти, други 

вече са приключили. Оч-

акваме възстановяване 

на средствата, за да 

можем да поемем други 

разходи в общината.

 

Кризата как се от-
рази на строителната 
програма до края на го-
дината?

При всички случаи се 

отрази. Ние проведохме 

процедурите за възла-

гане на обществени по-

ръчки по капиталовите 

обекти. Стриктно се 

придържаме към изпъл-

нение само в рамките на 

обемите, гласувани от 

Общинския съвет като 

финансиране с целеви 

средства. Там, където 

договорите са с по-го-

леми стойности и общи-

ната не може да си поз-

воли дофинансиране, ще 

бъдат подписани анекси 

за разсрочване на срока 

на изпълнение за следва-

щата финансова година. 

Става дума най-вече за 

строителство на инфра-

структура, канализации, 

водопроводи, улични на-

стилки в районите, в ко-

ито липсват.

Това означава ли, че 
отношенията на общи-
ната със строителни-
те фирми са добри и не 
са обтегнати?

Обтегнати отноше-

ния категорично няма, 

въпреки че се усеща се-

риозно напрежение при 

строителните фирми. 

Стагнацията на пазара 

е много голяма и много 

пернишки фирми, които 

работеха на обекти в 

София, се изтеглиха. Те 

осъзнават, че община-

та е един от малкото 

инвеститори на те-

риторията на Перник. 

Всеки иска работа, но 

ние нямаме възможност 

да възложим повече по-

ръчки, отколкото са фи-

нансовите ни възмож-

ности.

Какви  са  вашите 
предвиждания за три-
те чакащи големи про-
екта за водопроводи и 
канализации, които ще 
решат проблемите на 
няколко селища?

Искам да подчертая, 

че тези проекти не са 

спрени. Още преди при-

ключване на мандата на 

предишното правител-

ство беше затворена 

отворената за втори 

път мярка за набиране 

на проекти по ОП „Окол-

на среда”, в която бяхме 

подали три проекта за 

изграждане на канали-

зация и водопровод в 

кварталите „Бела вода” 

и „Рудничар” заедно с 

изграждане на пречис-

твателна станция за 

отпадни води, както и 

на селата Драгичево 

и Дивотино. Те минаха 

на оценка и се движеха 

много успешно, но мяр-

ката беше затворена за 

всички. В скорошен раз-

говор със зам.-министър 

Василева стана ясно, 

че след съгласуване с 

Брюксел ще има яснота 

кога и при какви условия 

ще бъде отворена тази 

мярка. Община Перник 

не попада в ситуация-

та, в която се намират 

много други общини, в 

смисъл че на територия 

с малък брой жители се 

предоставя реализация 

на проекти с много голя-

ма стойност. Излизаме 

извън нормата, която 

е 130 л вода на еквива-

лент жител. Селищната 

ни система е голяма, об-

щината и градът са го-

леми, така че не сме за-

страшени от санкции по 

тези показатели.

Очакват ли се добри 
новини в тази посока?

Да, очакваме добри 

новини. Освен това за 

Перник по техническа 

помощ по ИСПА се ра-

боти интегриран воден 

проект, към който прех-

върлихме пречиства-

телната станция за от-

падни води. Той ще бъде 

финансиран със сред-

ства вероятно от Кохе-

зионния фонд. Предстои 

изработването на ра-

ботните проекти и ре-

ално работата по реха-

билитацията ще започне 

в средата на следваща-

та 2010 г. Стойността 

на проекта скоро ще 

стане ясна. Имаме три 

На ръка разстояние от София

Бурното развитие на Перник няма 
В Перник, на 20 километра от София, 

са убедени, че бурното развитие на града 

няма как да не се случи. Тук не са амби-

цирани да връщат старата си слава на 

миньорски град, а внедряват иновационни 

производства... А пътят към тях задъл-

жително минава през строителството. 

Строителство на пътища, строител-

ство на водопроводи, строителство дори 

на сметище.

Затова няма нищо случайно във факта, 

че точно строителството е акцентът 

в публичния отчет на кмета Росица Яна-

киева, представен тази седмица. Именно 

пред хората, които са я избрали, борбена-

та дама съобщи новината, че стартира 

реализацията на проекта „Реконструкция 

и разширение на пътната и ВиК инфра-

структура на ул. „Владайско въстание” в 

старата индустриална зона на Перник. 

Стойността на втория етап от проекта 

е 8,2 млн. лева, осигурени от МИЕ, а цяла-

та инвестиция възлиза на 15 млн. лева. В 

реализацията на разработката община 

Перник е партньор с фирма „Стомана Ин-

дъстри”, която притежава лиценз за ин-

веститор 1-ви клас. 

Като продължение на реконструкци-

ята на индустриалната улица е и спе-

челеният проект по програма „Ретина”, 

с помощта на който ще бъде изработен 

общ устройствен план в района и ще бъ-

дат създадени модели за публично-частни 

пратньорства. Разработката е на стой-

ност 275 800 евро и е в партньорство с 

общини от Италия, Гърция, Словения и 

Румъния.

Изградена е довеждащата инфра-

структура до новата индустриална зона 

в размер на 1,7 млн. лева. Средствата са 

осигурени от програма ФАР. Това са стъп-

ки за създаване на условия за развиване 

на бизнеса, казва кметът и допълва, че 

големите усилия са насочени към популя-

ризирането на бизнес парка. 

Сред мащабните проекти, които се 

реализират на територията на община 

Перник, е изграждане канализацията на 

кварталите „Калкас” и „Васил Левски”, чи-

ято стойност е 33 561 592 лв. 

За двете години от изтеклия мандат 

в община Перник са инвестирани 717 220 

лв. за улици, изградени с общински сред-

ства. 4 883 587 лв. са вложени в ремонта 

на вътрешноградската магистрала, на 

ул. „Рашо Димитров”, реконструкцията на 

улиците между кв. „Църква” и с. Студена и 

на кръстовището „Пашов”. В ремонти на 

детски градини са похарчени 287 670 лв., а 

за оборудването им – 74 хил. лв.

Близо 50 млн. лева допълнителни при-

ходи чрез спечелени проекти е осигурила 

община Перник, което означава още един 

общински бюджет. 

Кметът 
Росица Янакиева:

В наша полза е да създаваме условия  
за развитието на индустрията

По професия кметът на 

община Перник Росица 

Янакиева е химик. 

Професионалният й 

път започва в завод 

„Пектин”, където е 

технолог, а по-късно и 

началник-производство. 

После е директор 

на Младежкия дом, 

енергетик на цех 

в „Топлофикация” в 

Перник и накрая идва 

най-успешният етап 

от кариерата й – 

кметство „Изток”. След 

два поредни мандата 

като кмет на най-

голямото пернишко 

кметство, е избрана 

за депутат в 40-ото 

Народно събрание. На 

последните местни 

избори Янакиева 

спечели кметското 

място в Перник в 

оспорвана борба с 

бизнесмена и бивш 

областен управител 

Димитър Колев. 

Тя е член на УС на 

Демократически съюз 

на жените. Омъжена, с 

две деца. Призванието 

й е да постига трудни 

победи и винаги да се 

озовава там, където 

има много работа за 

вършене.

Милена Грозданова В Обединения детски 
комплекс в Перник 
започна мащабен ремонт, 
в който общината 
инвестира 444 825 лева. 
Ще бъде подменена 
цялата дограма. Ремонт 
ще бъде извършен и на 
отоплителната система 
и ще бъде монтирана 
мълниезащитна 
инсталация, ще има 
вътрешен ремонт 
на настилките и 
облицовките, ще бъдат 
освежени стените и 
таваните на всички зали 
и кабинети. Работата 
трябва да приключи за 60 
календарни дни. Шест са 
били получените оферти, 
като за изпълнител е 
избрана столичната 
фирма „Стройкомерс” 
ЕООД. Тя е дала най-
ниската оферта, което 
е имало най-голяма 
тежест при критериите 
за оценка. Стойността 
на ремонта без ДДС е 370 
687, 46 лв. Най-високата 
оферта е 415 654,58 лв. 

През седмицата екипът на Росица Янакиева направи публичен отчет на двегодишното си 
управление

Снимка авторът



13СТРОИТЕЛОБЩИНИпетък, 20 ноември 2009

И ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“

варианта – голям, среден 

и малък, в зависимост от 

обемите, които ще бъ-

дат включени като пара-

лелна рехабилитация на 

водопреносната мрежа 

и в зависимост от усло-

вията, които ще бъдат 

поставени от Кохезион-

ния фонд, който работи 

преимуществено по ре-

хабилитация и подобря-

ване на пречистването 

на отпадни води. Зависи 

доколко ще разрешат 

включването на рехаби-

литация на водоснабди-

телната система и то-

гава вече ще отидем към 

един или друг вариант.

Имаше ли общината 
спрени проекти за фи-
нансиране?

Не. Общината ни е 

сред малкото, които ня-

мат спрени проекти.

Как кметът вижда 
бъдещето на Перник?

Бъдещето на Перник 

е едно – то няма как да 

бъде друго. Перник е бил 

индустриален град и ще 

си остане такъв. Пре-

ди година и половина аз 

виждах началото на ре-

ализацията на това бъ-

деще, като началото бе 

изграждане на индустри-

алната зона. Там проек-

тът ни върви и вече е на 

фаза инвестиция. Око-

ло 1/3 от строително-

монтажните работи са 

изпълнени. Реализираме 

проект за довеждаща ин-

фраструктура до индус-

триалната зона в размер 

на 1,7 млн.  лева, който е 

много важен. Надявам се, 

че с първите признаци на 

преминаване на светов-

ната криза инвестито-

рите ще се активизи-

рат. Вече има заявки за 

предоставяне на терени 

в индустриалната зона, 

като се предвижда да за-

почне реално изграждане 

на предприятия.

Какви заявки има?
Ю ж н о ко р е й с к а т а 

фирма „Чойс” иска да за-

купи терен, за да прави 

предприятия за еколо-

гично чисти храни. Оби-

каляйки района около зо-

ната, видях, че там има 

доста терени, които са 

бивши минни разработки, 

така че можем доста да 

разширим територията 

на индустриалната зона 

и да дадем още повече 

възможности. Хубавото 

е, че с изпълнението на 

проекта за довеждаща-

та инфраструктура и с 

реализацията на проек-

та за изграждане кана-

лизацията на кв. „Кал-

кас” напълно решаваме 

проблема с инфраструк-

турата. Очаквам, че и 

собственици на терени 

в близост също ще се 

активизират в постро-

яването на съответни-

те обекти, за които са 

предназначени. Има и 

български с интерес към 

тези имоти.

К акв о  с т ан а  с ъ с 
старата индустриална 
зона?

Тук  е  мястото да 

кажа, че общината реа-

лизира проект по седма 

рамкова програма на ЕС, 

заедно с проект по про-

грама „Ретина” в стара-

та индустриална зона. 

Голямата полза от тях 

ще бъде нов подробен ус-

тройствен план, който 

ще създаде още повече 

възможности на инвес-

титорите в района на 

„Стомана Инъдстри” и 

около нея.

Един от важните 
въпроси за област Пер-
ник е изграждането на 
регионалното сметище 
за твърди битови от-
падъци. Кога ще започ-
не строителството на 
депото?

Перник и останали-

те общини, които са в 

сдружението за изграж-

дането на депото, са 

изпълнили всички поста-

вени условия на МОСВ. 

Предоставени са всички 

документи, проведена е 

процедурата за избор на 

изпълнител. Фирмата 

изпълнител е „Главбол-

гарстрой”.

Какъв е размерът на 
финансирането?

Според договоренос-

тите размерът на сред-

ствата е 22 млн. лева. 

За област Перник са от-

пуснати 15 млн. евро, от 

които 10 млн. са за де-

пото за твърди битови 

отпадъци, а останалите 

5 млн. евро са за рекул-

тивиране на старите 

сметища във всички об-

щини на територията на 

област Перник. 

Предрекохте бурно 
развитие на Перник. 
Кога ще се случи то?

Бурното развитие на 

Перник няма как да не се 

случи. Фактът, че ние 

сме толкова близо до Со-

фия, че сме разположени 

на кръстопът и създава-

ме условия за развитие 

на индустрията, работи 

в наша полза. Преди го-

дина и половина виждах 

как нещата се случват, 

но за съжаление кризата 

ни спря. Дано по-бързо 

тази криза свърши, за да 

освободи инвеститори-

те от страховете им и 

им даде възможност да 

инвестират. Няма как 

те да не дойдат в Пер-

ник. Предимствата са 

твърде много, за да пре-

небрегнат града ни.

