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След първи декември 2009 г. започва погасяване на забавените плащания 
към фирмите

Всички дължими от държавата 

суми ще бъдат изплатени до края 

на февруари следващата година, 

това заяви на пресконференция в 

Министерския съвет премиерът 

Бойко Борисов. Той ще се срещне с 

представители на УС на КСБ днес 

- 27 ноември, за да обсъдят закъс-

нелите плащания към строител-

ния бизнес по вече осъществени 

договори за обществени поръчки 

и европрограми. 

Според министъра на ре-

гионалното развитие и благо- 

устройството Росен Плевнелиев 

дължимите суми варират меж-

ду милиард и милиард и половина 

лева. За да успеят да се справят с 

всички финансови задължения към 

бранша, от новия кабинет ще из-

дадат писма до банките за отла-

гане на плащанията на фирмите 

към тях. 

Бойко Борисов обясни, че това 

разплащане е трябвало да се слу-

чи през предходната година, но 

увери, че забавянето не е умиш-

лено, като добави категорично, че 

кабинетът няма да забави плаща-

нията за ДДС. 

Стартирането на погасяване-

то на неразплатените суми към 

строителите е заслуга на Изпъл-

нителното бюро на Камарата на 

строителите в България, което 

проведе серия от срещи с инсти-

туциите и алармира, че създала-

та се ситуация сериозно заплаш-

ва бизнеса у нас.

Експерти на КСБ предупре-

диха, че ако в бюджета за 2010 

г. няма предвидени пари по вече 

изпълнени договори за общест-

вени поръчки и ев-

ропрограми, ще нас-

тъпят фалити за 

строителни фирми 

и дружества, което 

ще доведе до рязко 

повишаване на без-

работицата у нас. 

Според браншовици-

те това е предпос-

тавка и за влизане 

на легални фирми в 

сивия сектор заради 

укриване на данъци с 

цел оцеляване.

От КСБ настоя-

ха държавата спеш-

но да вземе мерки 

срещу кризата в 

строителството. 

Реализирани дей-

ности по държавни 

обществени поръч-

ки не са платени на 

фирмите заради опразнен бюджет 

и липсващи пари в Министерство-

то на регионалното развитие и 

благоустройството, Министер-

ството на отбраната и други ве-

домства.  
 На стр. 8

ОБЩИНИ: ЛОМ

Виолета Михайлова

Лом е бил и отново ще стане 
красива врата към Европа

450 млн. сигурни публични 
инвестиции в София за 2010 г.

Кметът на Лом - Пенка Пенкова:

На заседание на Комитета на регио-

ните в Брюксел кметове на дунавски об-

щини инициирахме създаване на Дунавски 

регион по подобие на Балтийския, Среди-

земноморския, Черноморския. Колега от 

Австрия обяви, че сега Дунав повече ни 

разделя, отколкото ни обединява. Ако се 

обединим в такъв регион, ще имаме по-

лесен достъп до средствата от европей-

ските фондове. Оказа се, че дунавските 

общини от всички страни - членки на ЕС, 

искат да изпълняват проекти в сферата 

на инфраструктурата, корабоплаването, 

туризма, екологията. Отчетохме, че сега 

дунавските градове нямат водна връзка помежду си. Например от 

Лом до Русе се стига през вътрешността, а не по Дунав. Оказа се, 

че само 10% от възможностите на Дунав се използват, колега от 

Германия дори я нарече мъртва река заради слабото корабоплаване. 

Затова решихме да бъде учреден новият регион. На стр. 12-13

Архитект Петър Диков: 

 В сегашната ситуация в 
никакъв случай няма да вдигаме 
цените на строителните 
разрешителни. Не е сега 
моментът, защото все пак 
е криза, инвеститорите са 
притеснени, строителите 
също. Така че не е сега 
времето, когато трябва да се 
правят корекции нагоре. 

Столичната община има доста проекти, с които ще 
подпомогне строителния сектор през следващата 
година. Ние имаме около 450 млн. лева сигурни пари 
за публични инвестиции. На стр. 5

Снимка Камен Влахов
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ДАСКАЛА

Бригадата се състоеше от 11 мом-

чета - колкото един футболен отбор. 

Бригадирът бай Страхил беше събрал 

наистина цял един отбор, но от... хашла-

ци. В неговата бригада имаше всякакви 

- учили-недоучили студенти, прекъсна-

ли заради невзети изпити, избягали от 

училище ученици, хлапета от ромските 

махали, та чак и един нехранимайко, кой-

то често преспиваше в РПУ-то за хули-

гански прояви. Обаче бай Страхил, като 

човек, живял и възпитан през комунизма, 

имаше макаренковската амбиция да до-

каже, че и от най-лошия може да излезе 

свестен човек, стига човешки да се от-

насяш с него. Макар и вече пенсиониран, 

той продължаваше да бъде учител по 

труд и творчество, какъвто беше през 

целия си живот. Но вече наистина учи-

тел - по манталитет и призвание, а не по 

служебно задължение. Само че вместо в 

класната стая сега работеше на стро-

ителната площадка, за да си помага на 

малката учителска пенсия. Както и за да 

помага на тези свои последни ученици в 

живота, на тези 11 хашлаци, които беше 

събрал в една бригада въпреки възраже-

нията на шефовете. Бай Страхил помоли 

ръководството на строителната фирма 

да прояви търпение и започна да работи 

с момчетата. Направи само едно нещо, 

което беше достатъчно - довери им се 

напълно и рискува да им повери скъпи 

машини и отговорна работа. Доверие, 

което те никога не бяха получавали, за-

щото никой не ги беше приемал толкова 

на сериозно. А от педагогическия си опит 

бай Страхил знаеше, че човек е такъв, ка-

къвто го приемат другите хора. В случая 

- сериозен, ако го приемат за сериозен. 

Затова той казваше на всяко едно от 

своите момчета: „Ти си сериозно момче!" 

Това беше стар подход от класическата 

педагогика, който действаше безотказ-

но - всеки се поддаваше на желанието 

да отговори на очакванията към него. 

Оттам нататък бай Страхил повече 

не се намесваше - той беше много про-

тив постоянното предлагане на помощ. 

Както беше някога в училището, в кое-

то работеше. Тогава учителите дебнеха 

учениците да им помагат как да мислят, 

как да чувстват, как да разбират. И тази 

тяхна натраплива помощ във всичко пре-

чеше най-много, защото децата не се 

учеха как да се уповават сами на себе 

си. По тази причина бай Страхил не се 

намесваше много в работата на брига-

дата - задаваше само задачите и оста-

вяше момчетата. Оставяше ги сами на 

себе си, хулигански независими и чепати. 

Като разчиташе именно на опакия им ха-

рактер. От учителския си опит знаеше, 

че ако всички бяха подбрани по калъп все 

образцови, кротки, благонадеждни, рабо-

тата нямаше да върви, защото щеше да 

липсва искрата. Онази искра, която изли-

за при триене на остри камъни, каквито 

бяха характерите на момчетата. Точно 

тя разпалваше дръзновението в труда, 

на което искаше да ги научи бай Стра-

хил. Те се караха, сдобряваха се, пак се 

караха и пак се сдобряваха, но спорейки, 

и работата спореше, защото така има-

ше живец, имаше нерв в бригадата. За 

разлика от другите бригади на обекта, 

които работеха кротко, но с безразличие. 

В сравнение с тях, по отношение на бър-

зината и обема на извършената работа, 

бригадата на бай Страхил беше направо 

първенец. И ако тази бригада работеше 

по този начин преди 20 години, то тога-

ва със сигурност щеше да носи грамота 

„Бригада първенец”. Такова беше време-

то. Докато сега тя си беше просто една 

бригада. Бригадата на бай Страхил. Кой-

то също беше просто бай Страхил - пред 

името му отдавна го нямаше почетно-

то звание „заслужил учител”, дадено му 

в миналото. Но пък имаше едно друго 

заслужено звание, дадено му от настоя-

щето – „даскала”. Неговите момчета го 

наричаха така. А трябваше да го наричат 

„бригадира”...Трябваше! Обаче как, като 

за всички беше ясно, че той докрай ще си 

остане даскал по труд и творчество. Не-

зависимо от времето и пространството.

За „Тухла четворка“ - 
Петър Донкин

Тухла четворка

Възпитаниците на ВСУ „Л. Каравелов“ започват 
своята професионална реализация

71-вият випуск на Ви-

сшето строително учи-

лище „Любен Каравелов” 

напусна залите и лабо-

раториите на своята 

„алма матер” на изиска-

но тържество в култур-

ния дом на училището… 

67 студенти получиха 

своите дипломи за за-

вършено висше обра-

зование и отлични въз-

можности за реализация 

и адаптивност в широк 

кръг от дейности в об-

ластта на строителния 

бизнес. Защото ВСУ е с 

дългогодишни традиции 

в подготовката на спе-

циалисти с висше обра-

зование в областта на 

строителството и през 

годините на обучение е 

предложило на завърши-

лите обучение на съвре-

менно ниво. За периода 

на своето съществува-

не училището е дало об-

разование на повече от 

5100 специалисти, от 

които над 300 са чуж-

дестранни граждани.

В ректорското си 

приветствие доц. д-р 

инж. Георги Годинячки 

призова младите хора да 

очакват бъдещата си 

професионална реализа-

ция с оптимизъм и енту-

сиазъм. „Има три причи-

ни за това! Първата, че 

вече имате необходими-

те професионални зна-

ния и умения, втората 

– че ви научихме да се 

справяте с трудности-

те, и накрая – научихме 

ви да работите в екип!”, 

завърши ректорът.

Първенци на випуск 

2009 са инж. Костадин-

ка Денкова и инж. Павли-

на Панчева, които бяха 

наградени с  морални 

и материални награди 

от администрацията 

на училището, а 30 от 

завършилите бяха по-

канени на едномесечен 

стаж с възможности да 

ползват офиса, юристи-

те и счетоводителите 

на една от големите 

строителни фирми в 

столицата.

Георги Елински
Снимка Камен Влахов

„ Б ю -

джет 2010 

е  б а л ан -

с и р а н , 

ние като 

цяло  сме 

съгл ас н и 

с него, но 

има и ня-

ко и  п р о -

б л е м н и 

м е с т а . ” 

Това каза 

председа-

телят на 

БСК Божи-

дар Данев. 

Продължава практи-

ката от предходните 

правителства да се кри-

ят реалните разходи от 

министерствата под 

формата на държавна 

субсидия към Национал-

ната отбрана и сигур-

ност. 

Според него в бюджет 

2010 са заложени нереа-

листични параметри, 

например размерът на 

чуждестранните инвес-

тиции и очакваният ръст 

за второто полугодие на 

2010 г. Нереалистична е 

и прогнозната за нивото 

на безработицата. От 

БСК очакват през след-

ващата година достига-

не на нива от 15% за без-

работица. Основание за 

това дават очакванията 

за намаление на работни 

места в различни сек-

тори и структуроопре-

делящите предприятия 

в икономиката: за стро-

ителството (35 хил.), 

БДЖ, „Кремиковци”, дър-

жавната и общинската 

администрация по 15%, 

коментира Божидар Да-

нев. Той е категоричен, 

че друг недостатък на 

проектобюджета е това, 

че не предоставя нужна-

та финансова самосто-

ятелност на общините. 

Така на практика пред 

тях стоят три вариан-

та: или да увеличат так-

сите към бизнеса и граж-

даните, или да молят за 

допълнителна държавна 

субсидия, или да спрат 

плащанията по общест-

вени поръчки. 

„Като цяло бюджет 

2010 е следствие от 

липсата на ликвидност 

- и на бизнеса, и на фи-

нансовата система, и на 

гражданите. Тревожен е 

фактът, че от началото 

на годината парите в 

обращение са намалели с 

20%. Това означава, че па-

ричният ресурс ще бъде 

скъп и лихвените процен-

ти няма да паднат”, заяви 

Данев. Последните данни 

на статистиката сочат, 

че българинът увеличава 

единствено потреблени-

ето на цигари и алкохол 

за сметка на храни и дре-

хи. Това поставя въпроса 

защо в бюджет 2010 не 

се предвижда повишение 

на акциза за алкохол, кое-

то е един от пътищата 

за увеличение на приходи-

те в държавата.

В бюджет 
2010 липсват 
реформи 

Божидар Данев:
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Обсъдиха магистрала „Люлин“ на 
работна среща в МРРБ

„Автомагистрала „Лю-

лин” е основен приоритет 

на правителството и на 

Европа и трябва да бъде 

готова до края на 2010 г.”, 

това каза министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството Ро-

сен Плевнелиев по време 

на работна среща, на коя-

то бяха разисквани проб-

леми, свързани със стро-

ежа й. Присъстваха и.д. 

председателят на Управи-

телния съвет на агенция 

„Пътна инфраструктура” 

Божидар Йотов, мениджъ-

рът на проекта за ав-

томагистралата Франк 

Вайндорф, кметовете на 

Перник, Голямо Бучино и 

Мало Бучино и депутати 

от региона. Участващи-

те в обсъждането се до-

говориха депонираната 

маса да се замерва на 

всеки два месеца и след 

това количеството да се 

изплаща в десетдневен 

срок. 

Страните се  обе -

диниха около необходи-

мостта да се изгради нов 

резервоар в близост до 

Мало Бучино, който ще 

обезпечава нуждите на 

селището и на обекта. 

Представители на АПИ и 

на община Перник трябва 

да направят експертна 

оценка за стойността на 

новия резервоар, която ще 

бъде осигурена в рамките 

на 50% от община Перник 

и на 50% от компенсации. 

Участниците в среща-

та се ангажираха да по-

средничат в разговорите 

между представителите 

на изпълнителя „Мапа 

Ченгиз” и населението от 

селищата край обекта за 

намиране на компромисен 

вариант на цените за 

обезщетенията. Франк 

Вайндорф увери, че там, 

където има навлизане на 

земни маси в частни имо-

ти, след приключване на 

обекта терените ще бъ-

дат възстановени в пър-

воначалния си вид.

„Министерството на 

труда и социалната поли-

тика разчита на успеш-

ното изпълнение на про-

ектите на социалните 

партньори по ОП „Разви-

тие на човешките ресурси” 

(РЧР). Това може да стане 

чрез разумен диалог между 

МТСП и национално пред-

ставените организации на 

работодателите и синди-

катите в условията на со-

циален мир”, каза министъ-

рът на труда и социалната 

политика Тотю Младенов 

след среща с представите-

ли на синдикати и работо-

датели в Центъра за разви-

тие на човешките ресурси 

и регионални инициативи 

към МТСП. Той призова за 

кардинално подобрение на 

социалния диалог, за да 

може в условията на криза 

социалните партньори да 

бъдат по-полезни на бизне-

са и работниците.

 Министър Младенов 

представи осемте про-

екта, които ще започнат 

в изпълнение на операция 

„Повишаване гъвкавостта 

и ефективността на паза-

ра на труда чрез активни 

действия на социалните 

партньори” по ОП „РЧР”. 

Бенефициенти на проекти-

те са Конфедерацията на 

независимите синдикати 

в България, Конфедераци-

ята на труда „Подкрепа”, 

Асоциацията на индустри-

алния капитал в България, 

Българската стопанска 

камара, Българската тър-

говско-промишлена пала-

та, Българският съюз на 

частните предприемачи 

„Възраждане”, Конфедера-

цията на работодателите 

и индустриалците в Бълга-

рия, Съюзът за стопанска 

инициатива. 

Общият бюджет на 

проектите е 71 223 672 

лв., или 3% от бюджета на 

ОП „РЧР”. Максималният 

размер на всеки проект е 

около 9 млн. лева. Проек-

тите ще се изпълняват в 

периода 2009-2013 г. и ще 

реализират дейности по 

ограничаване на неформал-

ната икономика, въвеждане 

на информационни системи 

на пазара на труда и пови-

шаване ефективността на 

работната сила, разработ-

ване и прилагане на мерки за 

гъвкава сигурност на паза-

ра на труда и развитие на 

индустриалните отношения 

чрез прилагане на иноваци-

онни модели.