Какви проекти реа-
лизира община Перник 
за 2009 г.

От 2008 г. досега ре-

ализирахме и реализира-

ме 11 проекта на стой-

ност 49 595 640 лв., като 

от тях 236 460 лв. сме 

съфинансирали. Все още 

одобреният ни проект 

за ремонт на театъра 

за 5,6 млн. лв. чака фи-

нансиране. Приключихме 

този за техническа по-

мощ за депото за ТБО. 

Правим процедурата за 

изграждането на пътя 

Люлин–Дивотино–Голямо 

Бучино. В момента рабо-

тим по два международ-

ни проекта по „Ретина” и 

„Бейс”, добре върви рабо-

тата по големия проект 

за изграждане канализа-

ция в кварталите „Кал-

кас” и „Васил Левски”, по 

ОП „Административен 

капацитет” за партньор-

ство с бизнеса, по до-

веждащата инфраструк-

тура за индустриалната 

зона. Договорът по про-

екта за ВИК и настилка 

на ул. „Владайско въста-

ние” е подписан, прави се 

проектиране и вероятно 

до две седмици ще запо-

чнат строителните ра-

боти. Продължаваме ра-

бота по втория етап от 

ремонта на вътрешно-

градската магистрала. 

Първият вече е готов и 

перничани пътуват като 

истински европейци. 

Каква е мечтата ви 
като кмет, г-жо Янаки-
ева?

Две от мечтите ми 

вече са постигнати. 

Едната бе да получим 

частица от мощите на 

св. Иван Рилски. Възста-

новихме и стадиона на 

мира и ФК „Миньор” вече 

домакинства на собст-

вен терен. Другата ми, 

засега нереализирана 

мечта е да възстановим 

театъра и средновеков-

ната крепост „Кракра”. 

Надявам се това да ста-

не в рамките на остава-

щите две години.

Как се разтоварва-
те от огромното на-
прежение, на което сте 
подложена? Не давате 
вид,  че то ви влияе.

А з  и м а м  н е м а лък 

опит. Почти 15 години 

съм в активна позиция, 

която ме натоварва с 

обществена отговор-

ност, и вземам решения 

в изпълнение на тези от-

говорности. Срещите с 

хората никога не са ме 

притеснявали, въпреки 

че при мен идват и много 

хора с проблеми, които 

нямат никакво решение, 

тъй като действащите 

закони в държавата не 

позволяват това. Дос-

татъчно търпелива съм 

да ги изслушам и да им 

кажа и „не”, когато тряб-

ва, с риск да ми се раз-

сърдят. Удовлетворени-

ето от това да видя, че 

има резултати от рабо-

тата ми, е мотивиращо 

и ми дава основание за 

самочувствие. То под-

държа тонуса ми.

Дворецът
на културата

Пешеходната зона

как да не се случи
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Министерството на 

финансите продължи поли-

тиката си на разсекретя-

ване на доклади, като през 

седмицата публикува на 

електронната си страни-

ца доклад за работата на 

фонд „Републиканска пътна 

инфраструктура” (ФРПИ) 

на KPMG   за проектите по 

ФАР и ИСПА за периода 1 

януари 1999 – 31 март 2008 

г. Проверката обхваща кон-

тролните процедури, при-

лагани при провеждане на 

търгове и сключване на до-

говори, както и извършване 

на плащания и счетоводно 

отчитане. Фактически до-

кументите не казват нищо 

ново, защото констатаци-

ите по тях потвърждават 

избора на фирми изпълни-

тели според принципите на 

роднинските връзки и други 

недотам прозрачни практи-

ки в този период.   

При договарянето по 

програма ИСПА например 

са констатирани редица 

недостатъци при спазва-

нето на административни-

те изисквания при отделни 

тръжни процедури и оцен-

ки. Според одитора значи-

мостта на срещнатите 

при одита ограничения е 

довела до изразяването на 

отказ от мнение относно 

ефективното прилагане 

на процедурите за контрол 

във връзка с проектите по 

програма ФАР във ФРПИ. 

В хода на одита са уста-

новени редица конкретни 

недостатъци и слабости, 

свързани основно с липса-

та на ясни доказателства 

за това как ФРПИ гаранти-

ра ефективното и ефикасно 

управление на проектите 

по отношение на отговор-

ностите си в тръжните 

процедури и извършване на 

плащанията. В някои досие-

та на проектите липсват 

документи, установила още 

проверката на KPMG. 

Стари драми 

Още един доклад за работата по ИСПА 
и ФАР е разсекретен  

Силвия  Радославова

След едногодиш-

но прекъсване акци-

онерното дружество 

"Рудметал" в Рудозем 

отново добива олово 

и цинк. Световната 

финансова криза и 

най-вече драстични-

ят срив на цените 

на цветните мета-

ли принудиха друже-

ството да спре рабо-

та през ноември 2008 

г. Дейностите в руд-

ника, който има запа-

си за още 10 години, 

бяха възстановени 

на 1 октомври благо-

дарение на инвести-

ции от 1 млн. лв. за 

консервиране на минните 

галерии в „Димов дол”.  

Отново са назначени 

140 миньори, запазени са 

и 70-те работни места, 

ангажирани с консерва-

цията, а до март 2010 г. 

ще бъдат  назначени още 

60 човека. Това съобщи на 

официалното откриване 

в събота управителят на 

рудодобивното предпри-

ятие инж. Митко Младе-

нов. С тях на практика 

заетите в рудодобив-

ната дейност на друже-

ството ще се увеличат с 

почти 25% спрямо съкра-

тените през април 200 

души. Рудоземската фир-

ма успя със собствени 

средства да се справи с 

кризата и само за октом-

ври са добити 4500 тона 

руда. По предварителни 

разчети при нормална 

работа на обекта от 

„Димов дол” ще бъдат до-

бивани 6500 т суровина, 

а в държавната хазна от-

ново ще влизат по 2 млн. 

лв. данъци. Дружеството 

предвижда да инвести-

ра в него по 700 хил. лв. 

средногодишно.

 Фирмата планира и 

реализиране на два ма-

щабни проекта и откри-

ване на нови 250 работни 

места. Единият проект, 

в който вече  са инвес-

тирани 2,2 млн. лв. за 

техническо оборудване, е 

за най-модерния завод за 

обработка на скални ма-

териали в България. През 

2010 г. трябва да започ-

не строителството на 

сградата и монтирането 

на модерната италианска 

техника, с която ще се 

обработват мраморни-

те блокове, обобщи инж. 

Младенов.

Пилотен проект за 

консултативен център 

за възобновяеми енергии 

в Родопите е другата 

инициатива, за  която ще 

се търсят инвестиции 

по европейски програми. 

Идейният проект за нея е 

разработен съвместно със 

специалисти от Германия. 

Възобновиха рудодобива в Рудозем

Големите индустриал-

ни предприятия се обявиха 

против очакваното пос-

къпване на природния газ 

от Нова година. Това ста-

ва ясно от отворено пис-

мо до Министерството на 

икономиката, енергетика-

та и туризма, изпратено 

от  Българската федера-

ция на индустриалните 

енергийни консуматори. 

Според енергийните кон-

суматори в следващите 

месеци индустрията ще 

трябва да спестява всяка 

стотинка, за да оцелее. 

Протестът стана 

факт, след като в края 

на миналата седмица 

от „Булгаргаз” обявиха 

прогнозната цена на си-

ньото гориво за първото 

тримесечие на 2010 г., ко-

ято е с 18,31% по-висока 

от сега действащата. 

Това е с под 6% от сеп-

темврийската прогноза, 

когато очакванията соче-

ха скок на цената на газа 

с 24,5%. Най-вероятно 

обаче синьото гориво ще 

поскъпне с около 8-10 на 

сто. Този процент беше 

обявен като най-реалис-

тичен от шефа на енер-

гийния регулатор Ангел 

Семерджиев.

Според енергийните 

консуматори в следващи-

те месеци индустрията 

ще трябва да спестява 

всяка стотинка, за да оце-

лее. Увеличение на цената 

на газа означава загуба на 

конкурентоспособност, 

ново свиване на производ-

ството и невъзможност 

за запазване на работни-

те места, смятат още от 

федерацията.

Затова големите про-

мишлени предприятия на-

стояват в никакъв случай 

да не се допуска поскъп-

ване на природния газ по 

време на криза.  

Индустриалци се обявиха против 
поскъпването на природния газ 

Дария Захариева

Стартира проект за 
превенция на неформалната 
икономика

Със специална пресконференция  се отбеляза учре-

дяването и първото заседание на Обществен съвет за 

ограничаване и превенция на неформалната икономи-

ка, създаден за подпомагане изпълнението на проекта 

„Ограничаване и превенция на неформалната икономи-

ка”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на ОП 

„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и се 

изпълнява от Асоциацията на индустриалния капитал в 

България в партньорство с Конфедерацията на незави-

симите синдикати в България, за периода 2009–2013 г. 

Проектът е на стойност 8 902 959 лева. 

Общественият съвет ще осигурява взаимодейст-

вие между социалните партньори и държавните органи 

за формирането на успешни политики за ограничаване 

и превенция на неформалната икономика. Предприема-

нето на координирани стратегически действия в тази 

посока би позволило ефективното ограничаване на това 

явление, което  намалява конкурентоспособността и 

икономическия растеж на страната и влошава социално-

икономическата среда и качеството на живот.

България  - лидер на 
вятърната енергия

България започва да се превръща в необичаен 

първенец в индустрията на вятърната енергия сред 

останалите европейски държави, коментира инфор-

мационното издание „Бизнес грийн”. Експерти сочат 

източноевропейската държава като водеща в разви-

тието на алтернативни източници на енергия през 

следващите десет години.

Според специалистите капацитетът на страна-

та ни да произвежда енергия от силата на вятъра 

се очаква да се увеличи десеторно през следващото 

десетилетие, като прогнозите са вятърната енер-

гия да осигурява повече от 13% от потреблението 

в страната през 2020 г. Подобни заключения прави и 

Европейската асоциация за вятърна енергия на форум 

в София.

Строителният министър Росен Плевнелиев поздрави 
дружеството „Рудметал” 

Симеон Дянков, министър на 
финансите

Газът поскъпва и предизвиква 
недоволството на 
индустриалците

Яна Христова
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Аварийни ремонти в София – след 
уведомяване  на районната администрация 

С глоба от 1000 до 

5000 лева ще се наказват 

фирмите в столицата, ко-

ито не възстановят пуб-

личната общинска соб-

ственост след аварийни 

или текущи ремонти. 

Това предвижда проект на 

Столичната община (СО) 

за Наредба за изграждане 

на елементите на техни-

ческата инфраструктура 

и гаранциите при строи-

телството им на тери-

торията на столицата. 

Той е внесен за разглеж-

дане от Столичния об-

щински съвет от Ралица 

Стоянова, временно из-

пълняваща длъжността 

секретар на СО. 

Причината за създа-

ването на наредбата е 

липсата на общ документ 

за столицата, който да 

регламентира задълже-

нията на фирмите, които 

изграждат съоръжения 

на техническата инфра-

структура, посочиха от 

общината.

Всяка година до 15 ок-

томври дружествата ще 

трябва да представят 

своите инвестиционни 

намерения за изграждане 

и подмяна на мрежите си 

в Столичната община. 

Извън заявената програ-

ма операторите ще имат 

право да извършват само 

аварийни ремонти. В про-

ектонаредбата се пред-

вижда също при планово-

то изграждане на нови или 

при подмяната на стари 

мрежи и съоръжения на ин-

женерната инфраструк-

тура задължително да се 

изграждат и сградните 

отклонения до регулация-

та на имотите. 

Ако наредбата бъде 

приета, аварийните ре-

монти на съществуващи-

те мрежи и отклонения, 

при които е наложително 

прокопаване на публична 

общинска собственост, 

ще могат да се правят 

само след писмено уведо-

мяване на районната ад-

министрация и сключване 

на договор за гаранционно 

поддържане на засегна-

тия от аварията участък. 

След като аварията бъде 

отстранена, ще се прави 

констативен протокол и 

заснемане на участъка. 

Фирмите, изградили тех-

ническа инфраструктура, 

ще възстановяват за своя 

сметка възникналите де-

фекти и повреди, които 

са последица от строи-

телството, в рамките на 

пет години след издава-

нето на разрешението за 

експлоатация. В дирекция 

„Контрол по строител-

ството” при Столичната 

община ще се създаде и 

поддържа общ регистър с 

информация за допуснати-

те строителни работи в 

имотите, публична общин-

ска собственост на тери-

торията на общината.

Мариана Корчакова

Отпада регистрационният 
режим на експертите по ОВОС

Непълното работно време – 
до 6 месеца

Да се премахне задъл-

жението докладите по 

ОВОС и оценка за съвмес-

тимост да се възлагат на 

регистрирани от МОСВ 

експерти, това предвиж-

дат приетите на първо че-

тене промени в Закона за 

опазване на околната сре-

да. Те ще могат да бъдат 

избирани на пазарен прин-

цип от възложителите, 

както е според европей-

ското законодателство.

В проекта се пред-

вижда още министърът 

на околната среда и води-

те всяка година да внася 

доклад в Министерския 

съвет, а не в Народното 

събрание. След като бъде 

приет от Правителство-

то, той ще се публикува 

като Национален доклад 

за състоянието и опазва-

нето на околната среда. 

Като аргумент за това 

Лъчезар Тошев от „Синята 

коалиция” посочи, че прие-

мането на този доклад 

през последните години 

от парламента е става-

ло съвсем формално. Той 

предложи обаче парламен-

тарната комисия по окол-

ната среда и водите да го 

разглежда предварително 

и да дава становище. По 

отношение на отпадане-

то на регистрационния 

режим на експертите 

министърът на околната 

среда и водите Нона Ка-

раджова каза, че това е 

вече стандартна услуга за 

страната и не е нужно да 

се утежнява администра-

тивно. 

Депута-

тите приеха 

през 2010 г. 

да се запази 

мярката,  с 

която рабо-

то датели -

те могат да 

удължат от 

3 на 6 месеца 

не п ъ л н о т о 

работно вре-

ме на своите служители в 

рамките на календарната 

година. Това беше прието 

с допълнение в Кодекса на 

труда в края на 2008 г., но 

то предвиждаше да има 

действие само през 2009 г. 

Непълното работно 

време е мярка, целяща да 

ограничи масовите съкра-

щения и в известна сте-

пен да омекоти ударите 

от кризата. Тя е насочена 

към подкрепа на работо-

датели при намаляване 

обема на производството 

и предвижда компенсации 

от страна на държава-

та на хора, избрали този 

вариант, за да запазят 

работата си. От нея до 

момента са се възполз-

вали почти 20 хил. заети 

на работа от близо 500 

предприятия,  като са 

били удовлетворени всич-

ки подадени декларации от 

работници, служители и 

работодатели, които от-

говарят на изискванията.

Народното събрание 

прие и предложението на 

Ваньо Шарков от „Синята 

коалиция”, жените – ра-

ботници и служители, ко-

ито са в напреднал етап 

на лечение за оплождане ин 

витро, да бъдат включени 

в категорията на бремен-

ните жени, кърмачките и 

майките на деца до три 

години, ползващи специал-

на закрила при полагане на 

труд и при уволнение.

В срок от 14 кален-

дарни дни потребителят 

ще може да се откаже от 

сключения договор за кре-

дит, без да дължи обез-

щетение или неустойка. 

Това предвижда утвърде-

ният от правителството 

проект на Закон за потре-

бителския кредит, съоб-

щиха от пресцентъра на 

Министерския съвет.

Потребителите, ко-

ито в 14-дневен срок се 

откажат от сключения 

договор, ще връщат на 

кредитора главницата 

и лихвата, начислена за 

периода от датата на ус-

вояване на кредита до да-

тата на възстановяване 

на главницата. Те трябва 

да направят това без не-

оправдано забавяне и не 

по-късно от 30 календарни 

дни, смятано от изпраща-

нето на уведомлението до 

кредитора за упражняване 

правото на отказ. 

Приемането на нов 

закон е свързано с нара-

стването на броя и раз-

нообразието на предлага-

ните кредитни продукти, 

обясниха в мотивите си 

вносителите. Целта е 

осигуряване на по-надежд-

на защита 

на потре-

б и т е л и -

те и рав-

ноправни 

у с л о в и я 

з а  п о лу -

чаването 

на заеми. 

З а ко н ъ т 

ще се от-

н а с я  з а 

кредити-

те от 400 до 147 хил. лв. 

В момента нормативната 

уредба регламентира по-

требителските заеми от 

400 до 40 хил. лв. Предла-

га се да бъде въведена и 

стандартизирана форма 

за предоставяне на пред-

договорна информация 

- т.нар. „Стандартен ев-

ропейски формуляр за пре-

доставяне на информация 

за потребителския кре-

дит". Всички кредитори 

задължително ще трябва 

да предоставят този фор-

муляр преди сключване на 

договора. Чрез него по-

требителите ще могат 

да сравняват по-лесно 

предлаганите им условия, 

включително и в различни-

те държави членки. 

С новия закон ще се 

предоставя и правото 

на потребителя по всяко 

време да погаси изцяло 

или частично задълже-

нията по договора, като 

кредиторът не може да 

откаже предсрочното им 

погасяване. Контролът по 

прилагането на Закона за 

потребителския кредит 

се възлага на Комисията 

за защита на потреби-

телите, уточниха още 

от правителствената 

пресслужба.

Предлагат нов закон  
за потребителския кредит

Мариана Корчакова

Възмездните сделки да 

станат ясни, прозрачни и 

видими, да визуализираме 

паричния поток – това спо-

ред министъра на правосъ-

дието Маргарита Попова е 

целта на одобрения проект 

за изменение на Закона за 

нотариусите и нотариал-

ната дейност. По думите 

й българските граждани ще 

трябва да се научат да де-

кларират истинската цена 

на изповядваната сделка. 

Според нея това не само ще 

повиши правната култура, 

не само ще противодейства 

на имотните измами, но и 

ще допринесе за получаване 

на по-голям приход от общи-

ните. Тя обясни, че вярва на 

нотариусите и гражданите, 

които искат да участват в 

по-чисти сделки. По думите 

на министър Попова сдел-

ките с имоти няма да се 

оскъпят и промените не са 

правени с цел да затрудня-

ват гражданите. 

От 1 януари 2010 г. всич-

ки разплащания по имотни 

сделки ще се осъществяват 

само по банков път, това 

предвиждат предложените 

от правителството проме-

ни, за които в. „Строител” 

вече информира. Режимът 

за плащане по банков път 

при сделките с недвижими 

имоти ще гарантира дос-

товерността на плащани-

ята, както и получаването 

от страната по сделката 

на дължимата й сума. Той 

ще възпрепятства възник-

ването на съдебни спорове 

между страните, което ще 

допринесе за обезпечаване 

на правната сигурност при 

възмездни сделки с недвижи-

ми имоти. Според правосъд-

ния министър това ще усили 

позициите на банките, тъй 

като в тях ще влизат пове-

че пари, с което се съгласи и 

вицепремиерът и министър 

на финансите Симеон Дян-

ков. „В последната седмица 

четири банки започнаха да 

свалят лихвите, особено на 

кредитите за покупка на 

жилища”, каза още той.

„В законопроекта все 

още има правно-технически 

нюанси, които трябва да 

се изчистят от правната 

комисия”, коментира за в. 

„Строител” Димитър Танев, 

председател на Нотариал-

ната камара на България. 

Според него по-прецизно е в 

закона да бъде записано, че 

новите правила се отнасят 

до „участващите в нотари-

алното производство”, а не 

„страните”, защото това е 

по-обобщаващото понятие. 

Те ще представят пред но-

тариуса и декларация, къде-

то ще посочват сметката, 

по която ще се извършват 

разплащанията между стра-

ните.  Друг важен момент 

е, че в законопроекта се го-

вори за „платена цена”. Т.е. 

излиза, че нормите ще се 

отнасят само за продаж-

бата, а всъщност идеята 

е те да касаят всички въз-

мездни сделки с недвижими 

имоти. „Само така ще бъде 

изпълнена целта на закона”, 

коментира за в. „Строител“ 

председателят на Нота-

риалната камара и подчер-

та, че България е една от 

последните страни, която 

приема такива правила. Те 

ще противодействат на 

изпирането на пари, на си-

вата икономика и на имот-

ните измами, категоричен е 

Димитър Танев.

Нови гаранции за истинността на 
плащанията Димитър Танев, 

председател на Нотариалната камара
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Пазарът диктува своите правила
С Таня Бъчва-

рова от направ-
ление „Анализи и 
прогнози” на КСБ 

се срещнахме с 
Радостин Вазов от 

Висшето училище 
по застраховане и 
финанси. Поводът 
беше приемането 

на първо четене на 
законопроекта за 

държавния бюджет 
за 2010 г. По време 

на разговора ни 
възникнаха и други 

въпроси 

Г-н Вазов, какви спо-
ред вас са мерките, ко-
ито България трябва да 
предприеме в бъдеще за 
опазване на финансова-
та стабилност? Налага 
ли се промяна на финан-
совия режим на страна-
та, реална ли е опцията 
за влизането на България 
в еврозоната?

Ще започна с нещо за-

дължително – валутния 

борд! Със запазването на 

валутния борд България 

ще демонстрира пред Ев-

ропа и света стабилност-

та на икономиката си. А 

това е главен критерий, 

наред със запазването на 

балансиран бюджет! 

Това са двете основни 

неща, по които ще се раз-

личаваме от другите из-

точноевропейски държави. 

Виждате, че и Румъния, и 

Унгария са страни с бюд-

жетен дефицит, въпреки 

че имаха по-висок растеж 

от нас през последните 

години! Това се отнася 

особено за нашата север-

на съседка. Ситуацията 

при тях ги доведе до голям 

срив и до търсене на по-

мощ от МВФ. Едно такова 

действие на нашето пра-

вителство би ни върнало 

много назад във времето! 

Най-важното нещо, кое-

то трябва да се направи 

в момента, е да се изчис-

ти бюджетният дефицит, 

натрупан от предходното 

правителство.

Вариантите за изход 

са няколко! Единият е чрез 

увеличаване на определе-

ни данъци, което не е най-

популярната мярка, но все 

пак може да се случи... 

Да, полемиката от-
носно акциза за цигари-
те...

И не само...Обикнове-

но се увеличават данъци-

те върху стоки, които са 

предназначени за масово 

потребление, или върху 

такива, които хората не 

могат да откажат – ал-

кохол, цигари, кафе... Как-

то и горивата! Но да се 

надяваме, че до горивата 

няма да се стигне, защото 

това води до много други 

увеличения по веригата. И 

отново искам да подчер-

тая мнението си, че уве-

личението на данъците не 

трябва да е много голямо. 

Все пак защо точно 
тези стоки? 

Причината не е грижа-

та за здравето на хората, 

а защото оттук идват 

най-регулярните приходи 

в бюджета, които може да 

реализира държавата, и 

то в краткосрочен план, в 

рамките на тази фискална 

година.

Другото нещо е свър-

зано с митниците и кон-

трола там. Знаете какви 

огромни парични потоци 

са изтичали поради лип-

сата на какъвто и да е 

контрол. Решавайки адек-

ватно тези два проблема, 

реално бюджетният де-

фицит може да бъде „запу-

шен”. Искам да се спра и 

на съставянето на следва-

щия бюджет в условията 

на криза... То е свързано с 

намаляване на разходите 

на държавата. 

Тази тема е много 
чувствителна,  всяка 
една администрация, ко-
ято и да била тя, тръгне 
ли да се съкращават бюд-
жети, реакцията е много 
остра. 

Така е, но от това 

осезаемо ще проличи дали 

новото правителство, 

след своите 100 дни, има 

волята за промяна. И под 

каква форма ще е тя! Дали 

ще е някакъв популистки 

ход, или ще са реални мер-

ки, тъй като отново има-

ме варианти за действие. 

Единият подход е свързан 

с намаляването на дър-

жавната администрация, 

което аз приветствам, 

но съкращаването на 

тези разходи няма да 

има кой знае какъв при-

нос в самия бюджет. От 

друга страна, можем да 

съкратим разходите за 

образование, за здравео-

пазване, за пенсиите. За 

мен в това няма логика!... 

Разходите за образование 

и здравеопазване - това 

са инвестиции в човешки 

ресурси и те не бива да 

се пипат. А увеличението 

на разходите за пенсии е 

напълно безсмислено! Аз 

не смятам, че пенсионе-

рите са проблемът на 

държавата. Проблемът 

на държавата са младите 

хора, младите семейства, 

активно трудещите се, 

те са хората с истински-

те проблеми. Защото те 

създават дохода в тази 

държава. И затова тряб-

ва да се мисли за тяхното 

развитие, а не за ограни-

чаването им под каквато 

и да е форма.