Стартират 8 проекта по ОП 
„Развитие на човешките ресурси”

Енергийната стратегия ще улесни 
работата на правителството

ÑÒÎ ÄÓÌÈ
 Днес премиерът Бойко Борисов се сре-

ща с представители на УС на КСБ. Само 
преди ден той обеща държавата да започ-
не да изплаща парите на строителите 
за вече изпълнени договори по обществе-
ни поръчки. Договорите са изпълнени, а 
дължимото не е платено. Дълговете на 
строителните фирми към банките са 
големи, вземането на кредити е почти  
невъзможно, а лихвите са непосилни.  След 
големия шум, който се вдигна от Камара-
та на строителите, на „Дондуков” взеха, 
че ги чуха. Премиерът обеща:  От 1 декем-
ври започваме да връщаме парите на биз-
неса. 1 декември не е далеч, дано думите 
да станат дела, защото ножът е опрял до 
кокала. Експерти от Камарата на строи-
телите в България предупредиха, още пре-
ди седмица, че ако в бюджета на България 
няма предвидени пари по вече изпълнени 
договори за обществени поръчки и евро-
програми, ще настъпят фалити за строи-
телни фирми и дружества, което ще дове-
де до рязко повишаване на безработицата 
у нас. Е, тогава държавата ще издържа 
безработни -  около 200 хиляди строители! 

Явор Симеонов

Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Проектът за енергийна 

стратегия трябва да бъде 

готов до края на 2009-а  

или началото на 2010 г., а 

до средата на следващата 

година - да бъде приет на-

ционален план за действие 

до 2020 г. Това каза минис-

търът на икономиката, 

енергетиката и туризма 

Трайчо Трайков по време на 

кръгла маса, посветена на 

енергийната стратегия на 

България. Форумът беше 

организиран от парламен-

тарната комисия по ико-

номическа политика, енер-

гетика и туризъм. На него 

присъства министърът на 

икономиката, енергетика-

та и туризма, зам.-минис-

три, председателят на 

ДКЕВР Ангел Семерджиев, 

депутати. 

В Националната енер-

гийна стратегия, според 

Мартин Димитров, трябва 

да се заложи и засиленото 

приложение на възобновя-

еми енергийни източници. 

Решаването на екологич-

ните проблеми на електро-

централите в дългосрочен 

план също трябва да бъде 

част от стратегията, 

каза той. По думите му 

трябва да се работи за 

по-голяма либерализация 

на енергийния пазар, за да 

се изпълни отговорността 

към потребителите, които 

трябва да имат по-голям 

избор на доставчици. 

Мартин Димитров за-

яви още, че твърде малко 

домакинства у нас са гази-

фицирани - едва 1,5 на сто, 

и техният брой трябва да 

се увеличи. Според него в 

досегашната енергийна 

политика се е омаловажа-

вала темата за енергийна-

та независимост на стра-

ната ни и газовата криза 

през отминалата зима е 

доказала това. У нас липсва 

и енергийна инфраструкту-

ра, каза още депутатът от 

„Синята коалиция”. 

„Нашето разбиране е, 

че наличието на приета 

енергийна стратегия още 

в началото на мандата ще 

улесни работата на пра-

вителството, защото ще 

постави ясна основа за ко-

ординирани действия”, каза 

Трайков. Той добави, че при-

етата стратегия ще даде 

възможност за оценка и 

контрол на действията на 

правителството в област-

та на енергетиката. За да 

се приеме стратегията, 

трябва да е налице и поло-

жителна екологична оценка, 

подчерта още министърът. 

Снимка Камен Влахов
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Ще се водя от любовта, която 
изпитвам към нашия град
Йорданка Фандъкова положи клетва като кмет 

Йорданка Фандъко-

ва официално встъпи в 

длъжност кмет на София 

в понеделник, след като 

се закле пред Общинския 

съвет. Тя беше избрана на 

местните избори в сто-

лицата още на първи тур 

като кандидат на партия 

ГЕРБ.

Фандъкова се закле 

във всичките си дейности 

да се ръководи от дейст-

вията на гражданите от 

Столичната община и да 

работи за тяхното бла-

годенствие. Като прио-

ритети в работата си 

новият кмет очерта вече 

започнатите проекти по 

строителството на мет-

рото, завода за разграж-

дане на битови отпадъци, 

строителството на нови 

детски градини и улици и 

ремонтите на училища, 

читалища, социални до-

мове и болници, спортни и 

детски площадки. „Ще ус-

коря разработването на 

проекти за изграждане на 

паркинги, велоалеи и пар-

кове, за осветлението”, 

каза Фандъкова. Тя не про-

пусна да спомене, че ще се 

грижи за културното на-

следство на града и обе-

ща управление на диалога, 

в което ще бъдат привле-

чени и гражданите, учени-

те, представителите на 

бизнеса, синдикатите и 

неправителствени органи-

зации. В управлението си 

ще се води от принципи-

те на законосъобразност, 

прозрачност и диалогич-

ност. Към общинските 

съветници първата жена 

кмет отправи посланието, 

че проблемите и добрите 

идеи нямат цвят, така че 

е по-добре да не се изпада 

в тяснопартийни между-

особици. 

Георги Кадиев поздра-

ви Фандъкова и призна, че 

нейният успех е и техен 

успех, колкото и парадок-

сално да звучи, но истин-

ски доброто управление 

има нужда от силен ко-

лектив. 

Фандъкова още веднъж 

благодари на всички, кои-

то са я подкрепили, и поз-

драви Георги Кадиев за не-

говото представяне като 

неин опонент. Тя изрази 

надежда, че ще продължат 

да работят заедно за ре-

шаването на проблемите 

на града. 

Новият кмет положи 

клетва в присъствието на 

министъра на транспор-

та Александър Цветков, 

на земеделието - Миро-

слав Найденов, на зам.-

министъра на финансите 

Владислав Горанов, на об-

ластния управител на Со-

фия-град Данаил Кирилов, 

депутати от ГЕРБ, зам.-

кметовете на Столична-

та община, в присъствие-

то на районните кметове 

на столичните райони и 

53 от общинските съвет-

ници. 

Силвия  Радославова

„Усилията за извежда-

нето на преден план на мо-

рала и етичните правила 

във Висшия съдебен съвет 

и в цялата съдебна сис-

тема, налагането на ред, 

откритост и прозрачност 

в действията на съвета 

вече дават своите първи 

резултати, сред които са 

оставки и образувани дис-

циплинарни производства 

срещу магистрати за урон-

ване престижа на съдебна-

та система.” Това каза ми-

нистърът на правосъдието 

Маргарита Попова по време 

на среща с ръководителите 

на дипломатически мисии на 

страните от Европейския 

съюз в България. Тя запозна 

посланиците с хода на из-

пълнението на 57-те прави-

телствени мерки за рефор-

ма на съдебната система и 

борба с корупцията и орга-

низираната престъпност. 

Министър Попова пред-

стави накратко най-важни-

те промени в Наказателния 

и в Наказателнопроцесуал-

ния кодекс, изготвени от 

работни групи в Министер-

ството на правосъдието и 

одобрени на заседание на 

правителството, за които 

в. „Строител” вече писа. Тя 

запозна посланиците и с 

приетия от Министерския 

съвет проект на Закон за 

отнемане на имуществото, 

придобито от незаконна 

дейност.

Представената от ми-

нистър Попова информа-

ция и бележките към нея 

са изключително ценни и 

важни за нас, обобщи оцен-

ката на ръководителите 

на дип-ломатически мисии 

Н.Пр. Пол Бейер – посланик 

на председателстващата 

ЕС държава – Кралство 

Швеция. Ръководителите 

на дипломатически мисии 

дадоха положителна оцен-

ка на темповете, с които 

се изпълняват заявените 

законодателни приорите-

ти в областта на наказа-

телното правораздаване, 

както и на активното 

участие на действащи 

магистрати в изработва-

нето на законопроектите, 

обясниха от пресцентъра 

на правосъдното ведом-

ство.

Маргарита Попова, министър на правосъдието:

Усилията ни вече дават резултати

Министър Цветанов бе един от първите, които поздравиха новия кмет

Всеки месец кметовете на среща при премиера

Два големи жп 
проекта стартират 
догодина 

За първото полуго-

дие на 2010 г. ще бъдат 

подготвени и подадени 

апликационни форми по 

проектите: проектиране 

на жп линията Видин–Со-

фия; модернизация на жп 

линията София–Пловдив; 

подновяване на жп инфра-

структурата по линията 

Пловдив–Бургас; доизграж-

дане на автомагистрала 

„Тракия”; строителство 

на интермодален терми-

нал в град София. Общата 

индикативна стойност на 

тези проекти е над 955 

млн. евро. 

Това стана ясно на сед-

мото заседание на Коми-

тета за наблюдение на ОП 

„Транспорт” 2007–2013 г. 

Форумът беше открит от 

Ивайло Московски, зам.-

министър на транспорта. 

В заседанието участие 

взеха експерти от Евро-

пейската комисия, управля-

ващият орган, бенефици-

ентите по ОП „Транспорт”, 

както и представители на 

неправителствени орга-

низации. Присъстващите 

обсъдиха забавянето по ня-

кои от проектите по опе-

ративната програма. 

Заседанията на Коми-

тета за наблюдение на 

ОП „Транспорт” се про-

веждат два пъти годишно 

и тяхната цел е да бъде 

представено и обсъдено 

актуалното състояние на 

проектите по програмата.

До 15 декември 2009 

г. дирекция „Национален 

фонд” към Министерство-

то на финансите ще раз-

гледа всички заявки за пла-

щания към общините. Това 

решение беше взето по 

време на срещата между 

премиера Бойко Борисов, 

членове на Управителния 

съвет на Националното 

сдружение на общините в 

България (НСОРБ) и ръко-

водители на управляващи-

те органи по оперативни 

програми. По време на раз-

говорите станало ясно, че 

до момента са реализира-

ни едва 30% от авансови-

те и 70% от междинните 

плащания към общините. 

„Причината вероятно 

е както в организацията 

на управляващите органи, 

така и в работата на об-

щините. Затова предлагам 

проблемите да се решават 

в диалог на ежемесечни 

срещи”, заяви министър-

председателят. По иници-

атива на премиера Борисов 

срещите между него, ръко-

водителите на управлява-

щите органи и кметовете 

ще се провеждат в 

средата на всеки 

месец, като следва-

ща беше насрочена 

за 15 декември. До-

тогава общините 

ще получат подробна 

справка за всички за-

явки, постъпили при  

управляващите орга-

ни до този момент, 

каква част от тях 

са удовлетворени и 

какви са причините 

на други да бъде от-

казано. 

По време на сре-

щата кметовете поста-

виха за разглеждане и иде-

ята част от ДДС по ОП 

„Регионално развитие” да 

остава в общините. Пър-

вото решение от първата 

среща беше за създаване 

на по-ясни и унифицирани 

указания към местната 

власт. До края на седми-

цата указанията и по ОП 

„Развитие на селските ра-

йони” ще станат публични, 

като информацията ще 

бъде качена на сайта на 

Министерството на зе-

меделието и храните.
Премиерът Бойко Борисов се срещна с членове на Управителния 
съвет на Националното сдружение на общините в България

Министърът на правосъдието Маргарита Попова по време на 
срещата с посланиците

Снимка Камен Влахов
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450 млн. сигурни публични 
инвестиции в София за 2010 г. 

Архитект Петър Диков: 

Г-н Диков, защо се 
наложи толкова дълго 
време да чакаме новия 
устройствен план на Со-
фия? 

 Не е толкова, защото 

като помислим какъв беше 

периодът от време меж-

ду предишния план и сега 

действащия... да припом-

ня, този период от време 

беше точно 45 г. Сегаш-

ният период от 3 години 

просто е безкрайно кра-

тък. На практика това не 

е нов план, а е актуализа-

ция на сега действащия 

план. Тази актуализация е 

в няколко основни посоки. 

Първата е подобряване на 

транспортно-комуникаци-

онната система с корек-

ции в трасета на улици, 

в разработките на масо-

вия градски транспорт, 

втората е развитие на 

зелената система и мер-

ки за опазване на зелени-

те площи, развитие на 

градското стопанство, 

гробищните паркове, 

третирането на отпа-

дъци. Разбира се, с този 

устройствен план имаше 

отстраняване и на някои 

явни фактически грешки 

и неточности в досега 

действащия, като подо-

бряване на структурата 

на отделните функционал-

ни територии, намаляване 

някъде на параметрите на 

територии във връзка с 

изискванията за по-добра 

екологична среда и много 

други детайли, на които 

сега няма да се спирам. 

Направена ли е равно-
сметка за динамичното 
развитие на града в но-
вото градоустройство 
за по-дълъг период от 
време? 

 Новият план дава мно-

го по-добри възможности 

за развитие в някои функ-

ционални зони като зони 

за производство, зони за 

логистика, зони за разви-

тие на транспорта, тъй 

като сега действащият 

план не беше отчел инвес-

тиционния интерес към 

София, който съществува 

в тази посока. 

В тази връзка какво е 
отредил новият план за 
„Кремиковци”? 

Днес съдът решава 

окончателно съдбата на 

комбината и това реше-

ние 99% ще бъде за амор-

тизация. Така че „Креми-

ковци” вече не е въпрос, 

който стои пред нас. Ние 

сме дали максимално до-

бри опции за развитие на 

тази територия и сме го 

определили като много-

функционална зона и това 

предпоставя интерес за 

инвеститори, които ще 

дойдат да купят „Креми-

ковци” вече не като пред-

приятие, а като терито-

рия и като едно голямо 

находище за скрап. 

Може ли да кажем, че 
там ще е новият логис-
тичен център на София? 

Там ще е новият сате-

литен град на София. 

Тоест София ще рас-
те в тази посока? 

 Не че ще расте. Тази 

територия ще бъде пре-

структурирана. Това е 

огромна територия. Това 

са около 14-15 хиляди дка. 

Така че тя просто няма 

как да расте. Тя трябва да 

се преструктурира. 

Кое е новото в този 
план и с какво бихте се 
гордели след време? 

Най-иновативното е, 

че този план дава дос-

татъчно добри условия 

за развитието на града 

през следващите 20 г., 

защото през последните 

30  София се развиваше 

без план. Това предпос-

тавяше пълен хаос в раз-

витието на града, второ, 

възможности за корупция, 

защото винаги когато 

няма план, това дава въз-

можност решенията да са 

еднолични, индивидуални, 

тоест решения в ръце-

те на чиновника. Така че 

работата ни дава доста-

тъчно основания да сме 

доволни, че сме направили 

този план. 

Всичко ,  което  ми 
разказвате, ще даде ли 
повече работа на стро-
ителите? 

 Това не е пряко свър-

зано. Логиката е, че се 

дава възможност за ин-

вестиции на светло, дава 

се възможност да се знае 

къде какво може и не може 

да се прави и да бъде 

прогнозируемо развитие-

то на града. И в този кон-

текст се надявам, че ще 

има развитие и в строи-

телството. Главно разчи-

таме на чуждестранните 

инвестиции, защото ис-

тината е това, че поне в 

близкия период от време 

ние разчитаме основно на 

пари от чужбина. 

Как гледат чуждите 
инвеститори на София ? 

 Много добре. Инвес-

тиционният интерес от 

големите инвеститори 

на практика не намаля-

ва. София продължава да 

поддържа интереса на 

големите инвеститори. 

Само отпреди няколко дни 

имаме внесена такса за 

строително разрешение 

на стойност 3 млн. 514 

хил. лв. Това са повече от 

300 хил. кв. м обект.

Какъв е обектът? 
Подземни гаражи, ма-

газини, жилища и офиси. 

Какво става с небос-
търгачите, които тряб-
ваше да се строят в Со-
фия, ще ги има ли? 

Аз винаги съм казвал 

и сега го повтарям: към 

момента няма условия в 

София да се строят не-

бостъргачи. Това е скъпа 

сграда като строител-

ство, скъпа сграда като 

поддръжка. В момента 

няма клиент, който да 

иска да купи обект в по-

скъпа сграда и да плаща 

повече, като го експлоа-

тира само защото иска да 

бъде в небостъргач. Прос-

то икономическа логика. 