Намаляване на раз-
ходите, но не на всяка 
цена...

Да, и да поразсъждава-

ме за разходите. За какво 

точно да бъдат напра-

вени? Да бъдат вложени 

средства в социалната 

сфера или усилията тряб-

ва да се насочат приори-

тетно в инфраструктура, 

в индустрията, в отрасли, 

които ще носят доход-

ност? Разходите, които 

прави държавата в со-

циалната област, нямат 

възвръщаемост.

 Тъй като сте пред-

ставители на строител-

ния бранш, мога да дам 

пример с една магистрала. 

Съкращаването на пътя с 

30 км например съответно 

води до съкращаването на 

всички разходи за гориво 

за тези километри. Това 

са косвените ползи, които 

може да донесе един път, 

амортизации, изхабяване 

на техниката, време за 

доставката, времето на 

хората и т.н. 

Да се спрем и на про-
блемите за усвояване на 
европейските фондове. 
Как това да стане по-
бързо?

Мерките ще прозву-

чат банално. Основното 

нещо, което трябва да се 

направи, е облекчаване на 

процедурите за достъп до 

европейските фондове, де-

централизацията, т.е. да 

не се случва всичко в едно 

министерство, в централ-

ната администрация, а да 

бъдат делегирани право-

мощия на регионални зве-

на, да се развива публично-

частното партньорство. 

Бенефициентите да имат 

възможност да участват 

в целия процес на усвоява-

не на средства от евро-

пейските фондове, така 

че да се изключи възмож-

ността за възникване на 

корупционни практики, 

нещо, което беше про-

блем за предишната ад-

министрация. Всъщност 

бюджетният дефицит се 

получи заради това, че се 

развиха до абсурд именно 

тези корупционни схеми и 

практики. И тъй като ЕС 

замрази плащанията по 

структурните фондове, 

предишната администра-

ция се обърна към излишъ-

ците в бюджета! И съумя 

„успешно” да ги похарчи 

само за няколко месеца. 

Това е истината. 

През последните го-
дини бяхме свидетели на 
едно сериозно прехвърля-
не на капитали от всички 
други отрасли в строи-
телството, прехвърляне 
на инвестиции в нашия 
бранш...

Не съм забравил, че 

сте от в. „Строител”... 

За мен тази криза е дос-

та отрезвяваща, доста 

полезна за самия строи-

телен бранш. Чрез нея ще 

отпадне случайният играч, 

този, който затормозява 

целия отрасъл, и ще се 

преодолеят дисбаланси-

те. Кризата ще остави 

наистина работещите 

фирми и ще укрепи отра-

съла. Тя не би трябвало да 

плаши сериозните фирми. 

Спекулантите със сигур-

ност ще отпаднат. Да, ще 

има и такива, които ще 

фалират, тези, които са 

имали неблагоразумието 

да водят лоша финансова 

политика. В крайна смет-

ка затова са кризите, за 

да остане този, който е 

здрав.

Има ги вече и първите 

индикации за затихване на 

кризата. Предполагам, че 

в началото на 2010-а ще 

имаме малък ръст на БВП 

от 0,5%, което е показа-

тел, че нещата се връщат 

в нормалното русло. Успе-

ем ли да запазим баланси-

рания бюджет и успеем ли 

да влезем в еврозоната, 

спазим ли всичките изис-

квания, които не са малко, 

инвестиционният риск, 

който носи държавата, 

става много по-нисък. Това 

автоматично привлича ка-

питали, които в момента 

липсват. Запазването на 

макрорамката, на валут-

ния борд, на балансирания 

бюджет са нещата, кои-

то максимално бързо ще 

издърпат икономиката ни 

напред, в положителната 

посока.

Радостин Вазов 

е изпълнителен 

директор на 

Висшето училище 

по застраховане и 

финанси. Завършил 

е УНСС, разработва 

докторска теза 

по проблемите на 

застраховането. 

Чете лекции по 

„Публични финанси”. 

Женен, с две деца. 

Пряк потомък е на 

Иван Вазов. 

Георги Сотиров

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Съвременна материално-техническа 
база за образованието в община Стралджа

Възложител: Община Стралджа, ул. „Хемус” 

12,  инж. Станка Атанасова Парушева,  Тел.: 04761 

6989; 04761 6984; 04761 6980, E-mail: straldjainf@

yahoo.com 

Описание: Съвременна материално-техни-

ческа база за образованието в община Страл-

джа, открит конкурс по реда на НВМОП за избор 

на изпълнител на СМР по проект „Съвременна 

материално-техническа база за образование-

то в община Стралджа”, финансиран по договор 

BG161РО001/4.1-01/2007/ 041 – S от ОП „Регионал-

но развитие 2007–2013 г." Договорът за общест-

вена поръчка включва саниране на сградите на ЦДГ 

„Здравец ", гр. Стралджа, и на ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий ", с. Зимница, съгласно одобрените ра-

ботни проекти и изискванията, предвидени в об-

хвата, определен в Техническите спецификации и 

условия от документацията за участие. Финанси-

рането е със средства, предоставени по ОП „Ре-

гионално развитие 2007-2013 г.” Плащанията ще 

се извършват съгласно изискванията и условията 

на програмата и съгласно клаузите на проекта за 

договор, приложен към документацията.

Срок за получаване на документация за учас-
тие: 01/12/2009 

Изграждане на физкултурен салон в АГ 
„Гео Милев”, гр. Русе

Възложител: Община Русе, пл. „Свобода” 6, 

инж. Лилия Пъргова - главен експерт сектор „Ин-

веститорски контрол" (за техническата част); 

тел: 082 881677; Катя Баракова - гл. специалист в 

отдел „Обществени инвестиции” (за конкурсната 

документация); тел.: 082 881725, България 7000, 

Русе, 

Описание: Изграждане на физкултурен салон 

в АГ „Гео Милев”, гр. Русе - пристройка от мон-

тажна конструкция - стоманени колони и греди, 

стенни и покривни панели, монолитна топла връзка 

между салона и съществуващата сграда и преу-

стройство на част от съществуващата сграда 

за съблекални. За предвидените СМР са изготвени 

работни инвестиционни проекти по части: Архи-

тектура, Строителни конструкции, Отопление и 

вентилации, Водоснабдяване, Канализация, Елек-

трически инсталации, Геодезия и ПБЗ.

Изграждане на външни електрозахран-
вания за присъединяване на нови потребители 
на територията на гр. София

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България" 

АД, ул. „Цар Симеон” 330,  Радосвета Тончева, 

България 1309, гр. София, Тел.: 02 8958967, 

Описание:  Изграждане на външни електро-

захранвания за присъединяване на нови потре-

бители на територията на гр. София по четири 

обособени позиции, както следва: Обособена по-

зиция 1 - „Изграждане на външни електрозахран-

вания за присъединяване на нови потребители 

на територията на Столичната община, райо-

ни: „Сердика”, „Оборище”, „Надежда”, „Средец”, 

„Подуяне”, „Кремиковци” и „Слатина”; Обособена 

позиция 2 - „Изграждане на външни електроза-

хранвания за присъединяване на нови потреби-

тели на територията на Столичната община, 

райони: „Лозенец”, „Младост”, „Искър”, „Студент-

ски”, „Изгрев” и „Панчарево”; Обособена позиция 

3 - „Изграждане на външни електрозахранвания 

за присъединяване на нови потребители на те-

риторията на Столичната община, райони: „Ви-

тоша”, „Триадица”, „Красно село” и „Овча купел”; 

Обособена позиция 4 - „Изграждане на външни 

електрозахранвания за присъединяване на нови 

потребители на територията на Столичната 

община, райони: „Красна поляна”, „Възраждане”, 

„Люлин”, „Илинден” и „Връбница”;

 Срок за получаване на документация за 
участие: 24/11/2009 

Радостин Вазов



17СТРОИТЕЛСТРОИТЕЛпетък, 20 ноември 2009

Съгласуване и одобряване

    на инвестиционните проекти

§ 25. В чл. 141, ал. 1, ал. 3 и ал. 8 се отменят.

§ 26. В чл. 142 се правят следните изменения и допъл-

нения:

1. Ал. 1 и ал. 2 се изменят така:

„(1) Техническите и работните инвестиционни проекти 

се оценяват за съответствие с изискванията към стро-

ежите по чл. 169, ал. 1, 2 и 3, съгласуват се и са основание 

за издаване на разрешение за строеж.

(2) За съгласуване на инвестиционните проекти се за-

плащат такси по Закона за държавните такси или по Закона 

за местните данъци и такси.”

2. В ал. 5 се правят следните изменения:

а) думите „съответствие със” се заличават;

б) в т. 1 в началото се добавя „съответствие с”;

в) в т. 2 в началото се добавя „съответствие с”;

г) в т. 3 в началото се добавя „съответствие с”, а думи-

те „чл. 169, ал. 1 и 2” се заменят с „чл. 169, ал. 1, 2 и 3”.

д) създават се нови т. 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 със следното 

съдържание: 

„8. съответствие с правилата и нормите за здравослов-

ни и безопасни условия на труд;

9. наличие на административните актове, които в за-

висимост от вида и големината на строежа се изискват 

като условие за разрешаване на строителството по реда на 

Закона за опазване на околната среда, Закона за управление 

на отпадъците, Закона за водите и др. специални закони;

10. наличие на положително становище на органите по 

пожарна безопасност и спасяване за строежите от първа 

и втора категория;

11. наличие на необходимите документи за собственост 

и съгласия, а за сгради на жилищностроителни кооперации 

– и влязло в сила решение на общото събрание за приемане 

на проекта;

12. наличие на предварителни договори с експлоатаци-

онните дружества за присъединяване към мрежите на тех-

ническата инфраструктура;

13. наличие на съгласуване с Националния институт за 

опазване на недвижимите културни ценности при условия-

та и по реда на чл. 125, ал. 5 – за недвижими културни цен-

ности и на строежи в техните граници и охранителните 

им зони;

14. наличие на виза за проектиране в случаите по чл. 

140, ал. 3.”

3. Ал. 6 се изменя така:

„(6) Оценката за съответствие се извършва като 
комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма 
консултант, несвързана с проектанта – за строежи от 
първа до пета категория включително.”

4. Ал. 7, 8 и 9 се изменят така:

„(7) За специалните обекти на Министерството на от-

браната, на Министерството на вътрешните работи и на 

Държавна агенция „Национална сигурност”, информацията за 

които съставлява държавна тайна по смисъла на Закона за 

защита на класифицираната информация, оценката за съот-

ветствие се извършва от експерти, назначени със заповед 

на съответния министър или на председателя на агенцията.

(8) Всички документи (графични и текстови) по всички 

части на инвестиционния проект се подписват и подпечат-

ват от квалифицирания специалист по съответната част 

и управителя на фирмата консултант, извършила оценката 

за съответствие. Докладът за оценка на съответствието 

по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 се подписва от управителя на фирмата 

консултант и от квалифицираните специалисти, извършили 

оценката.

(9) Част „Конструктивна” се подписва и подпечатва и от 

физическо лице, упражняващо технически контрол по част 

„Конструктивна” от състава на фирмата консултант, из-

вършила оценката за съответствие. Лицето, упражняващо 

технически контрол по част „Конструктивна”, трябва да е 

включено в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от 

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, 

който се обнародва в „Държавен вестник”.

5. Създава се ал. 10:

„(10) Част „Енергийна ефективност” се подписва и под-

печатва от лице, отговарящо на изискванията на чл. 23, ал. 

1, т. 3, буква „б” от Закона за енергийната ефективност 

от състава на фирмата консултант, извършила оценката 

за съответствие.”

§ 27. Чл. 143 се изменя така:

„Чл. 143. Съгласуваният инвестиционен проект, освен 

за издаване на разрешение за строеж, може да служи и за 

учредяване на право на строеж и за възлагане на строеж по 

Закона за обществените поръчки.”

§ 28. В чл. 144 се правят следните изменения и допъл-

нения:

1. Ал. 1 се изменя така:

„(1) Инвестиционните проекти се съгласуват по писме-

но заявление на възложителя за издаване на разрешение за 

строеж, към което са представени:

1. документи за собственост, а за сгради на жилищ-

ностроителни кооперации - и влязло в сила решение на об-

щото събрание за приемане на проекта;

2. виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3;

3. три копия от инвестиционния проект в обхват и съ-

държание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5;

4. доклад за оценка за съответствието по чл. 142, ал. 