Ако някой, разбира се, иска 

да строи небостъргач, за 

да се покаже колко е фи-

нансово могъщ, би могъл 

да го направи. Това се пра-

ви по света, но аз не виж-

дам такива инвестиции в 

България. 

Какви са решенията, 
които се предлагат за 
отпушване на трафика в 
столицата? 

Най-важното решение 

е ускореното развитие на 

градския транспорт. Глав-

но на релсовия - метрото 

и трамвая. Това е начи-

нът, по който ние бързо 

може да постигнем добър 

ефект в преодоляване на 

трафика, защото то пред-

вижда и нови улици, нови 

пробиви, нови магистрали 

в периферията на София. 

Но това са скъпи проекти 

и със сигурност за 

реализацията им 

ще трябва време. 

Най-скоро работа 

ще започне с про-

бива на бул. „Дана-

ил Николаев” и бул. 

„Тодор Каблешков”. 

Това са двата про-

бива, които тряб-

ва много бързо да 

се направят. 

Как са разпре-
делени зелените 
площи -  според 
броя на хората по 
кварталите или 
според свободни-
те площи, където 
ги има?

 На практика 

според наличното и спо-

ред възможното. Зеле-

ната площ е скъпа площ 

като придобиване.  За 

съжаление изключително 

разхитително са изразхо-

дени преобладаващата 

част от общинските те-

ритории. Те са или разпро-

дадени, или дарени, или на-

право откраднати. Това е 

причината, поради която 

възможностите за раз-

витие на зелените площи 

върху общински терени са 

много малки, което значи, 

че за да увеличи зелените 

площи, общината трябва 

да изкупува терени, което 

води до големи финансови 

ангажименти, каквито 

няма към този момент. 

Ще може ли върху 
зелените площи да се 
строи? 

Категорично не. За-

щитният режим е доста-

тъчен.

 Ще вдигате ли цени-
те на строителните раз-
решителни? 

 В сегашната ситу-

ация в никакъв случай 

няма да ги вдигаме. Не 

е сега моментът, за-

щото все пак е криза, 

инвеститорите са при-

теснени, строителите 

също. Така че не е сега 

времето, когато тряб-

ва да се правят корек- 

ции нагоре. 

А надолу? 
Не, но Столичната об-

щина има доста проекти, 

с които ще подпомогне 

строителния сектор през 

следващата година. Ние 

имаме около 450 млн. лева 

сигурни пари за публични 

инвестиции. Тези пари 

са за построяването на 

естакади, колектори и др., 

по тези проекти строи-

телните фирми могат да 

кандидатстват. 

Кои бяха най-големи-
те проблеми, с които 
се сблъскахте, докато 
работехте по новия ус-
тройствен план? 

 Ние, българите, сме 

откриватели на един от 

основните закони на фи-

зиката, който казва, че на 

всяко действие има равно 

по сила и обратно като 

посока противодействие. 

Ние, българите, сме от-

крили, че на всяко дейст-

вие има два пъти по-го-

лямо по сила и обратно 

по посока противодей-

ствие. Надявам се всеки 

да разбере, 

ч е  т р я б в а 

да прескочи 

собствените 

си интереси 

и  да  гледа 

поне  малко 

общия инте-

рес. 

Н е  с е 
отказахте 
през цялото 
това време, 
у с т о я х т е 
докрай... 

Е, как ще 

се откажа, 

това  е  ос -

новният ме-

ханизъм, по 

който тряб-

ва да се упра-

влява градът 

следващите 

20 години.

Петър Диков е роден на 19 септември 

1953 г. Женен, с две деца. През 1978 г. 

завършва ВИАС, степен архитект. Научен 

сътрудник първа степен. От 2006 г. е 

главен архитект на София. Ръководител 

на редица проекти за градоустройство, 

научни и нормативни разработки.

Явор Симеонов
Снимка Камен Влахов



канализации в община 

Стамболово е осигурено 

чрез механизмите на ев-

ропейското икономическо 

пространство (ЕИП).

Първата копка по про-

екта, финансиран от ЕС, 

удариха в понеделник де-

путатът и бивш кмет на 

Стамболово Гюнер Сер-

бест заедно с наследни-

ка си на поста Маджит 

Мандаджъ.

Съоръжението в се-

лата Зимовина и Поповец 

ще разполага с модулна 

пречиствателна станция 

за отпадни води. 

За канализацията ще 

бъдат положени 8 км тръ-

би.

За изпълнението са 

предвидени ударно крат-

ки срокове и обещание-

то е пусковият срок да е 

след 58 дни.

В двете стамболов-

ски села живеят общо 

1203 души. Тръбите ще 

обслужват и парцели, 

които засега въобще не 

са застроени. Идеята е 

така да се стимулират 

закупуването на имоти 

и строежът на жилища 

в селата, коментира на-

стоящият кмет на общи-

ната Маджит Мандаджъ.
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Старото кметство 

в едно от най-малките 

димитровградски села 

– Райново, ще посреща 

природолюбителските в 

региона.

Сградата вече е ре-

конструирана в инфор-

мационен и презентаци-

онен център на проект 

за защитена местност 

Злато поле. В ремонта 

са инвестирани 50 хил. 

лв., а до откриването 

на центъра предстои 

обзавеждането и обо-

рудването му с необхо-

димата техника, съоб-

щи началникът на отдел 

„Екология" в община Ди-

митровград и ръководи-

тел на проекта Пламен 

Митков.

Обособяването на 

информационния център 

е  част от мащабния 

проект на община Ди-

митровград за опазва-

не на защитената зона 

„Злато поле” и превръ-

щането на мястото в 

атрактивна туристи-

ческа дестинация .  В 

разработката е вклю-

чено и изграждането на 

4 наблюдателни кули. 

Злато поле е част от 

националната програ-

ма „Натура 2000”. Близо 

900 хил. лв. е стойност-

та на проекта, по който 

започна работа община 

Димитровград. За реа-

лизирането му от общо 

заложената сума мест-

ната управа изтегли 350 

хил. лв. под формата на 

дългосрочен инвести-

ционен кредит от фонд 

ФЛАГ.

Норвегия, Исландия и Лихтенщайн 
наливат средства в наши села

Реализират 
за 58 дни 

проект  
за 2,1 млн. лв.  
в Стамболово 

Милена Апостолова

Бившият кмет на Стамболово и настоящ депутат 
Гюнер Сербест и наследникът на поста му в общината 
Маджит Мандаджъ направиха първата копка на 
съоръжението в Зимовина и Поповец

Обновиха дом за възрастни с 
пари от „Красива България” 

Изцяло обновеният старчески дом в парк „Кенана” 

край Хасково ще бъде издаден идната седмица на екс-

пертите от „Красива България”. Бригадите от фирмите 

изпълнителки вече са приключили със строително-ре-

монтните дейности и са готови да предадат обекта. 

Извършена е подмяна на покрива, хидроизолацията, 

водосточните тръби, дограмата, ВиК инсталацията 

и настилките. Направено е и вътрешно и външно боя-

дисване. Общият бюджет за обновяването, отпуснат 

от „Красива България”, е близо 1 млн. лв. От тях 20% е 

съфинансирането от страна на община Хасково. 

По времето, докато течеше ремонтът, обитатели-

те му бяха подложени на редица неудобства, но за смет-

ка на това сега жителите на социалното заведение ще 

живеят в лукс.

Капацитетът на дома е 190 души, от които 30 са 

във филиала за хора със сетивни нарушения. В момента 

изцяло е запълнен етажът на лежащоболните. 11 са сво-

бодните места, като желаещите чакат одобрение на 

молбите си от дирекция „Социално подпомагане”.

Кюстендилска фирма развива 
човешките ресурси с проект

Кюстендилската фирма „Булплан Диневи" ООД полу-

чи финансиране от Европейския социален фонд чрез ОП 

„Развитие на човешките ресурси" 2007–2013 „Ново ква-

лификационно ниво - нови перспективи за икономически 

просперитет", съобщиха от строителното дружество. 

Ръководител на проекта е инж. Пламен Динев. Проектът 

е на стойност 34 700 лв. Партньор на „Булплан Диневи" 

ООД е Националният център за професионално обуче-

ние, който ще извърши обучението за преквалификация 

на кадрите.

Обучаваните са 40 заети лица, съгласно проекта за 

професия „строител”, целевите групи са три, а специ-

алностите са: кофражи – 15 души, външни облицовки и 

настилки – 10, мазилки и шпакловки – 15.

В района на Дунав 

мост-2 е изградена за-

щитна завеса, съобщиха 

от държавното друже-

ство „Напоителни систе-

ми”. Това е ново, модерно 

съоръжение, което защи-

тава Видин от наводне-

ние.

Завесата е направена 

на мястото на прокопана-

та дига заради строежа 

на моста. „Напоителни 

системи” алармира об-

ществеността, че на км 

796 е създадена опасност 

от заливане на града при 

високи води. Фирмата - из-

пълнител на моста, испан-

ската FCC, бе принудена 

да разработи проект, с 

който пробитото място 

на дигата да бъде елими-

нирано. Така се стигна до 

изграждането на защит-

ната завеса. 

Преди завесата при 

моста защитна стена бе 

изградена и в района от 

крепостта „Баба Вида” 

до гребната база. Дължи-

ната й е 247,80 м. С нея 

окончателно бе завършено 

изграждането на бетон-

ната стена при Видин, 

което е започнало преди 

20 години. Последните ме-

три от стената изгради 

фирма „Трансстрой” – Ва-

рна. Като подизпълнител е 

наета видинската фирма 

„Водстрой” АД.

Строителството на 

защитната стена в недо-

вършения участък е извър-

шено по проекта „Бълга-

рия – защита на речните 

и морските брегове от 

ерозията и абразията и 

свързани с тях свлачищ-

ни процеси”,  който се 

финансира с 25 млн. евро 

от Европейската инвес-

тиционна банка, 15 млн. 

- от банката за развитие 

на Съвета на Европа, и 14 

млн. евро - от държавния 

бюджет. Проектът за 

довършване на ви-

динската дига е на 

стойност 593 хил. 

евро.

Нови я т  учас -

тък от защитната 

стена е изграден в 

унисон с външния 

архитектурен об-

лик на стената по 

цялото й протеже-

ние. Облицована е 

с каменни плочи. 

По гребена на сте-

ната се е оформи-

ла широка пътека, 

която видинчани 

използват за раз-

ходка. Тя обаче е 

опасна, тъй като 

няма парапет. По 

тази причина дви-

жението по нея е 

забранено. Строи-

телството остава 

недовършено. 

Така е било и с частта 

от стената, която се на-

мира близо до центъра на 

Видин. Много години след 

построяването й е поста-

вен парапет. Така тя вече 

не отделя града от река-

та. Крайбрежната алея 

отново е любимо място 

за разходка и развлечения 

на видинчани. 

Изградиха защитната стена на 
Видин

Теменужка Илиева

След 20 години строителство защитната  
стена на Видин е довършена, но без предпазна преграда 

в последния си участък

Старо кметство става информационен център
Милена Апостолова

Три от най-силните 

икономически държави 

в Европа дадоха пари за 

селските тоалетни в Зи-

мовина и Поповец.

Финансирането от 

2,1 млн. лева. за новите 
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Безвъзмездна помощ ще има за Галерията за чуждестранно 
изкуство в София и за музей на религиите в Стара Загора

За третия пътен коридор на Дунав  
са нужни 100 млн. евро 

Заместник-минис-

търът на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството и ръководител 

на управляващия орган 

на ОП „Регионално разви-

тие” 2007-2013 г. (ОПРР) 

Лиляна Павлова и минис-

търът на културата 

Вежди Рашидов подписаха 

три договора за предос-

тавяне на безвъзмездна 

помощ на обща стой-

ност 6 144 281,76 лв. Тя 

е по линия на ОПРР и се 

предоставя по две схеми: 

„Подкрепа за осигуряване 

на подходяща и ефектив-

на държавна културна 

инфраструктура, допри-

насяща за развитието 

на устойчиви градски 

ареали” и „Подкрепа за 

паметници на културата 

с национално и световно 

значение, допринасящи за 

устойчивото развитие 

на туризма”.

По  първата схема 

ще бъдат финансирани 

префасадирането и пре-

устройството на Драма-

тичен театър „Адриана 

Будевска” – гр. Бургас, на 

стойност 1 335 588,11 

лв. и основният ремонт 

на сградата на Нацио-

налната галерия за чуж-

дестранно изкуство в 

София за 2 440 312,34 лв.  

Договорът по втората 

схема е на стойност от 

2 368 381,31 лв. и е за кон-

сервация, реставрация и 

експониране на Ески джа-

мия и създаване на музей 

на религиите в Стара 

Загора.

Изпълнението на про-

ектите по двете схеми 

ще осигури ремонт или 

реконструкция на кул-

турните институции, 

внедряване на мерки за 

енергийна ефективност, 

подобряване на достъпа 

за хора с увреждания до 

сградите и доставка на 

подходящо оборудване. 

Чрез тях ще се обезпечи 

развитието на конкурен-

тоспособни туристиче-

ски атракции, основани 

на паметници на култу-

рата с национално и све-

товно значение, и на ту-

ристически атракции 

във вътрешността на 

страната, притежаващи 

културно-историческо 

наследство със значи-

телен туристически по-

тенциал. Ще се подкрепи 

съхраняването на наци-

оналното и световното 

културно наследство.

Двете схеми за без-

възмездна финансова 

помощ се реализират с 

финансовата подкрепа 

на Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за ре-

гионално развитие.

Виолета Михайлова 

Възстановяват 
римския град Рациария

Има проект и за мост 
при Оряхово

Върху руините на ан-

тичната Рациария, която 

се е намирала край днеш-

ното видинско село Арчар, 

ще израсне крепостна 

стена, наблюдателница и 

главната порта на града, 

съобщи Наташа Трайкова, 

заместник-кмет на общи-

на Димово. Части от града 

в реални размери ще бъдат 

възстановени като турис-

тическа атракция по про-

екта „Колония Улпия Траяна 

Рациария – столица на крайбрежна 

Дакия”. Той се реализира съвмест-

но с румънската община Поноареле, 

където също се намират останки 

от римска крепост и присъствие. 

Туристическият град ще бъде 

построен с блокчета итонг, а за 

спояване ще се използва специална 

смола. Много от останалите стро-

ителни материали ще се доближа-

ват по състав и качества на тези, 

които са използвали римляните при 

строежа на Рациария. След порта-

та посетителите ще се движат 

по алеи, следващи улиците на рим-

ския град. Къщите по тях обаче ще 

имат вид на макети. В специални 

кътове ще бъдат изложени откри-

ти в Рациария каменни късове и па-

метници, които сега се съхраняват 

в складове и мазета.

Финансирането на проекта се 

осигурява от програмата ФАР – 

Трансгранично сътрудничество, 

България – Румъния. Цялата стой-

ност на възстановяването е 1,5 

млн. евро. Досега общината е по-

лучила само техническа помощ за 

разработването на проекта.

В строителните дейности по 

възстановяването ще бъдат нае-

ти безработни от местните села.

За работния проект община-

та е ангажирала специалисти от 

НИПК, културното министерство, 

видинския музей. Привлечени са и 

румънски консултанти, специали-

сти по антична история.

Римският град Рациария е въз-

никнал на брега на Дунава край 

днешното село Арчар през първия 

век от новата ера. В началото е 

бил важен военен лагер. След това 

се обособява като голям занаят-

чийски център, в който били разви-

ти обработката на олово, стъкло, 

бронзолеярството и керамичното 

производство. В земята на антич-

ния град са открити над 50 ценни 

златни и сребърни накита. В жили-

ще е открито и цяло златно съкро-

вище. Откривани са скулптури на 

хора и животни, части от мрамор-

ни колони и стени от големи двор-

ци, хиляди монети от времената 

на различни императори. Една от 

най-известните статуетки е на 

почиващия си Херакъл – аналогичен 

вариант се намира само в музей 

във Франция. 

Археологически разкопки в ан-

тичния град са правени до 1991 г. 