6 или 7.”

2. Ал. 3 се изменя така:

„(3) Инвестиционните проекти се съгласуват или се от-

казва съгласуването им от органа по чл. 145 в 7-дневен срок 

от внасянето им от възложителя.”

§ 29. В чл. 145 се правят следните изменения и допъл-

нения:

1. В ал. 1 думите „и одобряват” се заличават.

2. В ал. 2, изречение първо, думите „се одобряват” се за-

менят с думите „и за обекти с регионално значение се съгла-

суват”, а във второто думите „и одобряват” се заличават.

3. В ал. 3 думата „одобрените” се заменя с думата „съ-

гласуваните”.

4. Ал. 4 се отменя.

5. В ал. 5, изречение първо, думите „одобрените инвести-

ционни” се заменят с думата “инвестиционните”, а думите 

„по чл. 144, ал. 1, т. 1, 2, 3, и 5 и ал. 2” се заменят с думите 

„чл. 144, ал. 1 и 2”, в изречение второ думите „одобрява от 

органа, компетентен да одобри инвестиционния проект за 

строежа” се заменят с думите „съгласува от компетентния 

орган по ал. 1 или 2.”

§ 30. В чл. 146, в първото и второто изречение, думата 

„одобри” се заменя с думата „съгласува”.

§  31.  В  ч л . 147 се правят следните 

изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „одобряване” 

се заменя с ду- мите „представя-

не и съгласу- ване”.

2 . В ал. 1 се създава нова т.14 със след-

ното съдържание:

„т. 14. Фотоволтаични системи с мощност до 100 кило-

вата за собствени битови и стопански нужди”.

3. В ал. 2 след текста „ал. 1, т. 1, 3, 5, 7, 12” се добавя 

текстът „и т.14”.

Разрешаване на строителството

§ 32. В чл. 148 се правят следните изменения и допъл-

нения:

1. Ал. 4 се изменя така:

„(4) Разрешението за строеж се издава на възложителя 

въз основа на извършена оценка за съответствие и съгласу-

ван технически или работен инвестиционен проект, когато 

такъв се изисква. Разрешението за строеж се издава едно-

временно със съгласуването на инвестиционния проект в 

срока по чл. 144, ал. 3. Разрешението за строеж на обекти в 

защитени територии на културно-историческото наслед-

ство се издава след съгласуване с Националния институт за 

опазване на недвижимите културни ценности при условията 

и по реда на чл. 125, ал. 5”.

2. Ал. 6 се изменя така: 

„(6) При аварийни ситуации се допуска изпълнението на 

конкретни неотложни мерки за защита съгласно наредбата 

по чл. 96, ал. 3.”

3. В ал. 8 думата „Одобреният” се заменя с думата „Съ-

гласуваният”;

4. Ал. 9 се изменя така:

„(9) В разрешението за строеж се вписват всички фак-

тически и правни основания за издаването му, категорията 

на строежа, условията, свързани с изпълнението на стро-

ежа, включително оползотворяването на хумусния земен 

слой, премахването на сградите без режим на застрояване 

или запазването им за определен срок до завършването на 

строежа. В разрешението за строеж се вписват и необ-

ходимите временни строежи по чл. 54, ал. 1 и мерките за 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, 

безопасността на движението, опазване на съседните сгра-

ди, заварените сгради, мрежи и съоръжения в имота, които 

се запазват по време на строителството и след него, едро-

размерната дървесна растителност, която не подлежи на 

премахване и други условия в зависимост от спецификата 

на конкретния строеж.”

5. Създава се ал. 13 със следния текст:

„(13) Разрешение за строеж за извършване на строител-

ни и монтажни работи, като основен ремонт, реконструк-

ция, основно обновяване и преустройства, с които се зася-

га конструкцията на сградата, се издава, ако е извършено 

обследване по реда на чл. 176в или е съставен технически 

паспорт по реда на чл. 176а.”

§ 33. В чл. 149 се правят следните изменения и допъл-

нения:

2. В ал. 3 думите „с одобрения” се заменят с думите „със 

съгласувания”.

3. В ал. 4 думите „с одобрените” се заменят с думите 

„със съгласуваните”.

4. Ал. 5 се изменя така:

„(5) Органите, издали разрешение за строеж, уведомяват 

писмено съответните регионални дирекции за национален 

строителен контрол за издадените разрешения за строеж 

и изпращат копия от тях в 3-дневен срок от издаването им. 

Към тях се прилагат копия от текстовата и графичната 

част на действащия подробен устройствен план, копие от 

визата за проектиране, когато се изисква, копие от траси-

ровъчния план и от вертикалната планировка, за сградите 

се прилагат и копия от чертежите на фасадите, изясняващи 

височината и разстоянията от новопроектираната сграда 

до съседните сгради, вкл. тези през улица и през дъното на 

имота.”

§ 34. В чл. 150, ал. 3 думите „чл. 130” се заменят с „чл. 149, 

ал. 1 или 4” и се добавя второ изречение: „Разрешението за 

строеж влиза в сила след промяна на предназначението на 

земята, ако е необходимо, по реда на специален закон.”

§ 35. В чл. 151 се правят следните изменения и допъл-

нения:

1. В ал. 1 се създава нова т. 9 със следното съдържание:

„9. леки прогледни огради без плътна надземна част, ко-

ито не са трайно свързани с терена.”

§ 36. В чл. 153 се правят следните изменения и допъл-

нения:

1. В ал. 1, изречение първо, думите „В случаите, когато 

не се изисква одобряване на инвестиционен проект” се за-

менят с думите „В случаите по чл. 147, ал. 1”;

2. В ал. 2 думите „неговото издаване” се заменят с 

думите „влизането му в сила”, думите „издаването му” се 

заменят с думите „влизането му в сила”;

3. В ал. 3, изречение второ, думата „одобреният” се за-

меня с думата „съгласуваният”.

§ 37. В чл. 154 се правят следните изменения и допъл-

нения:

1. В ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 думата „одобрения” се заменя 

с думата „съгласувания”.

2. В ал. 5, изречение първо, думата „одобрения” се заме-

ня с думата „съгласувания”, а думата „одобрен” се заменя с 

думите „оценен за съответствие и съгласуван”.

§ 38. В чл. 155 ал. 3 думата „одобрения” се заменя с дума-

та „съгласувания”. 

§ 39. Чл. 156 се изменя така:

„Чл. 156. (1) Издадените разрешения за строеж заедно 

със съгласуваните инвестиционни проекти, както и разре-

шенията за строеж в случаите по чл. 147, ал. 1, могат да се 

отменят само по законосъобразност при подадена жалба от 

заинтересуваното лице в срока по чл. 149, ал. 3 или при слу-

жебна проверка от органите на Дирекцията за национален 

строителен контрол в 14-дневен срок от уведомяването им 

по реда на чл. 149, ал. 5.

(2) Органите на Дирекцията за национален строителен 

контрол проверяват служебно съответствието на издаде-

ните разрешения за строеж и съгласуваните инвестиционни 

проекти, когато такива се изискват, с предвижданията на 

действащия подробен устройствен план.

(3) При констатиране на нарушения по ал. 2 началникът 

на Дирекцията за национален строителен контрол или упъл-

номощено от него длъжностно лице отменя с мотивирана 

заповед разрешението за строеж и съгласуваните инвести-

ционни проекти и образува административно-наказателно 

производство срещу проектанта, лицето, извършило оценка 

за съответствието и/или органа, издал разрешението за 

строеж. Заповедите на началника на Дирекцията за наци-

онален строителен контрол могат да се обжалват по реда 

на чл. 215.

(4) Разрешения за строеж, издадени въз основа на инвес-

тиционни проекти, които в нарушение на чл. 108, ал. 1 не са 

съобразени с предвижданията на подробния устройствен 

план, са нищожни. Това обстоятелство се установява без 

ограничение във времето от органите по ал. 2 и се предпри-

емат действията по ал. 3.”

(5) Влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат 

на отмяна, освен в случаите по ал. 4.”

Откриване на строителна площадка 

    и определяне на строителна линия и ниво

§ 40. В чл. 157 се създава ал. 3:

„(3) Неявяването на служител по чл. 223, ал. 2 в 3-дневен 

срок от внасяне на писмено искане в общинската (районна-

та) администрация, удостоверено по законоустановения 

ред, не препятства съставянето на протокол за откриване 

на строителна площадка и определяне на строителна линия 

и ниво на строежа.”   Следва

Предложения на ДНСК за изменение и допълнение на ЗУТ
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Конкуренцията между 

инвеститорите за огра-

ничено предлагане на не-

движими имоти води до 

все по-агресивна политика 

на пазара. Това показват 

проучванията на Комисия-

та за европейски контрол 

върху развитието на па-

зара на недвижими имо-

ти. Констатацията е, че 

е налице консенсус между 

вътрешни и задгранични 

инвеститори на пазара във 

Великобритания, например 

топновината е, че за про-

дажба се предлагат дори 

исторически обекти... Към 

това някои традициона-

листи на Острова изра-

зиха своето възмущение. 

Последвалата рестрикция 

за продан на такива имоти 

обаче се дължи и на факта, 

че този тип пазар все още 

не е добре развит. Като 

основен представител на 

търговията на недвижи-

ма собственост в крал-

ството е посочена отно-

во компанията Cushman & 

Wakefield, която в началото 

на ноември заяви на бизнес 

брифинг във Великобрита-

ния, че спира продажбата 

на исторически ценнос-

ти... Въпреки че във всички 

сектори на строителния 

и архитектурния бизнес 

вече се наблюдава покач-

ване на цената с близо 

6,58% от тази от средата 

на годината, все още 21 

от 25-те ключови пазарни 

сегмента, наблюдавани от 

анализаторите, засега са с 

низходяща тенденция. Тър-

говията на дребно на имо-

ти в момента е най-обла-

годетелстваният сектор, 

и особено продажбата на 

складови помещения. Това 

са едни от най-търсените 

имоти в западноевропей-

ския пазар. Търсенето на 

офиси е паднало с близо 44 

пункта за същия период от 

миналата година. Инвести-

торите, изглежда, вярват, 

че 2009 г. ще бъде огледа-

лен образ на предхождащи-

те години, особено в ниския 

ценови сектор. „Не е изне-

надващо, че купувачите в 

момента бързат да купу-

ват имоти на „кило”, така 

че да могат да твърдят, 

че са направили покупка 

в точното време", казва 

Дейвид Ервин, един от ръ-

ководителите на Cushman 

& Wakefield. Въпреки това 

има истински недостиг на 

качествени имоти в цял 

свят. 

Времето ще покаже със 

сигурност дали това е пра-

вилен подход, или не. Вярно 

засега е това, че тези, ко-

ито искат да продават, не 

получават реалната цена 

на имотите си. Анализ на 

Европейския съюз показва, 

че именно сега пазарът на 

имоти в Европа е поставен 

пред един от най-сериозни-

те тестове. „Личното ми 

мнение е, че повече наблю-

датели са песимистично 

настроени и смятат, че 

няма да има никаква реална 

перспектива да се върне 

онзи пазар на имоти, кой-

то беше преди началото 

на световната икономи-

ческа криза. С това обаче 

се увеличава възможност-

та част от недвижимите 

имоти да останат непро-

дадени, тъй като е малко 

вероятно да се случи чудо, 

освен ако банките не за-

почнат да отключват 

авоарите си за масовия 

потребител.“, коментира 

още Ервин.

Броят на инвестито-

рите от фирмите за не-

движими имоти, според 

International Property, има 

тенденция леко да се пови-

ши. Този саморегулиращ се 

орган за международни имо-

ти също публикува годиш-

ните си отчети, в които се 

споменава за увеличение с 

48% на потенциалните ин-

веститори. Най-изненадва-

що е, че това са граждани 

от Русия и арабския свят. 

Главният изпълнителен ди-

ректор Пол Оуен заявява в 

свое интервю, че:

 „Асоциацията полага усилия 
за сериозно развитие на 
своя профил. Тя работи 

усилено по много направле-
ния. Основните цели са за 
развитие на международния 
пазар на недвижими имоти 
като едно добро място за 
реални инвестиции, 

казва той. Организаци-

ята провежда разнообразни 

инициативи, включително и 

безплатно годишно издание 

на бюлетина „Закупуване 

на имот безопасно!” Това е 

достъпно онлайн издание. 

Бизнес оценките на имоти-

те по време на кредитната 

криза са вече с подобрена 

точност, показва друг до-

клад на асоциацията. Точ-

ността на търговските 

оценки в някои страни на 

Европа е достатъчно висо-

ка, въпреки „безпрецедент-

ни обстоятелства” и нара-

стващата несигурност на 

пазара. Такива тенденции 

се забелязват във Фран-

ция, Германия, Холандия... 

Като заключение може да 

се каже, че има глобален 

недостиг на средства за 

финансиране на имоти. По 

този начин за съжаление 

се възпрепятства инвес-

тиционната активност, а 

това води и до намаляване 

на сделките в повечето ев-

ропейски пазари.

Специално за в. „Строител” от Лондон

Във Великобритания продават 
дори исторически обекти
Анализ на Комисията за европейски контрол отчита агресивна политика на пазара  
на недвижими имоти

Росен Алексиев

ACE е организация, 

представляваща архитек-

турната професия на ев-

ропейско равнище. Секре-

тариатът й се намира в 

Брюксел. Нейната функция 

е в обединяването на ор-

ганизации, които са пред-

ставители и регулатори на 

национално ниво на всичко, 

обединено в строителния 

бранш на страните - член-

ки в ЕС. Едни от последно 

присъединилите се държави 

са Швейцария и Норвегия. 

Тази организация за-

щитава интересите на 

около 480 хил. архитекти 

на територията на обе-

динена Европа. Основната 

функция на АСЕ е да следи 

развитието на престиж-

ната професия архитект 

на европейско равнище, а 

така също да се стреми да 

влияе в политиката и зако-

нодателството на ЕС при 

обсъжданията на тази спе-

цифична област. По този 

начин организацията оказ-

ва влияние и контрол върху 

архитектурната практика 

за цялостното качество и 

устойчивост на архитек-

турната среда, развити-

ето на строителството, 

запазването на екологич-

ното равновесие и много 

други. В последния доклад, 

представен от ЕК за соци-

алното и икономическото 

развитие в следващите 5 

години, особено място за-

ема частта, която засяга 

тази сфера. Архитектите 

на Съвета на Европа (AСE) 

в свое специално комюнике, 

разпространено за преса-

та, изразиха задоволство 

от това, че Европейската 

комисия е включила АСЕ 

в своето „Ръководство 

за развитие на архитек-

турата на Комисията за 

запазване и поддръжка за 

нейните собствени сгра-

ди”. В този наръчник, който 

беше приет на 23 септем-

ври тази година и издаден 

в началото на ноември, 

има особено важни момен-

ти за развитието на архи-

тектурния и строителния 

бизнес. ЕК дава ясна ин-

дикация, че за Комисията 

има особено значение да 

бъде подобрено качество-

то на изгражданите сгра-

ди на територията на ЕС. 

Това е приоритетна ини-

циатива, която ще отво-

ри много нови проекти за 

AСE в следващите годи-

ни. Европейската комисия 

разполага със значителен 

брой внушителни сгради, 

обединени в „Европейския 

квартал в Брюксел”. Много 

други имоти на Комисията 

се намират в Люксембург, 

Страсбург и други голе-

ми градове в цяла Европа. 

В продължение на години 

тези сгради първо са били 

наемани с договор за дълго-

срочен наем, след което са 

били закупени 

с дългосрочен 

лизинг  чрез 

специална схе-

ма от Европей-

ската банка за 

развитие.

 В  н ач а -

лото на 2000 

г. Комисията 

приема едино-

душно държа-

вите членки 

да придобият 

собственост 

върху по-голя-

мата част от 

сградите, ко-

ито заемат, а 

също така да 

бъде обособе-

но специално 

звено, което ще се ангажи-

ра с поддръжката и стопа-

нисването им. 

С това се слага начало 

на една стегната и актив-

на политика за управление-

то на имотите на ЕК. След 

създаването на тази коми-

сия, през септември 2007 

г., се навлиза в нов етап от 

развитието, като се прие-

ма специално „Ръководство 

за политика на Архитек- 

турната комисия към ЕК”. 

В продължение на някол-

ко години архитектите на 

Съвета на Европа (ACE) са 

заети с неофициални кон-

султации с Комисията. Дру-

га основна сфера е създава-

не на добра работна среда 

за подобряване на цялост-

ното качество на живот в 

рамките на целия ЕС. През 

септември 2007 г., когато 

ЕС приема директивата за 

своята жилищна политика, 

Комисията също поема ан-

гажимент да приеме изцяло 

политиката на АСЕ за архи-

тектура и строителство. 

Заместник-председателят 

на ЕК Сийм Калас заяви 

преди време в Брюксел, че 

като основен приоритет 

АСЕ поема ангажимент да 

прилага и екологично упра-

вление, и одит, наричан още 

„Екоодит на всички сгради 

на ЕК”. 

Сред 10-те референт-

ни елемента на тази добра 

практика, съдържащи се в 

ръководството, е отбеля-

зано, че: „за да се осигури 
добро архитектурно ка-
чество, Комисията смя-
та, че е подходящо да се 
организират европейски 
архитектурни конкур-

си или други за всички 
нови сгради или ренови-
ране на съществуващи, 
като всички членове на 
АСЕ имат равни права да 
участват в тях”.

 В последния годишен 

бюлетин за развитие на 

Европейската комисия се 

казва още, че от АСЕ се 

очаква да включи в своите 

редици и други държавни 

институции както на ев-

ропейско, така и на нацио-

нално равнище, с което ще 

се осъществи по-голяма 

връзка при определени ре-

монтни дейности на нови-

те сгради на Комисията, 

намиращи се в някои евро-

пейски държави. В Cъвета 

на архитектите на Eвропа 

са особено доволни и горди 

с това, че новото ръковод-

ство, издадено от ЕК, се 

отнася до последните за-

ключения на Европейския 

съвет и за приноса на ор-

ганизацията до въвеждане 

на архитектурни проекти 

за устойчиво развитие.

 АСЕ от своя страна 
приема с „Добре дошли!” 
всички творци, включи-
телно и нови архитекти 
от България и Румъния. 

Архитектите на Съвета на Европа 

Снимка Майк Франклин
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Сръбските герои са една от най-обичаните 
балкански групи

Сръбските турбо -

фолк-метъл герои Pero 

Defformero ще свирят като 

подгряващи на концерта 

на Kultur shock и „Контрол” 

в зала „Универсиада” на 1 

декември. Групата от за-

падната ни съседка ще ни 

връхлети с откачената 

си комбинация от здрави 

китари, прогесив прециз-

ност и изненадващите 

фолквокали на Горан Бише-

вац – винаги с бял костюм, 

червена роза в ревера и 

пистолет в колана. 

За хедлайнерите на 

вечерта – Kultur Shock, 

това ще е трето госту-

ване в България. Още след 

първото си идване те се 

превърнаха в любимци на 

българската публика. Нес-

лучайно култовата мулти-

национална алтърнатив-

пънк-рок-джипси-метъл 

банда (в която блести и 

българинът Вал Косьов-

ски) записаха официалния 

си концертен албум имен-

но в София. По изрично 

настояване на групата 

цените на билетите за 

предстоящия концерт ще 

бъдат максимално ниски - 

25 лева на предварителна 

продажба. Третото им шоу 

у нас е част от мащабно 

турне в Европа, което ще 

представи четвъртия им 

студиен албум „Integration”.

Като кохедлайнери ще 

се изявят легендарните 

пънкари „Контрол”, пред-

вождани от енигматичния 

си фронтмен Кольо Гилъна. 

$33 милиона... и Джони Деп  
отново става пират

В началото на го-

дината Кийра Найтли 

обяви, че „пиратски-

те й дни са свърши-

ли”. Нейният звезден 

колега Орландо Блум 

последва примера й и 

също отказа участие 

в четвъртата част на 

„Карибски пирати”. Го-

вори се обаче, че проду-

центите на поредицата 

съвсем не се притес-

нили, тъй като идеята 

им била да се съсредо-

точат върху бъдещите 

приключения на капитан 

Джак Спароу, в чиято 

роля се превъплъ-

щава Джони Деп. 

Това явно наис-

тина е така, защото 

холивудската звезда 

подписа договор, според 

който ще получи 33,6 

милиона долара, за да 

участва в следващата 

част на хитовата по-

редица. Джони Деп ще 

получи допълнително и 

процент от приходите 

от билети. Инвестици-

ята обаче явно си заслу-

жава, защото първите 

три филма от „пират-

ската сага” инкасираха 

няколко милиарда долара 

печалба. 

Очаква се „Pirates of 

the Caribbean: On Stranger 

Tides” да се появи по ки-

ната през 2011 г. 

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Младата Виктория

Сърцето ти 
принадлежи на мен

Повечето хора са свик-

нали да възприемат крали-

ца Виктория като скърбяща 

вдовица, облечена винаги 

в черно. Именно затова 

създателите на „Младата 

Виктория” предлагат един 

по-различен поглед върху 

нейната личност. Действи-

ето на филма се развива в 

периода от 1836 - годината 

преди Виктория да се въз-

качи на трона, до 1840 – го-

дината, когато се омъжва 

за принц Албърт. Именно 

любовната история между 

двамата е централната 

тема в лентата. 

Виктория е отгледана 

от обсебващата си майка 

– дукесата на Кент, и ней-

ния амбициозен съветник, 

които я държат в стаята 

й без възможности да кон-

тактува с външния свят. 

След като чичо й Уилям 

умира, тя се превръща в на-

следница на трона и всички 

се опитват да спечелят 

благоволението й. Нейният 

братовчед Албърт – пле-

менник на белгийския крал 

Леополд, се опитва да спе-

чели сърцето на младата 

кралица, но след като вече 

се е отървала от контро-

ла на майка си, Виктория 

няма желание да бъде кон-

тролирана. Въпреки това 

двамата стават приятели 

и тя му позволява да й пише. 

Междувременно Виктория 

е коронясана за кралица и 

нейният първи декрет е да 

прогони майка си.

Отначало хората харес-

ват Виктория, но след поли-

тическия срив на партията 

на лорд Мелбърн (неин съ-

ветник и първи министър), 

тя е поставена в много неу-

добна ситуация от опозици-

онната партия. Кралицата 

отказва да смени антуража 

си и вестниците гръмват 

с новината, че се противо-

поставя на волята на хо-

рата. В този момент Вик-

тория разбира, че отчаяно 

се нуждае от подкрепата 

на Албърт. Тя го привиква в 

Англия, а той успява да спе-

чели сърцето й и Виктория 

го моли да се ожени за нея. 

Зрелището на кралската 

сватба успокоява народа, 

но между младоженците 

бързо се появява напреже-

ние – кралицата иска послу-

шен приятел и любовник, а 

не доминиращ съпруг. Той 

пък иска да участва във 

всички политически реше-

ния – нещо, която Виктория 

не може да допусне. Все пак 

тя е кралицата. След като 

му позволява да са занима-

ва с персонала на двореца, 

нещата се успокояват до 

деня, в който тя го вижда 

да говори с политици на 

едно празненство... 

Дийн Кунц е автор на 

толкова много романи, 

разпръснати из толкова 

много жанрове, че и сами-

ят той не се наема да си 

състави библиографията. 

„Ню Йорк Таймс” определя 

творбите му като „пси-

хологически сложни, май-

сторски изпипани и изцяло 

задоволяващи нуждата ни 

от пулсиращ адреналин”.

В  новата си книга 

„Сърцето ти принадлежи 

на мен” писателят на-

влиза в най-закътаните 

ужаси на човешката душа 

и се опитва да проследи 

какво ни прави това, ко-

ето сме. 34-годишният 

Раян Пери има всичко на 

този свят – процъфтяващ 

бизнес, любима жена, жи-

вот, какъвто винаги е ис-

кал да води. И тогава се 

появяват първите симп-

томи. Само след няколко 

дни той е вече в списъка 

на най-нуждаещите се от 

ново сърце. Година по-къс-

но всичко лошо е минало и 

животът му отново е ху-

бав. Бизнесът върви добре, 

опитва се дори да си върне 

момичето, което обича. И 

тогава започва да получа-

ва анонимни пода-

ръци: кутия сърце-

видни шоколадови 

бонбони за праз-

ника на влюбени-

те Свети Вален-

тин, медальон във 

формата на сърце. 

Но най-плашеща е 

видеокасетата 

с подробна сър-

дечна операция и 

смразяващо пос-

лание - сърцето 

ти принадлежи на 

мен. Раян е преследван от 

тайнствена жена, която 

предявява права към всич-

ко негово. Тя прилича като 

две капки вода на млада-

та жена, чието сърце бие 

ритмично в гърдите му...