В някои от тях са участвали и ита-

лиански археолози. Оттогава той е 

изоставен и е разкопан изцяло от 

иманяри. Земята на дълбочина до 

два метра е преобърната няколко 

пъти, твърдят видински историци. 

Възстановяването на града и пре-

връщането му в една от атракци-

ите на района ще запази и ценното 

археологическо наследство, което 

от няколко години се разпилява, 

смята Наташа Трайкова.

Докато се строи Дунав 

мост-2 при Видин–Калафат об-

щините в Оряхово и румънския 

град Бекет чакат разрешение 

за мост и при тях. За него за-

почва да се говори почти едно-

временно с моста, който сега 

се строи. Но разрешително 

няма. Двете страни не са при-

ели споразумение, което да 

даде ход на този строеж.

В софийския съд обаче е 

регистрирано дружество за 

изграждане на мост при Оря-

хово. Сред учредителите са 

общините Враца и Оряхово 

и 4 мощни български фирми. 

Има и разработен проект от 

строителната компания „Ен Би 

Си – Нова компания България”. 

Неин президент е о.р. генерал 

Радослав Пешлеевски, бивш 

командващ закритите вече 

строителни войски.

Мостът при Оряхово има 

по-големи привърженици в Ру-

мъния. Известно е, че Румъния 

трудно се съгласява на мост 

при Видин–Калафат. Дори се-

гашният президент Траян Бъ-

сеску, тогава транспортен 

министър, изрича обидни думи 

към България заради искането 

за моста. Румъния настоява 

за мост по-навътре в своята 

територия, за да използва по-

дългия трафик за печалба. Тя и 

досега бави строителството 

на Дунав мост-2, въпреки че 

то напредва към нейния бряг. 

Почти с година забави разре-

шителните за извършване на 

строителните работи на своя 

бряг.

За мост при Оряхово и ру-

мънците са създали специал-

но дружество. Основен негов 

двигател е председателят 

на Съюза на индустриалците 

Джордже Паунеску. Неговата 

мощна групировка с 640 млн. 

долара годишен оборот и 60 

хил. работници е собственик 

на фериботния комплекс при 

Бекет. Той притежава и 30-го-

дишна концесия за използване 

на бреговата ивица при Бе-

кет. Групировката е събрала 

половината от средствата 

за третия мост. Това заяви на 

среща преди време във Видин 

самият Паунеску. 

Докато видинският мост 

се строи за 230 млн. евро, то 

за третия мост на Дунав ще 

са нужни 80–100 млн. евро. „Ис-

каме не мост за магистрали, а 

обикновен, здрав мост, който 

да улеснява връзката между 

двата бряга, да свързва близ-

ките селища от двете стра-

ни на Дунав – Враца, Оряхово, 

Бекет, Крайова. По него няма 

да има жп линия, велосипедни 

и пешеходни алеи, ще има две 

прости ленти за автомобилно 

движение между двата бряга. 

На това място не се налага из-

граждане на инфраструктура, 

защото и на двата бряга има 

функционираща инфраструк-

тура. Това също го прави по-

евтин от видинския” казват 

инициаторите на строежа. 

И докато видинският мост 

се строи по инициатива на 

Пакта за стабилност, с учас-

тието на двете държави, със 

създадени специално органи за 

реализирането на проекта, то 

проектът за мост при Оряхо-

во–Бекет се представя като 

частна инициатива. Но и него-

вите инициатори предлагат на 

Европа да подкрепи частната 

инициатива. Което означава, 

че строителството на този 

мост може да се реализира с 

кредит от европейска банка 

или с безвъзмездни средства 

от европейските програми. 

Сегашното правителство 

може и да даде разрешение 

за старта на третия мост. 

Истина е, че фериботът при 

Оряхово е по-натоварен от ви-

динския. Шофьорите го предпо-

читат по ред причини и това-

ропотокът от Западна Европа 

към Мала Азия преминава Ду-

нав при Оряхово–Бекет.

Сред тези руини ще се появи отново римският 
град Рациария

Теменужка Илиева

Тина Илова

Докато бъдат построени мостовете, Дунав ще се 
преминава с фериботни кораби

Пари от Европа за нова 
фасада на театъра в Бургас
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КСБ набира ползватели 

По проект „Подобряване на управленските умения и компетенциите на мениджъри на МСП 
от строителния сектор чрез иновативни технологии и стратегии за учене”

Камарата на строи-
телите в България започ-
ва подбор на ползватели 
в рамките на проект 
2009-1-BG1-LEO03-01886 
„Подобряване на уп-
равленските умения и 
компетенциите на ме-
ниджъри на МСП от 
строителния сектор 
чрез иновативни тех-
нологии и стратегии за 
учене” по програма „Ле-
онардо да Винчи - Учене 
през целия живот” - мяр-
ка „Мобилност”. Идеята 
е да се осъществи обу-
чение на мениджъри на 
малки и средни фирми от 

строителния сектор по 
гореспоменатата тема 
в центровете на нем-
ската строителна ин-
дустрия - Северен Рейн-
Вестфалия. В обмена ще 
се включат 10 мениджъ-
ри, като продължител-
ността на обучението 
ще бъде 1 седмица (17–24 
април 2010 г.). Подборът 
на ползвателите ще се 
извърши от комисия, на-
значена със заповед на 
изпълнителния директор 
на КСБ. Ползвателите 
по проекта ще бъдат 
определени с решение на 
комисията. Определени-
те ползватели ще бъдат 
уведомени чрез елек-
тронна поща и ще бъдат 
включени в съответния 
протокол. 

 Камарата на строи-
телите в България от-

правя покана към мени-
джърите на строителни 
фирми - членове на КСБ, 
от цялата страна да се 
включат в подбора на 
ползватели по проекта. 
Необходимите докумен-
ти за кандидатстване са: 

� Декларация, че не са 

били ползватели по про-

грама „Леонардо да Винчи”, 

дейност VETPRO (свободен 

текст);

� Заявление за участие 

в мобилността, посочвай-

ки: име на кандидата, наи-

менование на фирмата, ад-

рес, координати за обратна 

връзка – мобилен телефон и 

електронна поща.

 Тези документи се из-

пращат на адрес: 1164 гр. 

София, бул. „Драган Цанков” 

№2, Камара на строители-

те в България, на внима-

нието на Наталия Цонева 

– експерт „Управление на 

проекти” в КСБ.

 Кандидатите за полз-
ватели по проекта тряб-
ва да отговарят на след-
ните критерии:

� Да са представите-

ли на малки и средни фир-

ми от строителния бранш 

- редовни членове на КСБ, 

с платен членски внос за 

настоящата година.

� Да са мениджъри на 

МСП или ръководители на 

отдел „Човешки ресурси” в 

МСП. 

� Да имат професио-

нален мениджърски опит 

минимум 3 години.

� Да владеят английски 

език (работния език на про-

екта).

� Да не са били ползва-

тели по програма „Леонардо 

да Винчи", дейност VETPRO 

- специалисти в сферата 

на професионалното обра-

зование и обучение. 

 За целта е необходи-
мо да се изпратят по елек-
тронната поща на адрес 
ntsoneva@ksb.bg следните 
документи:

� Годишен оборот на 

фирмата;

� Брой на персонала 

във фирмата;

� Копие от фактура за 

платен членски внос към 

КСБ за настоящата годи-

на;

� Копия от: документ 

за завършено образование, 

удостоверения, сертифи-

кати за специализации и 

квалификации;

� Попълнен Европас CV, 

потвърждаващ минимален 

мениджърски опит над 3 

години;

� Сертификат, диплома 

или попълнен Европас ези-

ков паспорт за владеене на 

английски език.

 Европас CV и езиков 
паспорт ще намерите 
на сайта: http://europass.
cedefop.europa.eu/

Срокът за подава-
не на документите е 
31.12.2009 г.

Поканата към фир-
мите – членове на КСБ, 
заявление за участие в 
мобилността, програма 
на обучението можете 
да намерите на сайта на 
КСБ: www.ksb.bg

За въпроси и допълни-
телна информация може-
те да се обръщате към 
Наталия Цонева – екс-
перт „Управление на про-
екти” в КСБ, тел.02/ 806 
29 38; факс: 02/963 24 25, 
GSM: 0878 97 14 20; е-mail: 
ntsoneva@ksb.bg

По проект по програма „Леонардо да Винчи - Учене през целия живот” – мярка „Мобилност“

Камарата на строите-

лите в България отправя 

покана към директорите на 

строителни гимназии от 

цялата страна да се вклю-

чат в подбора на ползва-

тели по проект 2009-1-BG1-

L E O 0 3 - 0 18 6 9  „ Д о б р и 

практики в управлението на 

обучителните институции 

в строителния сектор” по 

програма „Леонардо да Вин-

чи - Учене през целия живот” 

- мярка „Мобилност”. 

Проектът e иницииран 

от Камарата на строители-

те в България и предвижда 

изпращането на 10 дирек-

тори от Професионалните 

гимназии по архитектура, 

строителство и геодезия 

от различни български реги-

они на едноседмичен обмен 

в Германия. Организацията 

- домакин за провеждане на 

дейностите по обмена, е 

Федерацията на строител-

ната индустрия Северен 

Рейн-Вестфалия, която е с 

голям дългогодишен опит в 

управлението и организаци-

ята на работа в професио-

нални обучителни центрове. 

Идеята, заложена в ос-

новата на проекта, е чрез 

мобилност и обмяна да се 

създават възможности за 

въвеждането на европейски 

измерения на мениджмънта 

и начините на финансиране 

в институциите, работещи 

в сферата на професионал-

ното обучение в България.

Практиката е с 1-сед-

мична продължителност 

в периода от 3 до 10 април 

2010 г. във Федерацията на 

строителната индустрия 

Северен Рейн-Вестфалия и 

центровете за професио-

нално обучение към него. 

За да може да участва-

те в подбора за ползватели 

по проекта, е необходимо 

да отговаряте на следните 

критерии:

� Да сте директор или 

заместник-директор на 

професионална гимназия, 

подготвяща кадри за стро-

ителния бранш; 

� Да притежавате про-

фесионален опит в менидж-

мънта на обучителни ин-

ституции минимум 3 години;

� Да сте ангажирани 

пряко в работата с човеш-

ките ресурси в обучителна-

та институция;

� Да сте мотивирани да 

работите активно по евро-

пейски проекти;

� Да владеете англий-

ски език (работния език на 

проекта);

� Да не сте били крайни 

ползватели по програма „Ле-

онардо да Винчи”, дейност 

VETPRO – специалисти в 

сферата на професионално-

то образование и обучение.

Да изпратите следните 

документи на посочен по-

щенски адрес:

1. Заявления за участие 

в мобилността, посочвайки: 

име на кандидата, ПГСАГ, ад-

рес, координати за обратна 

връзка – мобилен телефон и 

електронна поща (формуля-

ра на заявлението можете 

да намерите на уебстрани-

цата http://www.ksb.bg);

2. Декларация, че не сте 

били ползватели по про-

грама „Леонардо да Винчи”, 

дейност VETPRO (свободен 

текст) на адрес: 1164 гр. 

София, бул. „Драган Цанков” 

№2, Камара на строители-

те в България, на внимание-

то на инж. Татяна Дончева 

– експерт „Професионална 

квалификация”. 

И да изпратите по 
е л е к т р о н н а т а  п о щ а 
tdoncheva@ksb.bg 

1. Попълнен Европас CV;

2. Сертификат, диплома 

или попълнен Европас езиков 

паспорт за владеене на ан-

глийски език;

3. Годишен атестат от 

РИО.

Европас CV и езиков пас-
порт ще намерите на сай-
та: http://europass.cedefop.
europa.eu/

Подборът ще се извър-

ши от специална комисия, 

назначена със заповед на 

изпълнителния директор на 

КСБ. Ползвателите по про-

екта ще бъдат определени 

с решение на Комисията 

и включени в съответния 

протокол. 

Избраните бенефици-

енти ще бъдат уведомени 

официално. 

Те ще получат пълна ин-

формация за престоя си в 

Германия. Практическата 

и логистичната подкрепа 

на ползвателите ще бъде 

реализирана от служите-

лите на КСБ – от звената 

„Управление на проекти” и 

„Професионална квалифика-

ция”. Цялата организация на 

пътуването, осигуряването 

на необходимите застра-

ховки, самолетни билети 

и уреждането на настаня-

ването са ангажимент на 

Камарата и са финансирани 

от програмата „Леонардо да 

Винчи”. От немска страна е 

предвидено осигуряването 

на: посрещане, настаняване, 

тюторинг, обучители с дъл-

гогодишен опит в управле-

нието на Центрове за про-

фесионална квалификация. 

Крайният срок за пода-

ването на документи е до 

31.12.2009 г.

На всеки участник в 

проекта ще бъде издаден 

сертификат Europass мо-

билност за периода на обу-

чението. 

За допълнителна
информация:

Таня Дончева – експерт КСБ
тел.:02/806 29 22
факс: 02/963 24 25

e-mail: tdoncheva@ksb.bg

Държавата се издължава...
От стр. 1

А когато съответното 

министерство не заплати 

дължимото на изпълнителя 

по даден проект, този из-

пълнител задлъжнява към 

работниците си, към фир-

мите подизпълнители, към 

банките, очакващи редов-

но погасяване на заемите, 

и към държавата заради 

данъчните задължения. Из-

пълнителният директор на 

Камарата на строителите 

в България - Иван Бойков, 

поясни, че ако не се наме-

ри решение на проблема, 

ще станем свидетели на 

масови фалити на стро-

ителни компании, които 

на принципа на доминото 

ще повлекат всичко след 

себе си. Според предста-

вители на строителния 

бизнес въпросът става 

изключително сериозен, 

защото големи банки у 

нас вече отказват да из-

дават банкови гаранции по 

договори за обществени 

поръчки. Според банките, 

ако държавата изчисти 

дълговете си, ще се нама-

ли рискът в българската 

икономика и лихвите 

по кредитите може 

да паднат. А сега 

държавата прехвър-

ля дефицита си към 

частния сектор и 

банките. 

Фирмите, про-

зрачно спечелили 

обявените от дър-

жавата и общините 

търгове,  законно 

изискват спазване 

на предварително 

уговорените клаузи 

за финансиране по 

договорите, когато 

става въпрос за из-

пълнени дейности, 

които са фактурирани и за 

които фирмите са плати-

ли ДДС. Невъзстановява-

нето на ДДС на фирмите, 

както и проточването на 

данъчните ревизии бло-

кира оборотните пари на 

българските компании. И 

за да получат данъчен кре-

дит по време на ревизия, 

фирмите са принудени да 

ипотекират собствено 

имущество, за да вземат 

банкови гаранции. От ана-

лиз на Българската сто-

панска камара става ясно, 

че най-много просрочени 

задължения има в пътното 

строителство и ремон-

та на пътища, въпреки че 

държавата дължи пари и по 

други договори.

Ефектът от кризата 

намира проявление при над 

една четвърт от всички 

регистрирани строител-

ни фирми в регистъра на 

Камарата на строители-

те в България, които са 

се отказали да подновят 

регистрацията си за 2010 

г. По данни на КСБ става 

дума за 1500 компании от 

строителния бранш, което 

е знак за временно преус-

тановяване на дейността 

им или за фалит, обясни ми-

нистър Плевнелиев. 

Строителният биз-

нес у нас е изправен пред 

финансови затруднения, 

които са в състояние да 

му нанесат непоправими 

щети.

Новината, че от след-

ващият месец ще се пога-

сят неразплатените суми 

към строителите, е добра, 

но е необходимо в бюдже-

та за 2010 г. да се пред-

видят повече средства за 

строителство и ремонтни 

дейности. 
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Интересна дискусия се 

получи на срещата между 

смолянската структура 

на КСБ и кметовете от 

големите общини в реги-

она. Защото търсенето 

на възможности за бъде-

що сътрудничество между 

селищата и бизнеса беше 

провокирано от трудната 

реализация на инвестици-

онните проекти, финан-

сирани от структурните 

фондове на ЕС. 