Pero Defformero се включват в 
шоуто на Kultur Shock

Четвъртата част на „Карибски пирати” се очаква през 2011 г. 

Мартин Динчев
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Dr. Trenchev, 100 days 
of the Cabinet in office is 
usually the term in which an 
evaluation is made for the 
first steps of a government 
from the position of the 
most serious syndicate 
in Bulgaria. What is your 
evaluation and what are 
your first impressions? 

 I t  is diff icult  to give 

a  de f i n i t e  e va lu a t i o n . 

Undoubtedly, this Cabinet 

has a lot  of d i fferences 

from the previous ones that 

followed before our eyes. I 

have welcomed and said 

goodbye to all cabinets in 

the past 20 years. What 

is different now is that for 

the f i rst  t ime, I  th ink,  a 

serious attempt is made to 

look back and to say how 

was Bulgaria ruled, what 

people ruled i t  and how 

they governed it. A lot of 

scandalous facts came out. 

The problem is that these 

facts should be judged by 

another institution which to 

say whether there is guilt or 

not. Exactly on this matter 

I am a pessimist because 

t h i s  i n s t i t u t i o n  c a l l e d 

jurisdiction in general has 

been specialized in the past 

20 years but is not working. 

And this is a problem not 

only for the governing class 

but also for the people who 

are longing for a little justice 

and punishment. But that is 

the one side of the question.  

Which is the other one? 
Naturally, we watch by 

sectors how are things going 

and we have mixed feelings. 

There  a re  depar tments 

where there are ideas, there 

are attempts to go forward, 

but some departments are 

far behind. And the third 

specif icity on evaluating 

this Cabinet is the big crisis. 

We can speak about it a lot, 

but in a few words I want to 

say that for the first time we 

have an economic situation 

that creates huge problems 

and their solving does not 

depend on us, or rather it 

l ittle depends on us. The 

government develops in a 

specific environment. 

What  adv ice  would 
y o u  g i v e  t o  t h e  n e w 
government? 

 The reply is not so easy. 

There is a universal piece of 

advice and there is a piece 

of advice that follows on a 

concrete problem. From the 

more general and universal 

pieces of advice I would 

say i f  anyth ing is to be 

privatized, sold, etc. to make 

it in the possibly clearest 

and open way and not in 

the way so far because 

just by these secret forms 

and put-up privatizations 

the economy was ruined. 

The other thing is to use 

maximum the opinion of 

organizations that are not 

political, hence they are not 

their competition and do not 

wish them ill will. These are 

syndicates and employers, 

because both want people 

to live better and to earn 

mo re  and  t he y  do  no t 

want to become ministers 

either. For the euro funds 

there should be openness, 

transparency, publicity, etc. 

so that people will believe in 

them again. Let this style of 

governing become filled with 

more constructive contents, 

we should think from now on 

how to make things better. 

After the first 100 days of Bulgaria’s Cabinet there is a rea-
son for moderate optimism 

Dr. Konstantin Trenchev:

At  last  the long-

awaited moment came, 

the tender procedure for 

Trakiya Highway started; 

for the present moment 

- for Lot 2 and soon also 

for Lot 3 and 4. The 

dream to have at least 

one whole highway and 

to travel at an easy pace 

to the seaside is on the 

way to come true. The 

e ven t  happened  a t 

210+100 km of Trakiya 

Highway – the circular 

juncture connect ing 

the highway with the 

e n c i r c l i n g  ro ad  o f 

S t a r a  Z a g o ra  a n d 

road I-5 – Stara Zagora-

D imi t rovgrad where the 

finish of the speedway to 

Nova Zagora will start. The 

forecast cost of Lot 2 is 

EUR 96 mill ion whi le i ts 

length is 31.8 km. At the 

event were present Claus 

Dieter Stolle –member of 

the Managing Board of the 

Road Infrastructure Agency, 

Ivaylo Moskovski – Deputy 

M in i s t e r  o f  Transpo r t , 

Information Technology and 

Communications, and the 

mayors of Stara Zagora and 

Nova Zagora – prof. Svetlin 

Tanchev and Nikolay Grozev. 

Minister Plevneliev: Eng. Ivan Boykov, Executive Director of BCC: 

10 Bulgarian companies have 
a chance for Trakiya Highway 

The conditions are difficult to 
achieve but feasible 

R e p r e s e n t a t i v e s 

o f  t h e  b igges t  p r i va t e 

in f rast ruc tu re  company 

i n  R o m a n i a  “ S e a r c h 

Corporation” Livio Staniloi 

and  Dan ie l  M iha i le scu 

came to Sofia to exchange 

experience with Bulgarian 

constructors. They were 

welcomed by the Chairman 

o f  s ec t i o n  “Des ign 

a n d  c o n s t r u c t i o n 

control” eng. Valentin 

Zarev. The host and 

the guests discussed 

impor tant  quest ions 

c o n c e r n i n g  t h e 

engineering practice in 

Romania and Bulgaria 

and the law structures 

in construction in the 

two neighboring countries. 

Analyses and parallel in 

the laws concerning the 

construction branch were 

made and were discussed 

concrete problems in design 

and consulting companies 

in our country connected 

w i t h  t h e  fo r t h c o m i n g 

amendments to the Law on 

the structure of territories 

and the Law on construction 

on the recommendation of 

EC exper ts.  Eng.  Zarev 

shared with his Romanian 

colleagues his ambitions 

for making a register to 

the Bulgarian Construction 

Chamber,  i .e.  t rans i t ion 

of design and consulting 

companies from licensing 

to registering regime.  

Romanian designers exchange experience with BCC

“The conditions in the 

competition for “Trakiya” are 

good. What we negotiated 

with the minister is done 

in principle. As a whole, 

however, it starts with a lot of 

compromises,” said eng. Ivan 

Boykov, Executive Director of 

the Bulgarian Construction 

C h a m b e r  ( B C C ) .  H e 

expressed his hope that the 

orders will reach a greater 

number of companies which 

will intensify competition and 

that, on its side, will have a 

favorable effect on the end 

product. In his words, the 

tender conditions are difficult 

to achieve for Bulgarian 

compan ies  bu t  a re  no t 

unfeasible. 

In connection with the 

first condition – candidates 

should have income from 

ac t i v i t y  s im i la r  t o  t h e 

subject of the order to the 

size of BGN 200 million for 

the past three years; he 

explained that there is a 

peculiarity which is known 

only to specialists. “It is that 

in Bulgaria overhauls and 

various serious construction 

w o r k s  o n  E u r o p e a n 

programs were hidden under 

the name of “rehabilitation”. 

In fact, during the past 5 

years there was no capital 

construction in the Agency. 

The  s ta te  d i d  no t  g i ve 

money for construction and 

everything was financed by 

European programs. Hence, 

the big volume of finances 

of the Bulgarian companies 

came from rehabilitation. 

After ser ious arguments 

with our western colleagues 

because rehabil i tation is 

a different term with them, 

we managed to introduce 

this term in the contracts,” 

commented the Executive 

Director of BCC. 
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Кьолн - четвъртият по 

големина град в Германия 

с население около 1 ми-

лион души и най-големи-

ят град в Северен Рейн-

Вестфалия. Разположен 

е на двата бряга на река 

Рейн. 

Кьолн е един от най-

старите градове в Ев-

ропа. Градът е бил голям 

център в римската про-

винция Германия. По жела-

ние на Агрипина, родена 

там и по-късно съпруга 

на император Клавдий и 

майка на Нерон, селище-

то получава от римляни-

те права на град през 50 

г. от н.е. и името Colonia 

Claudia Ara Agrippinensium 

(CCAA) .  През Средни-

те векове, около 1500 г., 

Кьолн е най-големият град 

в Европа. От времето на 

Наполеон там 

се произвежда 

Eau de Cologne 

(от фр. - кьолн-

ска вода, оде-

колон), станал 

нарицателно за 

парфюм. Кьолн е 

известен също 

с  многото си 

музеи,  роман-

ски църкви, зо-

ологическата 

градина, Парка 

на фантазиите, 

Ш о ко л а д о в и я 

музей и др. Той е и голям 

образователен център. 

Повече от 54 хил. студен-

ти живеят и учат в Кьолн. 

Кьолнската катедрала

Най-известната за-

бележителност на града 

е Кьолнската катедрала, 

най-голямата готическа 

катедрала в Северна Ев-

ропа.

Кьолнската катедрала 

е най-важната туристи-

ческа забележителност 

в Германия, показват да-

нните от проучване, осъ-

ществено от отраслово-

то обединение за туризъм 

DTV и портала „Моят 

град”, съобщава „Дойче 

Веле”. 

Катедралата „Св. Пе-

тър и св. Мария” (Kоlner 

Dom), включена в све-

товния списък на Юнеско 

(1996 г.), е определена 

от мнозинство-

то германци - 

8,8%, като най-

п о п у л я р н а т а 

туристическа 

дестинация във 

Ф е де р а л н а т а 

република. Сред-

но на ден тя се 

п о с е щ ав а  о т 

около 10 хиляди 

туристи .  Със 

своите 157 ,38 

м  Кьолнската 

катедрала 

е втората 

по височи-

н а  цъ рква 

в Германия 

(след кате-

дралата в 

Улм) и тре-

тата най-

висока църк-

ва в света, 

както и цен-

трален храм 

на римокатолическата 

К ь о л н -

ска ар-

хиепис-

к о п с к а 

епархия. Намира се 

на около 250 м от р. 

Рейн, близо до централна-

та гара и музея „Лудвиг”.

Съперничат й само ка-

тедралите в Севиля и Ми-

лано. От 1880 до 1884 г. е 

смятана за най-високата 

сграда в света, затова се 

превръща и в най-популяр-

ната архитектурна забе-

лежителност в Германия.

Построена е на мяс-

тото на старата каро-

лингска катедрала на 

града, осветена през 873 

г., която пък се е нами-

рала върху основите на 

раннохристиянски храм. 

Строителството й трае 

от 1248 до 1437 г., както 

и през един по-късен етап 

- от 1842 до 1880 г. 

На 5 юли 2004 г. по-

ради „опасност да бъде 

нарушена визуалната ця-

лост на катедралата от 

плановете за строител-

ство на високоетажни 

сгради по поречието на р. 

Рейн точно 

срещу нея”, 

Световни-

ят комитет на ЮНЕСКО 

вписва Катедралата в 

Кьолн в червения спи-

сък на застрашените 

обекти. Това означава, 

че германските вла-

сти са имали възмож-

ност да предприемат 

сериозни мерки до края 

на 2005 г. по планове-

те за строителство в 

близост до готическа-

та катедрала. И така 

една година по-късно на 

30-ото си събрание 

във Вилнюс Светов-

ни ят  комитет на  

Ю Н Е С К О  в р ъ щ а 

Кьолнската катедра-

ла в списъка на све-

товното 

н а с л е д -

с т в о , 

като ос-

вен вече 

п о с т р о -

е н и т е 

в и с о к и 

с г р а д и 

около нея в бъдеще 

се забранява всякак-

во строителство.  

Коледно 
настрое-
ние

23 ноември слага нача-

лото на седем коледни па-

зара, които ще зареждат 

посетителите в старата 

част на Кьолн с коледно 

настроение. 

По време на изложения-

та, които ще се проведат 

по едно и също време, на 

разположение на 

гостите ще бъ-

дат разнообраз-

ни традиционни 

с ток и  и  ръ ч н о 

изработени пода-

ръци. Уникалното 

на това събитие 

е, че всеки от се-

демте пазара има 

своя специфична 

атмосфера и дух, 

които го отлича-

ват от останали-

те. Традиционно 

коледните свет-

лини и хармонич-

ната атмосфера 

на коледния пазар 

в Кьолн привличат мили-

они посетители от цял 

свят всяка година. Повече 

информация може да наме-

рите на адрес: 

www.koelntourismus.de

Кьолнската катедрала 
e визитната картичка на 

Германия, строена е 600 години
Ренета Николова

Катедралата

Снимки авторът

Мостът 
Хоенцолернбрюке

Хиляди катинари може 
да се видят на моста 
Хоенцолернбрюке. 
Влюбените двойки 
вярват, че с тях 
любовта им ще бъде 
заключена завинаги

На търговската улица, която е 
пешеходна, са представени всички 
големи марки. В петък шопинг манията 
е в разгара си и е трудно да се разминеш

Атмосферата в града е 
предколедна, улиците и 
магазините се украсяват за 
големия празник

38 вида местна 
бира се 

произвежда само 
в региона на 

Кьолн. Едни от 
най-популярните 

са Gaffel I Fruh

Необичайно топлото за 
сезона време провокира 
жителите и гостите на 
града да пийнат по бира 

на открито 
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Костова на финал
Националката на Бъл-

гария за „Фед Къп” Елица 

Костова се класира за фи-

нала на двойки на турнира 

по тенис на твърди кор-

тове в зала във френския 

град Екеюрдревий с награ-

ден фонд 10 хиляди долара. 