Водещият дискусията, 

кметът на община Зла-
тоград Мирослав Янчев, 
беше категоричен:

 „Между общините 

и строителите трябва 

да има диалог! Чрез него 

трябва да търсим исти-

ната. Защото нашите 

притеснения идват от 

това, че общините ни не 

разполагат с достатъчно 

бюджет в условия на кри-

за и средствата от опе-

ративните програми са 

добър изход.”

„Затова за тази среща 

настоявам още от 2007 

г.! – репликира инж. Албен 
Родопманов – областен 
председател на КСБ-Смо-

лян…– Всички дейности 

тук, в Родопа планина, 

трябва да са свързани с 

развитието на туризма – 

с изграждането на инже-

нерната инфраструктура, 

на транспортните връзки, 

на добри пътища между 

селата, съобразяване с 

екологичните изисквания, 

с енергийната ефектив-

ност. И всичко това опи-

ра до партньорството ни 

с вас, кметовете. Все пак 

голяма част от нашите 

данъци, от таксите за 

различните разрешителни 

на нашите фирми директ-

но отиват в бюджета при 

вас!”

Един бърз поглед от 

двете страни на трасе-

то от Чепеларе през Пам-

порово до Смолян показва 

какво са направили наши-

те строители! Ако само 

допреди 7–8 години стан-

цията на БНТ на Пампоро-

во се смяташе за еталон 

и за чудо на архитектур-

ната и строителната ми-

съл, тя сега е бледо копие 

на всичко онова, което се 

разви в планината.

„В сложното време, в 

което живеем в момен-

та – анализира кметът 
на община Баните Рай-
чо Данаилов, – нашите 

строители наистина има 

с какво да се гордеят. Но 

дали строителният бранш 

от нашата област е в 

състояние да бъде конку-

рентоспособен на големи-

те фирми от страната? 

Защото няма механизъм 

те да не бъдат допускани 

до тръжните процедури. 

От друга страна, не виж-

дам причина да не може 

да се промени частично 

законодателството при 

обществените поръчки. 

Защо за такъв специфи-

чен в много отношения 

регион като нашия, с ог-

ромна безработица - най-

голямата за страната 

- строителният бизнес, 

а и останалият, да нямат 

известен бонус?”

Емоционално беше из-

казването на Здравко Ва-
силев – кмета на Девин…

„Искам обектите, ко-

ито съм стартирал в на-

чалото на мандата си, да 

бъдат завършени! И нека 

управляващите знаят, че 

благодарение на общини-

те, на тяхната прозрач-

ност, може със сигурност 

да се каже, че лицето на 

Република България пред 

Европа е открито.”

Илия Вълчев,  кме-
тът на Неделино, беше 

пределно честен пред 

колегите си и предста-

вителите на строител-

ния бизнес в притесне-

нието, че кметовете от 

малките общини трябва 

да прехвърлят средства 

от параграф в параграф, 

за да издържат детски-

те градини, училищата 

или пък при работата си 

с регионалните депа за 

битови отпадъци, което 

не е най-добрата прак-

тика. Народният пред-
ставител инж. Димчо 
Михалевски не скри при-

теснението си, че над 230 

общини няма да имат ре-

ален достъп до европей-

ските проекти, докато не 

бъдат решени сериозните 

проблеми на финансиране-

то и кофинансирането.

„Държавата и общини-

те трябва да подпомог-

нат бизнеса, за да оце-

лее!”, категоричен беше 

народният представител.

„Шест пъти по-малък 

е обемът на строител-

ните фирми сега, в срав-

нение с времето преди 

кризата! – потвърди раз-

съжденията на инж. Ми-

халевски и областният 

председател на КСБ инж. 

Родопманов. – От 6000 

работници на трудов до-

говор в строителните 

фирми тогава, сега за-

етите са не повече от 

1200, а вече вероятно и 

по-малко! И още нещо, 

продължава голямата 

междуфирмена задлъжня-

лост, защото и държава-

та на много от нас дължи 

финансиране. Има фирми, 

които повече от две го-

дини чакат средствата 

си от държавата!”

В продължилата пове-

че от два часа дискусия 

за възможностите на бъ-

дещото сътрудничество 

между общините и бизне-

са от Смолянска област 

при реализиране на инвес-

тиционни проекти, финан-

сирани от фондовете на 

ЕС, за Закона за държав-

ния бюджет на Република 

България за 2010 г. и нама-

лената бройка за осигуря-

ване на заетост на безра-

ботни лица в рамките на 

Националната програма 

„От социална помощ към 

осигуряване на заетост 

за 2010 г.” бяха направени 

предложения, които ще 

бъдат изпратени до заин-

тересованите държавни 

институции.

 „И кметовете, и биз-

несът са притеснени от 

днешната глобална ситу-

ация! – заяви кметът на 
Смолян - Дора Янкова. – В 

отстояванията на иска-

нията си трябва да бъдем 

единни! Да се научим да 

работим в екип. Това ще 

бъде от взаимна полза”.

Инж. Албен Родопманов - председател на ОП на КСБ - Смолян:

Искаме да тръгнат европейските 
проекти!

Георги Сотиров

Дора Янкова, председател на НСОРБ: „Има воля за решаване на проблемите“

„Ако не са еврофондовете в 
условия на криза, ние ще бъдем 
ограничени в местното инфра-
структурно развитие”, това каза 
Дора Янкова, председател на На-
ционалното сдружение на общини-
те в Република България (НСОРБ). 
„Искаме също така 2% от данъка 
за облагане на физическите лица да 
остава за общините”, посочи още 
тя. Янкова не очаква допълнително 
повишение на местните данъци и 
такси. Таванът почти е стигнат, 
каза тя пред журналисти след сре-
ща в парламента с председателя на 
Народното събрание Цецка Цачева 
и с депутати, в която участваха 
и членове на Управителния съвет 

на сдружението. Общините не ис-
кат пари, искат гаранции, че това, 
което е предвидено като субсидия, 
сто процента ще бъде изплатено, а 
не както беше предвидено в бюдже-
та за 2009 г. да се разплащат само 
до 90% и на практика не получиха 
10% заради кризата, коментира 
председателят на парламента.

В разговора кметовете са по-
искали законодателни промени във 
връзка с изпълнението на европро-
ектите, каза Янкова. Стана ясно, че 
общините ще получат допълнител-
но 7 млн. лв. за общински пътища. 
Това обяви председателят на Упра-
вителния съвет на НСОРБ след сре-
щата си с министър-председателя 

Бойко Борисов и с финансовия ми-
нистър Симеон Дянков и добави, че 
от Националното сдружение на об-
щините са по-спокойни за бюджет 
2010, тъй като са уверени, че това, 
което е записано в бюджета, ще го 
получат. Остава изискването за 
2010 г. за съфинансиране от стра-
на на общините на проекти, изпъ-
лнявани с европейски средства. 
Общините обаче няма да участват 
финансово в проектите още през 
следващата година, а ще могат да 
направят това на по-късен етап. 
„Ще бъдем в добър режим за усвоя-
ване на европейските фондове. 
Воля за решението на проблемите 
има", заяви Дора Янкова. 

Инж. Албен Родопманов и Дора Янкова

Мирослав Янчев - кмет на 
община Златоград

Райчо Данаилов - кмет на 
община Баните

Снимки авторът

Нов проект за трансфер на иновации
Стартира нов проект 

за трансфер на иновации, 

финансиран по програма 

„Учене през целия живот”, 

подпрограма „Леонардо да 

Винчи”. Водеща организа-

ция по него е Центърът за 

предприемачество и уп-

равленско развитие, а КСБ 

е ключов партньор. Той е 

насочен към създаването 

на електронно обучител-

но ръководство за мени-

джъри на малки и средни 

предприятия от строи-

телния бранш. Краткото 

му наименование е COSM-

E-TRAIN, №2009-1-BG1-

LEO05-01629 и е с продъл-

жителност 24 месеца. 

П ъ р в а т а  р аб о т н а 

среща се състоя на 25 

и 26 ноември, на която 

Димитрина Казанкина, 

ръководител на проекта 

от ЦПУР, представи от-

делните работни пакети, 

графика за работа и ме-

тодологията. Присъст-

ваха европейските парт-

ньори от Холандия, Гърция, 

Белгия, Литва и Италия, 

които са представители 

на консултантски и обу-

чителни организации. „На-

шата обща цел е да съз-

дадем и да разпространим 

продукта на този проект 

на национално и европей-

ско ниво, за да може други 

строителни компании да 

извлекат полза от него”, 

обясни Карла Палмиери от 

Италия. „Така ще помогнем 

на хората да повишат ква-

лификацията си”, добави 

нейният сънародник Фран-

циско Кабандзо. Според 

Харм Корпораал от Холан-

дия интересът към таки-

ва обучения е много висок, 

тъй като всички фирми 

се стремят към усъвър-

шенстване на кадрите си.

Ще се трансферира 

продукт от предишен пи-

лотен проект на гръцката 

организация AINTEK SA. 

Той беше представен от 

неговия координатор Олга 

Анагностаки от Гърция. 

„Ние проучваме какви са 

нуждите и след това раз-

работваме модули, според 

изискванията на съответ-

ния сектор”, посочи тя. 

Трансферът ще е както 

от Гърция към България, 

така и между секторите, 

тъй като ръководството 

е разработено за пред-

приятия от леката про-

мишленост и сега ще се 

адаптира за нуждите на 

строителния сектор. Не-

гови крайни ползватели ще 

бъдат мениджъри на фир-

ми от строителния бранш, 

ръководители на проекти 

и строителни обекти, 

технически ръководители 

и бригадири. Крайната му 

цел е да се повиши ефек-

тивността и да се опти-

мизира управлението на 

малките и средните пред-

приятия от строителния 

бранш.

Мариана Корчакова

Инге ван дер Веен и Харм Корпораал от Холандия, Юри ван 
Меенен от Белгия и представители на КСБ по време на 
работната среща 



На специална прескон-

ференция в Стара Загора 

миналата седмица Об-

ластното представител-

ство на КСБ обърна внима-

ние на обществеността, 

че при тръжна процедура 

по ОП „Регионално разви-

тие” личат съшити с бели 

конци процедурни хватки, 

които биха могли да се 

тълкуват като опит тър-

гът да бъде предрешен. 

Става дума за открита 

процедура за избор на из-

пълнител на поръчка с 

предмет „Реконструкция 

и обновяване на учебни за-

ведения на територията 

на община Стара Загора 

по договор № ВЖ161ЗД001 

/1.1-01/2007/016 по ОП 

„РР” с решение № РД-25-

1935/19.08.2009 г. Тук сме 

подробни и обстоятел-

ствени, защото се надя-

ваме на бърза реакция от 

съответните ведомства, 

за които е и предназначе-

на тази публикация.

Впрочем не само за 

тях. Защото парите за 

проекта са от Европей-

ския съюз по ОП „Регионал-

но развитие”, компонент 

„Образователна инфра-

структура”, е спечелен 

от община Стара Загора 

през февруари т.г. Той е 

на стойност 5 784 049,99 

лв. и включва ремонт на 2 

училища, 4 детски градини 

и 3 детски ясли.

 От документацията 

става ясно, че искането 

по оперативната програ-

ма стартира в началото 

на 2007 г., което, откъ-

дето и да го погледнеш, 

си е един бюрократичен 

рекорд, но нейсе… Да до-

пуснем, че работещите в 

тази област коректно и в 

законовите срокове са си 

свършили работата.

Но от пролетта на 

тази година в строител-

ната гилдия на областта, 

а и далеч извън нея, започ-

ва брожение! Строите-

лите смятат, че проце-

дурата не е достатъчно 

прозрачна и тръжните 

условия са твърде неясни. 

Това кара председателя 

на Областното предста-

вителство на КСБ инж. 

Кольо Колев да изпрати 

писмо до кмета на общи-

на Стара Загора проф. 

Светлин Танчев, в което 

изразява опасенията на 

строителния бранш и на 

обществеността на гра-

да за гореописаното. В 

съответствие с поети-

те лично от кмета ан-

гажименти за по-тясно 

сътрудничество между 

общината и КСБ – ОП-

Стара Загора, инж. Колев 

предлага в тръжната ко-

мисия като член на бъде 

включен представител на 

Областния съвет на КСБ 

Стара Загора все в името 

на борбата за по-голяма 

прозрачност и безпри-

страстност.

Нещо повече, уважава-

ният в региона областен 

председател на КСБ проя-

вява готовност той имен-

но да бъде включен в тази 

процедура, като гаранти-

ра всякаква липса на кон-

фликт на интереси, тъй 

като неговата фирма под 

никаква форма не участва 

в търга.

Сега да се „потопим” 

в процедурата, като за-

почнем с това, че въпреки 

изричната писмена молба 

до г-н кмета представи-

тел на КСБ не е включен в 

тръжната комисия! И как 

да е включен, като сама-

та г-ца Мария Динева в 

качеството си на зам.-

кмет дори не знае, че съ-

ществува специален закон 

за КСБ, и си мисли, че КСБ 

е регистрирана по Закона 

за юридическите лица с 

нестопанска цел.

Да не зачетеш закона и 

да прескочиш Камарата на 

строителите в България, 

си е, меко казано, правно 

нарушение. Но…

По време на специал-

ната пресконференция в 

града на липите журнали-

стите имаха много въпро-

си, на които обаче нямаше 

кой от администрацията 

на общината да отговори. 

А имаше изрична и потвър-

дена покана!

Само за информация 

ще кажем, че в търга са 

участвали 19 фирми и кон-

сорциуми от цялата стра-

на, като повечето от тях 

„играят” редовно в търго-

ве по ЗОП, печелят част 

от тях и добре работят. 

Тоест те са достатъч-

но на „ти” с администра-

тивните дебри при под-

готовката на тръжната 

документация. Комисията 

обаче открива някакви не-

значителни пропуски при 

17 от тях и ги елиминира! 

Изглежда нелогично се-

риозни фирми от цялата 

страна да губят време, 

средства, усилия и надеж-

ди и да бъдат отстранени, 

само защото на някоя от 

страниците на огромната 

по обем документация за 

участие в търга, например 

липсва някакъв подпис…

В писмото на инж. Ко-

лев до проф. Танчев шефът 

на старозагорските стро-

ители обръща внимание, 

че в критериите за оценка 

на срока за изпълнение на 

поръчката има прекомер-

на, решаваща тежест. И 

въпреки това изискването 

за срок според тръжната 

документация не е поста-

вено в съответния плик 

заедно с предлаганата 

цена, който се отваря на 

втория етап. Тоест двете 

неразделни условия – срок 

и цена, не вървят заедно! 

На това възразява пред-

ставител на ДЗЗД „Ене-

мона и партньори”, но…

След пресконференци-

ята за старозагорската 

общественост дойде и 

отговор чрез медиите от 

община Стара Загора от 

зам.-кмета и председател 

на комисията Мария Ди-

нева, от който обаче не 

станаха по-ясни много от 

въпросите, а именно:

� 1. Как стана така, 

че точно това сдружение, 

което се спрягаше в пуб-

личното пространство, 

спечели търга?

� 2. Защо комисията 

не направи възможното да 

допусне повече фирми до 

втория етап на конкурса, 

за да се осигури по-голяма 

конкуренция и състеза-

телност?

� 3. Защо, след като 

показателят срок на из-

пълнение е с равна и дори 

по-голяма тежест от це-

ната, предвидената неус-

тойка за неговото неиз-

пълнение е подозрително 

незначителна?

� 4. Защо в докумен-

тацията за участниците 

в процедурата е посочено 

подвеждащо изискване за 

допустим срок от 15 ме-

сеца?

�5. Защо не обърнаха 

никакво внимание на пред-

ставените от участници-

те графици и комисията 

да констатира, че гра-

фик, направен за 1 месец, 

за който се изпълняват 

9 обекта за приблизите-

лен обем от 4 млн. лв., е 

практически неизпълним и 

това предложение просто 

да бъде отстранено от 

конкурса?

�6. Гарантира ли г-ца 

Динева, че ще освободи 

всички 9 обекта едновре-

менно, за да влезе избрана-

та фирма и да осъществи 

ремонта за 1 месец? Дори 

и за непрофесионалист е 

пределно ясно, че това е 

напълно невъзможно.

Сега да предложим на 

вниманието на нашите 

читатели едно простич-

ко питане, без да се съм-

няваме в тяхната компе-

тенция. Това по-скоро е за 

читателите, които не са 

от строителния бранш…

Може ли един човек 
за 100 дни да изкопае 
на ръка един кладенец? 
Може, разбира се. А мо-
гат ли сто души да изко-
паят въпросния кладенец 
за 1 ден? Явно не, защото 
просто нямат фронт за 
работа…

Старозагорският слу-

чай обаче показва, че няма 

невъзможни неща! Печелив-

шите, консорциумът ДЗЗД 

„Загорастрой”, състоящ се 

от „Монолит” АД - Хаско-

во, като водещ съдружник, 

и „Стубел М” ЕООД пече-

лят, като дават срок за 

изпълнение ЕДИН месец и 

цена от 3 млн. 849 хиляди 

301 лева срещу втория в 

класирането с оферта 12 

месеца и цена 3 млн. 914 

хиляди 473 лв.! Слава богу, 

че победителят се е задо-

волил с такава цена, защо-

то съгласно методиката 

за класиране на офертите 

в тази процедура щеше да 
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Има ли морални категории при 
тръжните процедури?
Или има ли дъно „кладенецът на нашето недоволство”?

Георги Сотиров

спечели и с цена 5 мили-

она 700 хил. лв. От гледна 

точка на технологията на 

изпълнение на заложените 

СМР и от необходимост-

та от човешки ресурс за 

изпълнение на тези имен-

но строително-монтажни 

работи са необходими 1062 

човекомесеца! Ни по малко, 

ни повече! 1062 човекоме-

сеца! Повече от ясно е, че 

двете фирми победителки 

няма откъде да намерят, 

назначат, регистрират в 

НОИ тези 1062 квалифици-

рани работници, най-мал-

кото като следствие от 

това, че в ЦПРС за 2008 

г. „Монолит” е потвърдил 

339 души, а „Стубел М”- 

48. В кризата тази годи-

на списъчният им състав 

вероятно е по-малък. Сега 

следва разсъждението, 

породено от питането за 

кладенеца по-горе…

Представете си чети-

ри детски градини, да ре-

чем, с 400 деца, три детски 

ясли с 300 деца и две учи-

лища с 1000 ученици, плюс 

учители, възпитатели, ме-

дицински сестри, готвачки, 

лели, чистачки, домакини, 

директорки и директори – 

целия този ревящ, плачещ, 

напишкан, гладен, нахален, 

брутален, скандален чо-

вешки мравуняк от близо 

2000 души за един месец 

да го изгониш буквално от 

обичайната му среда, за да 

извършиш ремонта? Къде 

ще го настаниш? В обори-

те на бившите ТКЗС-та? 

В хангарите на летище-

то? А капацитетът за из-

хранване, а медицинското 

обслужване, а тревогите 

и неудобствата на роди-

телите, хигиената… 2000 

души! Деца…

Но да оставим за малко 

емоциите и пак да навле-

зем във фактологията на 

тръжната документация. 

Като се сравни огромна-

та важност за общината 

на срока за изпълнение и 

готовността й да плати 

много повече, за да бъде 

извършен ремонтът за 

кратко време, е непонят-

но защо в предложения в 

тръжната документация 

проектодоговор неустой-

ките за закъснение са из-

ключително малки – 1,5% 

на месец, но не повече 

от 10%! Това просто под-

тиква участниците да 

предложат висока цена и 

абсурден срок, който няма 

да спазят, но пак ще спе-

челят търга и ще платят 

нищожните неустойки. 

Така или иначе, тази 

процедура завърши и бе 

спечелена от консорциума, 

за който се говореше из 

града още при обявяване-

то на обществената по-

ръчка. Според нас пробле-

мът е, че продължават да 

се съставят тръжни до-

кументации, които допус-

кат законна възможност 

за източване на средства 

от еврофондовете.

Нека условно си пред-
ставим, при това съвсем, 
съвсем възможно, какво би 
могло да се случи на този 
търг… Разгледайте вни-
мателно числата!

Нека сега разгледаме 

какво ще се случи, ако по-

бедителят се забави с из-

пълнението на поръчката 

с един месец. Той ще пла-

ти неустойка от 85 500 лв. 

и ще му останат 5 млн. 614 

хил. и 500 лв. и ремонтът 

пак е продължил два месе-

ца. Вместо двата месеца 

и 4-те милиона на класи-

раната на второ място 

фирма/консорциум…

Виждаме, че твърдени-

ята, че срокът и цената 

имат равна тежест, не 

са верни и тази методи-

ка за оценка и класиране 

на офертите дава въз-

можност за източване 

на средства. За да не се 

допуска това в бъдеще и 

да имаме прозрачни проце-

дури, е добре да се спазва 

уговорката с КСБ и екс-

перти от Камарата да 

участват не само в тръж-

ните комисии, но и при 

създаването на тръжните 

документации. 

Пример

Консорциум А пред-
лага срок за изпълнение 
1 месец и цена 5 млн. 
700 хил. лв.

Консорциум Б пред-
лага срок 2 месеца и 
цена 4 млн. лв. 

Съгласно методи-
ката оценката на А за 
срок ще е 50 точки. 

Мин. срок (в случая 
срок А ) х 50 т. = 1 мес. х 
50 т. = 50 т.

Срок на А - 1 мес.
Съгласно методи-

ката оценката на А за 
цена ще е 35 точки. 

Мин. цена (в случая 
цената на Б) х 50 т. = 4 
млн. лв. х 50 т. = 35 т.

Цена А - 5,7 млн. лв.
Общата оценка на А 

е 85 точки
Сега да видим вто-

рия кандидат.
Съгласно методи-

ката оценката на Б за 
срок ще е 25 точки. 

Мин. срок (в случая 
срок А) х 50 т. = 1 мес. х 
50 т. = 25 т.

Срок на Б - 2 мес.
Съгласно методи-

ката оценката на Б за 
цена ще е 50 точки.

Мин. цена (в случая 
цената на Б) х 50 т. = 4 
млн. лв. х 50 т. = 50 т.

Цена Б - 4 млн. лв.
Общата оценка на Б 

е 75 точки
Участник А с 1 

месец срок и цена 5 млн. 
700 хил. лв. ще е класи-
ран на първо място с 
разлика от 10 точки и 
печели търга.



11СТРОИТЕЛФОРУМпетък, 27 ноември 2009

БААИК отбеляза юбилей с 
предложения за промени в бранша

Българската асоци-

ация на архитектите и 

инженерите консултанти 

(БААИК) отбеляза десет 

години от своето създа-

ване. Тържеството ува-

жи зам.-министър Георги 

Прегьов, изпълнителни-

ят директор на Между-

народната федерация на 

инженерите консултан-

ти (FIDIC) Енрико Винк, 

президентът на Евро-

пейската федерация на 

консултантските асоци-

ации (EFCA) Панос Пана-

гополос, представители 

от гръцката, турската 

и други асоциации, пълно-

правни членове на FIDIC и 

EFCA. БААИК е учредена 

през октомври 1999 г. и е 

единствената в България 

организация на фирмите, 

упражняващи строите-

лен надзор и консултант-

ска дейност.

Обществената дей-

ност на асоциацията, 

както и обстоятелство-

то, че тя много често се 

явява инициатор за изра-

ботване на съвместни 

становища по актуални 

проблеми, я наложи като 

важен фактор в публично-

то пространство наред 

с останалите браншо-

ви организации в облас-

тта на проектирането 

и строителството. От 

септември 2000 г. БААИК 

е единственият пълно-

правен член и представи-

тел на Международната 

федерация на инженерите 

консултанти (FIDIC) за 

България, а от май 2001 

г. - на Европейската фе-

дерация на консултант-

ските асоциации EFCA. 

Асоциацията притежа-

ва официалните права 

за превод и издаване на 

договорните условия на 

FIDIC, с които работят 

световните и европей-

ските финансови инсти-

туции (предприсъеди-

нителните фондове на 

ЕС, Световната банка, 

Европейската банка за 

възстановяване и разви-

тие, Европейската ин-

вестиционна банка и др.) 

и които се ползват при 

подготовка на тръжните 

документи за по-големи-

те проекти вече и в Бъл-

гария. 

БААИК се ръководи от 

11-членен управителен 

съвет и председател, из-

бирани от общото събра-

ние на асоциацията. Неин 

председател от основа-

ването до момента е арх. 

Марин Бакалов.

Арх. Марин Бакалов: 

С нас строителният процес става много по-лесен
10-те години преминаха 

неусетно. Това беше пери-

од, в който постепенно се 

регламентираха строи-

телният процес и консул-

тантската дейност, коя-

то се утвърди като важен 

фактор в строителния 

процес. Нашата асоциа-

ция също успя да се наложи 

като важен фактор заед-

но с другите строителни 

асоциации, и най-вече КСБ. 

Целта ни беше да регла-

ментираме дейността 

на консултантите като 

важен и сериозен фактор. 

Защото с нас строител-

ният процес става много 

по-лесен и се облекчава. 

Благодарение на нас ста-

на възможно всички възло-

жители по-лесно да полу-

чават своите разрешения 

за строеж и за ползване на 

обектите. 

Официално трябва да 

благодаря на гостите, 

които ни оказваха непре-

късната помощ, ко-

гато трябваше да 

предложим промени 

в ЗУТ, този важен 

закон за нас, който 

регламентира целия 

строително-инвес-

тиционен процес. 

Радвам се, че има 

разбиране от стра-

на на правителство-

то да изработим 

специален закон за 

консултантите, 

който да регламен-

тира официално на-

шата дейност. На 

среща в Лондон ние 

надълго и нашироко 

коментирахме как трябва 

да става това във всяка 

една от държавите. Вто-

рото много важно за нас 

нещо е отпадането на ли-

цензионния режим и въвеж-

дането на регистрацион-

ния. Ние получихме писмо 

от Европейската комисия, 

което много остро комен-

тира този въпрос, и с Иван 

Симитчиев, директор на 

дирекция „Строителен 

контрол”, коментирахме, 

че това трябва да се слу-

чи. Искрено се надявам, че 

всички държавни институ-

ции ще устоят на поетия 

пред нас ангажимент, така 

че нашата организация да 

регистрира консултант-

ските фирми и това да 

облекчи и строителния 

процес, и регистрацията 

на колегите като фирми, а 

ние да носим реалната от-

говорност за качеството 

на консултантския бизнес.

Другото, което иска-

ме да наложим, е премах-

ването на дуализма при 

издаването на разреши-

телни за строеж и при-

веждането на обектите 

в експлоатация. Това са 

два момента. Единият 

е на ниво проектиране, 

имаме съгласие от об-

щинските администрации 

дотолкова, доколкото да 

бъде премахнат този дуа-

лизъм и консултантските 

фирми да са тези, които 

да докладват дали са на-

лице условията за издава-

не на разрешителните за 

строеж. 

Сещам се за пример 

отпреди 9 години, когато 

тогавашният президент 

на FIDIC - г-н Петерсън, 

каза, че в държави като Да-

ния това става за един ден 

благодарение на консул-

тантската фирма, която 

е изготвила документите. 

Всички знаят за колко вре-

ме това става у нас. 

Важно е и регистраци-

ята да се води от нашата 

асоциация. Така ще можем 

да контролираме качест-

вото на фирмите и да ре-

агираме, когото има про-

блем като дъмпинг на цени 

или конфликт на интереси. 

Ние и досега сме работили 

за издигане имиджа на кон-

султантската професия в 

България, но сега е много 

важен моментът, защото 

правителството на Бъл-

гария разработва сериоз-

ни промени в ЗУТ и двама 

наши членове сериозно 

участват в изработване-

то на промените.

Зам.-министър Георги Прегьов (вдясно) поздрави БААИК по случай празника им и обеща държавата да вземе под внимание 
предложенията на всички браншови организации за промени в ЗУТ 

Панос Панагополос: Трябва да подготвим правителствата за след кризата Енрико Винк: Консултантската индустрия има много силен глас в света

В EFCA членуват 28 
стани, представляващи 10 
хил. компании с оборот от 
30 млрд. евро всяка година. 
Като гражданин на стра-
на, преминала по вашия 
път, съм много щастлив 
да присъствам тук в пери-
од, в който структурните 
фондове на Европа пома-
гат на страната ви да се 
развива много бързо. Раз-
брал съм, че е много важ-
но всички пари, които се 
дават, да се използват по предназначение. 
Свидетели сме, че е важно да се избират 
проекти на базата на рационалното мисле-
не, да бъдат подготвени добре, с оглед на 
дизайна и разрешителните, и да се следи 
как се изпълняват. А във време на криза е 
много важно в България да се подкрепя под-
готовката на проектите. 

Затова работим с правителствата в 

цяла Европа, които трябва да под-
готвим за строителство, когато 
кризата ще приключи. 

Правителството трябва да 
инвестира в консултантските 
компании, защото освен че са част 
от икономиката на страната, те 
могат да подлежат на износ. Може 
да изглежда далечно, но е така, за-
това всичко трябва да се извър-
шва при равнопоставени условия. 
Подкрепяме инициативата на БАА-
ИС да регистрира консултантите. 
Това пасва на тенденциите в Евро-

па за саморегулиране и за първи път се поя-
ви в директивите за услуги преди няколко 
години. В тях се предвижда, че професии 
като нашата трябва да установят един 
кодекс на поведение, който да гарантира 
качеството за клиентите, които получа-
ват тези услуги. Това ще бъде един товар 
- да контролират качеството, но ние сме 
убедени, че могат да го направят. 

Организацията, която 
аз управлявам в момен-
та – FIDIC, скоро ще навъ-
рши 100 години. Днес FIDIC 
представлява 84 страни с 
приблизително 45 хил. кон-
султантски фирми. Като 
ц яло консултантската 
индустрия има много силен 
глас в света. Има 2,5 милио-
на професионалисти в инду-
стрията и като такси те 
допринасят около 315 млрд. 
евро годишно. Тази инду-
стрия продължава да се разраства и да 
се увеличава необходимостта от такива 
услуги. На мен ми е ясно, че всяка икономи-
ка има нужда от добра инфраструктура, 
затова са необходими повече инженери 
при изготвянето на дизайните и извъ-
ршването на строителството. Ние виж-
даме, че в тази криза много от правител-
ствата инвестират в инфраструктури, 

за да дадат тласък на икономи-
ката. Ние подканяме нашите 
членове да започнат преговори 
с правителствата си да им 
предложат своите съвети и 
експертизи, за да бъдат сигур-
ни, че ще направят правилните 
инвестиции в инфраструктура-
та. Ние споделяме най-добрите 
постижения, за да можем да по-
добрим услугите, които предла-
гаме. И нашият съвет към пра-
вителствата и клиентите е да 
използват добрите документи 

и добрите насоки, които предлагаме. 
Някои от вас може би са запознати 

с договорите на FIDIC. Много от проек-
тите, които са финансирани от Европа, 
използват нашите договори. Затова ние 
съветваме и местните власти да използ-
ват тези документи и работим с българ-
ската асоциация, за да сме в помощ на 
държавата.

Снимки Камен Влахов

Елица Илчева



12 СТРОИТЕЛ ОБЩИНИ петък, 27 ноември 2009 

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА НСОРБ

Град Лом се намира в 

западния участък на Ду-

нав при устието на река 

Лом. От него тръгва най-

краткият път от Дунав 

към София и Гърция. Зара-

ди това си положение Лом 

се смята за втория по 

важност български речен 

порт.

За пръв път на него-

вия бряг австрийски кораб 

хвърля котва през далеч-

ната 1830 г., която става 

рождена година на мест-

ното пристанище. В края 

на турското владичество 

е бил един от развитите 

търговски центрове. Имал 

е 148 търговски кантори, 

175 бакалници, 120 магазина. 

Градът е основан от 

траките под името Ар-

танес, а в античността е 

съществувал като Алмус. 

В момента са запазени 

само основите на рим-

ската крепост. На 4 км 

югоизточно от града се 

намират останки от Ас-

паруховия вал.