Костова и партньорката 

й Кини Лен (Франция), по-

ставени под номер 1, се 

класираха за срещата за 

титлата без игра след 

отказване на съпернички-

те им Ирина Рамиализон 

(Франция) и Валери Верхам 

(Белгия) в полуфинала.

19-годишната българ-

ка вече заработи 8 точки 

за класацията на УТА на 

двойки и 172 долара.

Отнемат медал на олимпийски 
шампион заради допинг

Олимпийският шампи-

он на 1500 метра от игри-

те в Пекин 2008 - Рашид 

Рамзи (Бахрейн), е уличен 

в употреба на допинг и 

златният му медал ще 

бъде отнет, съобщи Рой-

терс. Рамзи е един от 

спортистите, които по-

рано тази година бяха ули-

чени в употреба на допинг 

след повторно отваряне 

на допинг пробите от иг-

рите в Пекин. 

Както е известно, Меж-

дународният олимпийски 

комитет (МОК) и Светов-

ната антидопингова аген-

ция (УАДА) обявиха малко 

след Олимпиадата, че е 

разработен още по-надеж-

ден метод за откриване на 

изкуствения кръвен допинг 

и запазените допинг проби 

бяха ретествани. След 

повторното отваряне 

на допинг пробите в на-

чалото на тази година 

бе открито наличието 

на изкуствения кръвен 

допинг СЕРА (разновид-

ност на ЕПО). Очаква 

се по-късно днес от 

МОК да разпространят 

официално изявление по 

случая.

България бие, а Бербо чупи рекорди
Капитанът на 

България Димитър 

Б ер б ат ов  в кар а 

два гола и бе с ос-

новна  заслуга  за 

победата с 4:1 на 

трикольорите при 

ви з и т ат а  и м  н а 

Ма лта .  С  двете 

си попадения в кон-

тролата звезда-

та на „Манчестър 

Юнайтед ”  стана 

рекордьор по голове 

с националната 

фланелка,  като 

остави зад себе 

си  досегашни я 

л и д е р  Х р и с т о 

Бонев.  Насто -

ящият капитан 

на националния 

тим има 48 по-

падения, докато 

л е г е н д а т а  н а 

„Локомотив” (Пд) 

остава на второ 

място с 47.

Освен Бербатов за 

България вкараха Валери  

Божинов и Благой Георги-

ев, а за Малта се разписа 

Мифсуд.

Въпреки големия като 

цифрово изражение ре-

зултат,  победата  за 

тима на селекционера 

Станимир Стоилов дой-

де доста трудно и бе 

изкована с попадения в 

последните 15 минути 

на двубоя.

Теодор Николов
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Демонстрации на 

„последните писъци” в 

козметиката и в СПА 

процедурите, както 

и безплатни съвети 

по темите се прове-

доха в Експо центъра 

между 7 и 9 ноември. 

Най-големите спецо-

ве в жанровете и те-

хни клиенти и фенове 

се събраха за „Арена 

Профешънъл”. Пока-

зани бяха различни 

техники на нанасяне 

на гримове и кремове 

с хидратиращ и ан-

тиейдж ефект върху 

популярни лица от ме-

диите.

Новата марка на професионалиста 
се казва Адриана Карембьо

Венециански костюми и маски  
в Археологическия музей 

Уникално вене-

цианско ревю ще 

се проведе днес, 

20 ноември, в Ар-

хеологическия му-

зей в София. Точно 

в 19,00 часа 20 из-

вестни артисти, 

певци и журнали-

сти,  разделени 

по двойки, ще дефилират, 

облечени с живописни кос-

тюми и скрити зад зага-

дъчни маски.

900 го-

дини след 

п о я в а т а 

на венеци-

анския кар-

н ава л  з а 

първи път 

в България 

ще дефили-

рат Ромео 

и Жулиета, 

Графинята 

и Черната 

к р а л и ц а , 

Мелхиор и Балтазар, 

Двата шута и Чума-

вият доктор и други 

исторически и при-

казни герои. Костю-

мите са дело на Миглена 

Живкова-Маги, дизайнер 

на „Парти Хауз”, а маски-

те са доставени специал-

но от Венеция. 

Част от тях са 

изработени в „Ca 

Macana” - най-

старото ателие 

в Града на гондо-

лите, от което 

Стенли Кубрик 

поръчва маските 

за Никол Кидман 

и Том Круз за култовия си 

филм „Широко затворени 

очи”. За празничната ат-

мосфера ще допринесат 

бароковата музика на 

Вивалди в изпълнение на 

флейта, арфа и цигулка и 

огнено шоу. До последния 

момент отбраната пуб-

лика няма да знае кой от 

участниците в дефилето 

с какво е дегизиран. Кой се 

е преоблякъл с черен кос-

тюм с испанска яка и мас-

ка с клюн и очилца? Кой се 

е загърнал с дълга мантия 

в оранжево и черно, с коро-

на, жезъл и златна маска? 

На кого е кралскосиният 

костюм със злат-

ни украси и маска в 

бежово? 

След ревюто 

някои от маските 

ще бъдат разигра-

ни на търг с бла-

готворителна цел.

Панаир на лукса  
в Милано 

О т 

в е л о -

с и п е д , 

украсен 

с  крис -

т а л и 

Сваров-

ски,  до 

ч а н т и 

от кро-

кодилска 

кожа във 

в с и ч к и 

ц в е т о -

ве и размери, ще бъдат 

представени на луксозен 

панаир в Милано, който 

ще се опита да привлече 

любителите на луксозни 

стоки, предаде Ройтерс. 

Второто издание на изло-

жението BEspoke в Мила-

но ще представи бижута и 

часовници, порцелан и лук-

созни автомобили, кожени 

палта и кашмирени блузи, 

както и вина и елегантни 

свещи. Велосипедът, укра-

сен с кристали Сваровски, 

ще се предлага на цена от 

4 хил. евро. „Това е нещо 

положително във време, в 

което пазарът отбелязва 

спад”, заяви Марио Бозели, 

председател на италиан-

ската Камара на модата. 

„Става дума за поглед 

към бъдещето, към едно 

възстановяване, с което 

ще бъде преодолян момен-

тът на криза”, добави той. 

Компаниите в сектора се 

опитват да привлекат 

вниманието на клиенти-

те, излизайки от най-голя-

мата икономическа криза 

от десетилетия насам, ко-

ято засегна търсенето на 

дрехи, аксесоари, бижута и 

часовници. Организатори-

те се надяват около 12 хил. 

души да посетят изложе-

нието, което приключва на 

15 ноември. Миналата го-

дина мероприятието беше 

посетено от 10 500 души.

www.fashion.bg
www.fashion.bg

Т о -

п м о -

д е л ъ т 

А д р и -

ана Ка-

р е м б ь о 

с ъ з д а д е 

с о б с т в е -

на  марка  – 

Silicium +. Се-

рията включва 

п р о д у к т и  з а 

мъже, СПА серия за лице и 

тяло и професионална се-

рия грим. Продуктите са 

на основата на органични 

силикати, водорасли и ви-

тамини.

Топекспертът по грим Оксана 
Николова демонстрира 

възможностите на новите 
продукти

Снимки Камен Влахов
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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, 
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отличителна за марката 

сигурност. Всичко това 

е възможно благодарение 

на несравнимите му тех-

нически детайли. Тялото 

и шасито на супер бързия 

„Мерцедес” са изградени 

от алуминий, в резултат 

на което теглото на ав-

томобила е 1620 кг, което 

е със 150 кг по-малко от 

SLR McLaren. Идеалното 

разпределение на тежест-

та между предния и задния 

мост, 47% отпред към 53% 

отзад, гарантира най-ви-

Супер цена за 
дизайнерската икона 
на Mercedes
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завладя пазара на Европа

Супер автомобилът 

SLS AMG на компанията 

Mercedes вече се предлага 

за 177 310 евро с включе-

ни 19% ДДС. Най-откро-

яващият се елемент от 

дизайна му безспорно са 

отварящите се нагоре 

врати, тип Gullwing - криле 

на чайка. Моделът е вдъх-

новение от легендарния 

300SL oт 1950 г. и оли-

цетворява най-високите 

технологии в най-висша 

степен. 

Притежателят на ши-

роката предна решетка и 

голямата звезда впечат-

лява със съвършен дизайн, 

олекотена конструкция, 

недостижима динамика и 

сока степен на динамика 

при шофирането. Сърцето 

на SLS AMG e 6,3-литров 

V8 двигател, разположен 

зад предната ос, познат 

от други модели на AMG. 

Атмосферният двигател 

е изработен с нова всму-

кателна система, клапани, 

разпределителен вал, както 

и с други подобрения, в ре-

зултат на които мощност-

та е увеличена до 571 кон-

ски сили при 6 800 оборота 

в минута. Изумителната 

машината ускорява от 0 

до 100 км/ч за впечатлява-

щите 3,8 секунди и покрива 

максимална скорост от 317 

км/ч. Мощното задвижване 

се осигурява от четири-

те електрически мотора, 

позиционирани в близост до 

колелата, което значител-

но намалява тежестта на 

окачването. Тази интели-

гентна система позволява 

динамично оптимизиране 

при пренасяне на енергията 

без никакви загуби, като це-

ленасочено ускорява всяко 

колело и превръща визията 

на мощните спортни авто-

мобили без вредни емисии в 

реалност.

Няма съмнение, про-

порциите на SLS AMG са 

изключително агресивни 

и завладяват с почти дву-

метровия преден капак, ни-

ската и изтеглена назад ка-

бина и дългото междуосие. 

Класическият автомобил 

на бъдещето предлага въз-

можности за избор между 

редица екстри като високо-

ефективна керамична спи-

рачна система, AMG спорт-

но окачване, алуминиеви 

5-лъчеви колела и карбоново 

покритие на двигателя. 

Дизайнът в интериора е 

изчистен. Коженият салон, 

металните детайли и кар-

боновите апликации доказ-

ват високото качество в 

купето. Истинските цени-

тели обаче могат допълни-

телно да обогатят интери-

ора със спортен AMG волан 

от Alcantara, спортни се-

далки, карбонови елементи 

и аксесоари и аудиосистема 

Bang & Olufsen BeoSound.

на предната вдлъбната броня е 

допълнително разширен, джан-

тите са 19-инчови, изработени 

от устойчива метална сплав, 

а задната броня е допълнител-

но хромирана. Сред уникални-

те елементи от интериора 

са тапицерията от специално 

обработена естествена кожа 

и сенници от японска велурена 

кожа с отлични експлоатаци-

онни свойства. А най-важните 

системи и функции са стилно 

организирани за лесен достъп с 

едно движение. 

Задължителни и за двата 

модела са четиризонов авто-

матичен климатик, система за 

съдействие при паркиране - Park 

Assistance Control, и елегантно-

то автоматично затваряне 

на вратите. Допълнителните 

възможности, които могат да 

изберат ценителите, са много-

канална аудиосистема, DVD сис-

тема, инсталирана в задната 

част, и система за управление 

айдрайв, предоставяща пълен 

контрол над всички функции - на 

навигационната система, теле-

комуникациите и функциите за 

забавление. 

BMW
Новата впе-

чатляваща серия 

на  компани ята 

BMW е вече въз-

можно удоволст-

вие за европейци. 

На  германски я 

пазар компанията 

определя основна 

цена от 134 900 

евро за 760i и 144 

800 евро за модела 

760 Li. Съвършена-

та модификация 

е с 12-цилиндров 

би-турбо двига-

тел - TwinPower 

Turbo, изработен 

изцяло от алуми-

ний и притежаващ 

качества за нама-

ляване на вибра-

циите. Максимал-

ната му мощност 

е 544 конски сили, 

а автомобилът е 

способен да ус-

кори от място до 

100 км/час за 4,6 

секунди .  Седа-

нът е оборудван 

със система за 

прецизно директ-

но впръскване на 

горивото - High 

Precision Injection, и 

с двоен променлив 

контрол на раз-

пределителния вал 

- double-VANOS. 

В дизайна на 

завладяващите мо-

дели се съчетават 

класика и новатор-

ство. Контурът 