Градът получава силно 

духовно развитие по вре-

ме на Възраждането. В 

него се основава едно от 

първите читалища у нас 

– „Постоянство”, създа-

ва се един от първите в 

страната театри, учре-

дява се първото женско 

дружество.

Днес Лом е админи-

Кметът  
Пенка 
Пенкова:

Град с развита икономика, добър жизнен стандарт и съхранени възрожденски 
традиции е мечтата на днешните му жители

Лом е бил и отново ще стане   
Г-жо Пенкова, не е 

тайна, че Лом е в мно-
го тежко положение. 
В си ч ки  п р о м и ш л е н и 
предприятия са рухнали, 
безработицата е много 
висока, в града има со-
циално напрежение. Как 
се работи и живее в та-
кава ситуация?

Поех този пост през 

2003 г. Тогава беше мно-

го трудно. Заводите ос-

танаха затворени и мно-

зина мои съграждани бяха 

безработни. Но екипът 

ни разработи реална про-

грама за развитие на об-

щината и изпълнението 

й създаде малка надежда 

у хората. Аз имах опит в 

писането и печеленето 

на проекти, бях спечелила 

за училището ми 800 хил. 

лв. и знаех възможност-

ите на националните и 

европейските фондове. 

Искахме с различни про-

екти да обновим инфра-

структурата на града и 

по този начин да създа-

дем качествено нови ус-

ловия за живот. Ремонти-

те и модернизирането на 

сгради, водопроводи и ко-

лектори отвориха и нови 

работни места. Мест-

ните строителни фирми 

получиха глътка въздух за 

съществуването си. 

От 2004  г .  досега 

работим по  различни 

проекти. До едно време 

ги брояхме – бяха 28. Те 

са свързани с подмяна 

на старите водопрово-

ди,  изграждане на ка-

нализация, ремонти на 

улици,  модернизиране 

на важни сгради, учили-

ща, старчески домове, 

укрепване на дунавския 

бряг и превръщането му 

в красива градска гра-

дина. Голямата ни цел е 

превръщането на Лом в 

транспортен център на 

Дунав, с развита техни-

ческа инфраструктура, 

с устойчиво и стабилно 

социално-икономическо 

развитие. Мечтата ми е 

градът отново да стане 

врата към Европа. 

Разкажете за някои 
от тези проекти.

Може да е странно, 

но ние започнахме обнов-

лението на инфраструк-

турата от ромския квар-

тал „Стадиона”. В него 

живеят 4000 души и там 

никога не е имало водо-

снабдителна мрежа и 

канализация. Изградихме 

водопроводи с обща дъл-

жина 7000 м, прокарахме 

4500 м канали за отпад-

ни води. Направихме нови 

тротоарни и улични на-

стилки – общо 45 хил. 

кв. м. Положихме водо-

проводи във високите 

зони на другия ни ромски 

квартал – „Младеново”. 

Работата продължи на 

два етапа – първия с 5 км 

водопроводи, а втория – 

с 11 км. Стойността на 

тези ремонти беше 520 

хил. лв., които осигурих-

ме от ПУДОС, Социално-

инвестиционния фонд и 

общината. Изградихме 

водоснабдяване и в село 

Сталийска махала. Там 

нямаше централно во-

доснабдяване,  хората 

черпеха вода за пиене и 

битови нужди от герани. 

12-километровият водо-

провод бе изграден пак 

със средства от ПУДОС 

в размер на 300 хил. лв. 

Водоснабдяване получи и 

село Долно Линево. Про-

ектът за неговата вода 

беше на стойност 298 

хил. лв.

През 2005 г. извър-

шихме реконструкция и 

естетизация на терени 

в града, възстановихме 

централната градска 

градина, санирахме сгра-

дата на общината, на-

правихме основен ремонт 

на гимназията „Найден 

Геров”,  на най-големия 

ни храм – „Успение Бого-

родично”, на дома за въз-

растни хора в село Добри 

дол. Направихме ремонт 

и  на  спортната зала 

„Балканиада” с помощта 

на програмата „Красива 

България”.  Спечелихме 

проект по програма СА-

ПАРД на стойност 784 

170 евро и успяхме да ре-

монтираме голяма част 

от улиците в града. Из-

градихме и подпорна сте-

на в квартал „Младеново” 

с дължина 120 м. Тя беше 

необходима за предот-

вратяването на свлачи-

щата в района. Най-ра-

достни обаче трябва да 

са жителите на квартал 

„Боруна” заради изгра-

дения колектор там. В 

„Стария квартал”, както 

още го наричат, живеят 

3 хил. души. Битова кана-

лизация изградихме и по 

улиците „Симеон”, „Арта-

нес” и „Лозенград”. Не бих 

искала да пропусна и ре-

хабилитацията на улица 

„Хаджи Димитър” - една 

от най-натоварените в 

града.

Приключи ли изграж-
дането на водопроводи 
в село Сливата?

Първият етап – да. 

Тръбите бяха положени 

от видинската фирма 

„Водстрой”. Проектът 

беше финансиран с 280 

хил. лв. от ПУДОС. В се-

лото никога не е имало 

вода от централно водо-

снабдяване. Досега 270-

те му жители са черпели 

вода от локални чешми, 

изградени преди векове. 

Те бяха пресъхнали и зат-

лачени, а една чешма се 

ползваше от 20 домакин-

ства.

Рех аби ли т аци я т а 
на пътя Лом–Монтана 
също се извършва по об-
щински проект. Докъде 
стигна ремонтът?

Това е наш, общински 

проект, спечелен по про-

грамата ФАР – Трансгра-

нично сътрудничество 

Община Лом
Тина Илова

Кметът на Лом Пенка Пенкова е родена в град 

Кула, но повече от 40 години живее в град Лом. В 

този град е завършила средното си образование 

и е създала своето семейство. Завършила е 

шуменския университет „Константин Преславски” 

със специалност преподавател по химия и физика. 

Трудовата си биография започва в Лом като учител 

в Професионалната гимназия по производствени 

технологии, а след това става заместник-

директор и директор на същото училище. През 

2003 г. е избрана за кмет на града, през 2007-а 

спечелва втори мандат.

От 2007 г. Пенка Пенкова е заместник-

председател на Националното сдружение на 

общините в България. Обявена е за жена на 

годината в област Монтана за 2005 г., два пъти 

е носител на наградата за най-толерантна 

личност в Лом. През 2008 г. е удостоена с медал 

„За хора с добри сърца” на фондацията „Помогни на 

нуждаещи се”.

Лом – центърът

Изграждането на 
кейовата стена

Кметът Пенка Пенкова



13СТРОИТЕЛОБЩИНИпетък, 27 ноември 2009

И ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“

  красива врата към Европа
България–Румъния. През 

ноември проектът тряб-

ваше да приключи, но се 

очерта закъснение, за-

щото през лятото рабо-

тата бе спряна. Смятам, 

че до края на годината 

пътят ще стане готов. 

Това е важен път за нас - 

41 км, които ни свързват 

с областния център Мон-

тана, със столицата, с 

международния път Е-79. 

Стойността на проекта 

е 6 млн. евро. Пътят се 

разширява и преасфалти-

ра. Прави се рехабилита-

ция на 8 моста, 10 път-

ни възела и кръстовища. 

След ремонта по него 

автомобилите ще могат 

да се движат със средна 

скорост от 80 км/час. 

О щ е  е ди н  пр о ек т 
на общината бе спрян. 
Става дума за кейовата 
стена.

Проектът е в  про-

цес на изпълнение. Той 

е на стойност 12 млн. 

лв. и се финансира от 

програмата „Регионално 

развитие”. С него ще за-

щитим града от високи 

дунавски води. Разрабо-

тихме го след наводне-

нието от 2006 г. Тогава 

Дунав навлезе почти 50 

м навътре в града. Лом е 

единственият български 

крайдунавски град, който 

няма защитна стена от 

реката. Ако не я изгра-

дим, има реална опасност 

градът да бъде залят при 

следващото драстично 

покачване на р. Дунав. 

Стената се строи по 

немски модел. През 2007 

г. доставихме от Герма-

ния с два кораба шпунто-

ви елементи за основите 

на стената. Такива се 

използват за първи път 

у нас. След основата ще 

продължим със стъклен 

парапет. Така дигата 

няма да скрива изгледа 

към реката.

По кои други проекти 
работите?

Продължава изграж-

дането на втората част 

от уличния колектор по 

улица „Ал. Стамболийски”. 

Дължината му е 1050 м и 

е на стойност 1,7 млн. 

лв. Работим и по воден 

проект за управление и 

пречистване на водите 

в град Лом. Реализирахме 

и няколко по-малки проек-

та. Единият е изгражда-

не на център от семеен 

тип „Нов дом – нов шанс”. 

За тази цел ремонтирах-

ме основно една неиз-

ползвана сграда, общин-

ска собственост.

Беше обявен стар-
тът на изграждането 
на индустриална зона. 
Какъв е този проект?

Това е проект за из-

граждане на зона, в коя-

то се създават условия 

за индустриално разви-

тие чрез привличане на 

чуждестранни и местни 

инвестиции. 

Вие участвахте в 
Брюксел в създаването 
на Дунавски регион. Как-
ви са целите на това на-
чинание?

На заседание на Ко-

митета на регионите 

в Брюксел кметове на 

дунавски общини иници-

ирахме създаване на Ду-

навски регион по подобие 

на Балтийския, Среди-

земноморския, Черномор-

ския. Ако се обединим в 

такъв регион, ще имаме 

по-лесен достъп до сред-

ствата от европейски-

те фондове. Оказа се, че 

дунавските общини от 

всички страни - членки на 

ЕС, искат да изпълняват 

проекти в сферата на 

инфраструктурата, кора-

боплаването, туризма и 

екологията. Отчетохме, 

че сега дунавските гра-

дове нямат водна връзка 

помежду си.  Например 

от Лом до Русе се стига 

през вътрешността, а не 

по Дунав. Оказа се, че се 

използват само 10% от 

възможностите на Ду-

нав. Затова предложихме 

да бъде учреден новият 

регион.

К а к в о  с л е д в а  о т 
това?

Сега всяка страна ра-

боти по изготвянето на 

анализ за използването 

на река Дунав за корабо-

плаване, туризъм, еколо-

гични проекти. Тя трябва 

да посочи проблемите 

и пречките, които съ-

ществуват за по-добро-

то включване на реката 

в местните стратегии. 

Всяка държава ще има по 

един представител в уп-

равата на региона, а той 

ще има свое представи-

телство във всяка от 

страните. У нас за него-

во седалище ще се избира 

между Видин и Русе.

Какви връзки под-
държате с отсрещния 
румънски град Расту? 
Имат ли бъдеще връзки-
те между двете селища 
в условията на европей-
ското членство на две-
те страни?

Расту е село, но само 

на 12 км след него се 

намира град Бъйлещ, в 

който живеят много бъл-

гари. Румънците постро-

иха фериботен пристан 

срещу  Лом,  който  се 

вижда ясно  от нашия 

бряг. Те имаха проект 

за ферибот, финансиран 

по програмата ФАР, и го 

изпълниха. Продължава 

изграждането на речна 

гара и КПП. Ние обаче 

закъсняваме. Имаме на-

мерение да изградим ре-

гионален бизнес център 

„Дунав” за сътрудничест-

во между Лом и Бъйлещ и 

за целта двете общини 

ще кандидатстват с общ 

проект за финансиране 

по програма ФАР.

Как се отразява ико-
номическата криза на 
общинските финанси?

Трудно е. През 2010 г. 

ще разполагаме с малко 

средства. Ще разчита-

ме на финансиране от 

национални и европейски 

фондове за изпълнение 

на наши проекти. Само 

по този начин можем да 

продължим да модернизи-

раме инфраструктурата 

на Лом. 

 И все пак какви про-
екти ще се реализират 
през 2010 г.?

 Об щ и н ат а  в  Лом 

е спечелила проект за 

изграждане и възста-

новяване на градската 

крайречна зона. Той ще 

се финансира от ОП „Ре-

гионално развитие” и от 

Европейския фонд за ре-

гионално развитие. Стой-

ността му е 7 657 351 лв.

Проектът предвижда 

създаване на дунавски 

парк върху площ от 60 

дка. В него ще има алеи 

с декоративни настилки, 

водни огледала, фонтан, 

летен амфитеатър и пар-

ково осветление.

Ще бъде реконструи-

рана и улица „Дунавска”, 

която води към парка. 

Тя ще стане пешеход-

на зона. По нея ще бъде 

направена нова настил-

ка от гранитни плочи и 

цветни павета, ще бъ-

дат оформени зелени пло-

щи и цветарници. Срокът 

за изпълнение на проекта 

е 22 месеца. Предстои 

обявяването на конкурс 

за избор на изпълнител.

Общината подготвя 

и проект за модернизира-

не на образователната 

инфраструктура, който 

предвижда ремонти на 

училищни сгради.

Разработва се и про-

ект за входен пътен въ-

зел на Лом. Той предвижда 

разширяване и модерни-

зиране на 4-километрова 

отсечка от града до кръ-

говото кръстовище  на 

стойност 300 хил. лв.

стративен център на община. В него са 

открити представителства на национал-

ните служби – агенция „Морска админи-

страция”, митница, агенция за проучване 

и поддър-

жане  на 

река Ду-

нав. Най-

голямата 

фирма е 

прис т а -

нищният 

комплекс. 

Н о в о т о 

с т р о и -

телство 

е ограни-

чено,  но 

в  г р а д а 

от някол-

ко години 

се преу-

стройват и модернизират много общест-

вени и частни сгради. 

В Лом най-известните хотели са „Ду-

нав” и „Трансимпекс”.

Пристанището
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На заседание на Сто-

личния общински съвет 

окончателно бяха при-

ети промените в Общия 

устройствен план  на 

града (ОУП). Те са рабо-

тени в продължение на 

три години и рамкират 

развитието на града за 

период от поне 20 годи-

ни. Според плана общата 

урбанизирана територия 

на града ще нарасне с 1% 

за сметка на земеделски 

земи. Жилищните тери-

тории в общината нара-

стват от 11,3 на 11,8%. 

С около 77 ха нарастват 

териториите за спортни 

атракции, а около 6 хил. ха 

се предвиждат за далеко-

перспективни терито-

рии, през плановия период 

на които общината няма 

ангажимент да изгражда 

инфраструктура. Тоест, 

ако някой иска да инвес-

тира, той изгражда ин-

фраструктурата. 

На заседанието по 

приемането на промени в 

ОУП присъства и главни-

ят архитект на София Пе-

тър Диков, който каза, че 

новият план през цялото 

време на изработването 

му е бил на вниманието на 

обществото – на гражда-

ните и неправителстве-

ните организации, и под 

контрола на общински съ-

ветници и представите-

ли на администрацията, 

но не може всички да са 

щастливи от промените, 

защото устройството 

на територията е в из-

вестна степен насилие 

над собствеността. До 

2010 г. трябва да се пре-

разгледат и Подробните 

устройствени планове, 

стана ясно от думите на 

Диков. 

Приоритет в новия 

план е създаването на 

пътна инфраструкту-

ра, която се очаква зна-

чително да подпомогне 

трафика в града, като 

намали задръстванията. 

Строителството на тре-

ти метродиаметър меж-

ду кв. Подуяне и „Пирогов” 

ще започне през 2012 г., а 

по-късно е планирано ме-

трото да стига и до кв. 

Княжево. Проектът е на 

стойност 600 млн. евро.

За да бъдат отведени 

гражданите до метро-

станциите, е предвиде-

но изграждане на добра 

трамвайна мрежа. Фак-

тически ще има цялост-

на реорганизация на сто-

личния транспорт и нова 

транспортна система. 

Сред важните неща е 

строителството на кръс-

товища на две нива при 

Орлов мост, Сточна гара 

и Лъвов мост и превръща-

нето на Околовръстното 

шосе в градски булевард. 

Планирани са и нови пар-

кинги, които ще обслуж-

ват метростанциите 

както в крайните квар-

тали, така и в центъра 

на града.

Сериозен приоритет е 

и обвързването на града 

с източноевропейската 

транспортна мрежа чрез 

изграждане на магис-

тралните пътища около 

София. Това са АМ „Лю-

лин”, северната танген-

та на Околовръстното 

шосе (която е в процеду-

ра на прекатегоризация) 

и разширението на пътя 

при гара Казичене до ма-

гистрални размери. След 

2012 г. се очаква пъти-

ща от магистрален тип 

да обикалят София и да 

разтоварват трафика по 

„Цариградско шосе”. За 

тези проекти има прави-

телствена подкрепа, го-

това е оценката за въз-

действие върху околната 

среда на проекта за се-

верната тангента, скоро 

ще бъде обявен търг за 

дострояването на южна-

та дъга. 

Промените в общия 

устройствен план обхва-

щат и района на комби-

ната „Кремиковци”, като 

се оча-ква преди това 

мястото да смени пред-

назначението си, за да се 

превърне в голям бизнес 

център. Вече има и инте-

рес от страна на инвес-

титорите. Районът на кв. 

Хладилника, който досега 

беше индус-

триална зона, 

също ще сме-

ни предназна-

чението си . 

Такива зони са 

и Северният 

индустриален 

р ай он,  з он а 

„Средец”, про-

изводствена 

зона „Орион”, 

„Захарна фа-

брика” и „Из-

грев” .  Там е 

планирано жи-

лищно стро-

и т е л с т в о . 

Ю г о з а -

падната 

час т  н а 

Западния 

парк пък 

ще оста-

н е  з о н а 

за  ниско 

с т р о и -

телство. 

Около 500 

дка зеле-

н и  з о н и 

ще бъдат 

създаде-

ни в  Со-

фия, това 

з а с я г а 

п р е д и м -

но  райо-

на  около 

Северния 

парк. Предвидено е и из-

граждане на мрежа от 

велоалеи. 

В и с о к о  ж и л и щ н о 

строителство ще има 

и в района на парка „Со-

фия ленд”. Зоната става 

смесена за многофункци-

онално строителство, 

като условието е 40% от 

територията да остане 

зелена. 

Друг важен проблем, 

който уреждат промени-

те в ОУП, засяга дефици-

та на гробищни паркове. 

Нови гробища ще бъдат 

разположени върху 800 дка 

до квартал Казичене. 

Частично ще бъдат 

възстановени кампусите 

(обединени групи от об-

щежития) в Студентския 

град, а районът ще получи 

социален статут. Фак-

тически кампусите ще 

бъдат само за учебна дей-

ност, а не за развлечения, 

а строителство ще бъде 

почти невъзможно.

До 6 месеца главният 

архитект на София тряб-

ва да внесе проект за из-

менение на Подробния ус-

тройствен план (ПУП) на 

кв. Студентски град. 

В съ щ н о с т  „С о ф и я 

ленд”, „Студентски град” 

и „Казичене” се оказаха 

„ябълката на раздора” по 

време на гласуването на 

плана. Групата на БСП в 

Общинския съвет напра-

ви предложения зоната на 

„София ленд” да бъде със 

статут на спортно-раз-

влекателен център. То не 

беше подкрепено. 

По отношение на гро-

бищния парк в Казичене, 

като аргументи против 

опозицията изтъкна фа-

кта, че кварталът е при-

тиснат от изток заради 

защитени по програма 

„Натура 2000” зони. Освен 

това има и недоволство 

от страна на граждани-

те и изследвания, които 

показват високи подпоч-

вени води. Представите-

лите на БСП в Общинския 

съвет са на мнение, че 

може да се търси по-до-

бро решение за място на 

гробищния парк. 

По време на дебатите 

в Общинския съвет стана 

ясно, че за подготовката 

на историческия център 

на София за кандидат-

стване пред ЮНЕСКО за 

световно културно на-

следство има подкрепа от 

държавата и се извърш-

ват конкретни дейности 

в тази насока. Досега за 

това е липсвала подкре-

пата на Националния ин-

ститут за паметници на 

културата. 

Новият план за ус-

тройство на територи-

ята беше подкрепен от 

53 общински съветници, 

само Георги Кадиев гла-

сува против, като обясни, 

че застрояването на „Со-

фия ленд” ще бъде прес-

тъпление към софиянци” 

и  че е против решението 

югозападната част на 

Западния парк да бъде за-

строена, макар и с ниско 

строителство.

П арл а ме н т арн ат а 

група на БСП все пак под-

крепи плана, но излезе с 

декларация, тъй като в 

него съществували някол-

ко нерешени проблема, а 

и новоизбраният кмет на 

столицата Йорданка Фан-

дъкова не е присъствала 

на заседанието. 

Как ще се развива София през 
следващите 20 години?
Промените в Общия устройствен план на града бяха приети

Силвия  Радославова

Подробната карта, която отразява промените в Общия устройствен план, 
може да видите на електронната страница на Столичната община, направление 
„Архитектура и градоустройство” (www.sofia-agk.com), в раздел „Устройствени 
планове”

През трето тримесе-

чие на 2009 г. местните 

администрации са издали 

разрешителни за строеж 

на 1783 жилищни сгради с 

5209 жилища в тях и с 674 

192 кв. м разгъната за-

строена площ (РЗП), на 84 

административни сгради/

офиси с 54 588 кв. м РЗП 

и на 1289 други сгради с 

617 892 кв. м РЗП. Спрямо 

предходното 

тримесечие 

издадените 

разрешител-

ни за строеж 

на жилищни 

сгради нама-

ляват с 2,7%, 

но жилища-

та в тях се 

увеличават 

с 15,6% и об-

щата им застроена площ 

нараства с 5,8%. Броят на 

административните сгра-

ди се увеличава с 6,3% , а на 

другите сгради - с 11,1%, 

докато тяхната РЗП нама-

лява съответно с 38,4% и 

с 6,6%. В сравнение с тре-

то тримесечие на 2008 г. 

издадените разрешителни 

за строеж на нови жилищни 

сгради са с 35% по-малко, а 

жилищата в тях - с 60,5%. 

Административните сгра-

ди намаляват с 33,3%, а 

другите видове сгради - с 

11,5%. При всички видове 

сгради е регистриран спад 

и на РЗП, съответно при 

жилищните - с 59%, при 

административните - с 

59,9%, а при другите сгра-

ди - с 45,7%.

През трето тримесе-

чие на 2009 г. най-голям 

брой разрешителни за 

строеж на нови жилищни 

сгради са издадени в об-

ластите: Варна - 208, Со-

фия и Пловдив са с еднакъв 

брой - 201, Бургас - 176. 

Най-много жилища пред-

стои да бъдат започнати 

в областите: Варна - 1089, 

Бургас - 1047, Пловдив - 538 

и София – 519.

С 35% намалели разрешителните за нови жилища

Промените в градоустройствения план трябва да решат проблемите с трафика на София
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Тричленен състав на 

Върховния администра-

тивен съд (ВАС) остави 

без разглеждане жалбата 

на Маргарита Попова - 

министър на правосъдие-

то срещу Решение на ми-

нистъра на правосъдието 

Миглена Тачева за възла-

гане на обществена по-

ръчка с обект: „Предпро-

е к т н и  п р о у ч в а н и я , 

проектиране, изграждане 

и пускане в експлоатация 

на Съдебна палата в гр. 

Варна”. Съдът е приел, 

че жалбата е недопус-

тима и е прекратил про-

изводството по делото, 

обявиха от пресцентъра 

на ВАС. Определението 

може да се обжалва в 

7-дневен срок от съобще-

нието до страните пред 

петчленен състав на 

ВАС. Съдът се мотивира 

с това, че жалбата е по-

дадена от министъра на 

правосъдието срещу акт, 

издаден от министъра на 

правосъдието. А админи-

стративнопроцесуал-

ният кодекс (АПК) дава 

право за оспорване по съ-

дебен ред на гражданите 

и организациите, чиито 

права и интереси са на-

рушени, но не и на органа, 

издал акта. Възможност 

за административния ор-

ган да отмени свой акт 

е предвидена единствено 

по реда на глава седма 

от АПК - „Възобновяване 

на производства по изда-

ване на административ-

ни актове”. Издаденият 

при възобновяването нов 

административен акт 

може да се оспори пред 

съда, обясниха още от 

пресслужбата на ВАС.

Без  разглеждане  е 

оставена и жалбата на 

министъра на правосъ-

дието за прогласяване 

на нищожността на ре-

шението за обществе-

на поръчка за сграда на 

Софийския районен съд и 

Софийската районна про-

куратура. Съдът е счел 

жалбата за недопустима 

на същото основание, а 

именно, че администра-

тивните актове не мо-

гат да се обжалват от 

органа, който ги е издал.

ВАС отхвърли жалбите срещу строежа на  
Съдебната палата във Варна и на Софийския районен съд

Облекчават се режи-

мите по издаване на ад-

министративни актове 

за ползване на подземни 

водни обекти. Уеднаквя-

ва се редът за издаване 

на разрешителни за полз-

ване на минерални води - 

изключителна държавна 

собственост, с процеду-

рите в останалите слу-

чаи. Водовземните съоръ-

жения за минерални води 

ще бъдат в режим на пуб-

лична държавна собстве-

ност. Това предвиждат 

приетите на второ чете-

не в парламента промени 

в закона за водите. 

Според вносителите – 

Иван Алексиев от ГЕРБ и 

група депутати, санитар-

но-охранителните зони на 

водите и особено тези на 

минералните води, зае-

мат големи територии 

и ненужно ограничават 

граждански и стопански 

дейности, които на прак-

тика не оказват влияние 

върху водите. Затова 

според тях се налага ди-

ференциране на мерки-

те за охрана на водите 

в границите на водните 

обекти – намаляване на 

абсолютните забрани за 

дейности, които да се 

сведат само до най-въ-

трешния пояс около съо-

ръженията, и по-широко 

прилагане на съгласува-

телен режим за останала-

та територия на водните 

тела.

От 3 на 6 месеца се 

удължава срокът, в който 

управителните органи на 

ВиК дружествата трябва 

да предоставят на ми-

нистъра на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството списък със сис-

темите и съоръженията, 

които са включени в ак-

тивите на дружествата. 

Няма пречка готовите 

списъци да бъдат преда-

дени на министъра и пре-

ди изтичането на новия 

срок, решиха още депута-

тите.

Водовземните съоръжения за минерални води стават 
публична държавна собственост

Сметната палата ще 
проверява „Красива България“

Няма данни за извър-

шено престъпление от 

общ характер, свързано с 

проекти по „Красива Бъл-

гария”. Това е установила 

проверка на Софийската 

градска прокуратура. В 

същото време обаче про-

куратурата е възложила на 

Сметната палата провеж-

дане на одит на проект 

„Красива България" към 

Министерството на тру-

да и социалната политика 

(МТСП). Проверката цели 

установяване на управле-

нието на бюджетните и 

други публични средства и 

дейности по проекта и по 

отношение на конкретни 

обекти, цитирани в док-

лада на Инспектората на 

МТСП. След приключване 

на одита  докладът ще 

бъде изпратен в СГП. Сро-

кът за изпълнение на про-

верката е 30 дни. Това се 

посочва в постановление 

на Софийската градска 

прокуратура по повод на 

преписка, образувана въз 

основа на сигнал на минис-

търа на труда и социал-

ната политика. Постано-

влението е подписано от 

наблюдаващия прокурор на 

10 ноември, уточниха от 

прокуратурата.

Народните предста-

вители намалиха срока 

за връщане на ДДС от 

45 на 30 дни. Това пред-

ложение беше иниции-

рано от Камарата на 

строителите в Бълга-

рия и беше предадено на 

председателя на парла-

ментарната комисия по 

икономическа политика, 

енергетика и туризъм 

Мартин Димитров, за 

което в. „Строител” ин-

формира. Депутатите 

отхвърлиха предложени-

ето на първо четене с 

мотива, че няма капаци-

тет за реализацията му. 

При второто гласуване 

в Народното събрание 

обаче промяната беше 

приета. 

От „Синята коалиция” 

са доволни от решение-

то за бързо връщане на 

ДДС на фирми, което е 

една много важна ан-

тикризисна мярка, каза 

пред журналисти съп-

редседателят на „Си-

нята коалиция” Мартин 

Димитров. По думите му 

намаляването на сроко-

вете ще позволи да се 

запазят 20 хил. работни 

места. Според него това 

е най-важната антикри-

зисна мярка, зад която са 

застанали всички синди-

кати и работодатели. С 

въвеждането й ще се ус-

корят оборотите в ико-

номиката и ще се спасят 

много фирми от фалити, 

коментира още той.

  Изменението за на-

маляване на сроковете 

за връщане на ДДС ще 

влезе в сила от 1 януари 

следващата година. 

Множество нарушения 

от наематели и концеси-

онери на морски плажове 

е установила проверка, 

извършена от окръжните 

прокуратури в Добрич,  

Варна и Бургас и от кон-

тролните органи на Ми-

нистерството на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството и на 

Комисията за защита на 

потребителите, съобщиха 

от прокуратурата. Част 

от тях са свързани с из-

вършено незаконно строи-

телство и с неправомерно 

поставяне на премества-

еми обекти. Контролни-

те органи на РДНСК са 

извършили 147 проверки 

на морските плажове, при 

които са били констати-

рани 190 нарушения по 

ЗУТ. За премахването им 

са били издадени запо-

веди. До приключване на 

проверката доброволно 

са били премахнати 37 

строежа и преместваеми 

обекта. 81 от заповедите 

са обжалвани и в момента 

тече съдебно производ-

ство. Спрямо 72 заповеди, 

които са влезли в сила, са 

предприети действия за 

премахване по реда на На-

редба № 13/23.07.2001 г. и 

на чл. 57а от 

ЗУТ. 

Проверки-

те са уста-

новили също, 

че повечето 

и н с п е к ц и и 

от контрол-

ните  звена 

на МРРБ са 

п ри к л ю ч в а -

ли до голяма 

степен фор-

мално, с из-

ключение на 

разпоредена-

та през август 2009 г. 

Сезиран е министърът на 

регионалното развитие 

и благоустройството с 

предложение да бъдат 

подложени на обстойна 

проверка всички сключени 

до момента концесионни и 

наемни договори, 

касаещи морските 

плажове. Поискано 

е също така да се 

прецени наличие-

то на основания 

за  търсене  на 

дисциплинарна и 

административ-

на отговорност 

от длъжностни-

те лица в случай 

на неизпълнение 

на служебните им 

задължения, а при 

данни за престъ-

пление - да се уведоми 

прокуратурата.

От пресцентъра на 

МРРБ обясниха,  че са 

предприети действия за 

преглед на всички обекти, 

предоставени на концесия 

или под наем. До всички 

концесионери е изпратена 

покана доброволно да из-

платят задълженията си. 

В резултат от проверки, 

разпоредени със заповед 

на министър Плевнелиев 

от август тази година, 

ще бъде предложено на 

МС да бъдат прекратени 

договорите с концесионе-

рите на „Малък плаж" – Ло-

зенец, и Иракли. В момен-

та тече съгласувателна 

процедура, уточниха още 

от пресслужбата на реги-

оналното ведомство.

Промениха закона за водите

Намалиха срока за възстановяване на ДДС

190 нарушения по ЗУТ на морските плажове

Мариана Корчакова

Мариана Корчакова

Мариана Корчакова

Предложението бе инициирано от КСБ
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Пътни проекти, финансирани по 
програми на ЕС и правилата на 
договорните условия FIDIC

След 1 януари 2007 г. 

Република България стана 

пълноправен член на Евро-

пейския съюз (ЕС) и пое 

по пътя на икономическо 

и социално сближаване 

със страните, членуващи 

в тази общност. За пре-

одоляване на различията 

в икономически и соци-

ален план на отделните 

български региони спрямо 

регионите на страните-

членки на общността, 

както и за премахване 

на вътрешнорегионални-

те различия и проблеми, 

България ще получи зна-

чителна финансова под-

крепа от Структурните 

и Кохезионния фонд на ЕС 

с относително голям дял 

за доизграждане и обно-

вяване на пътната инфра-

структура.

От друга страна, по-

лучихме правото да въз-

лагаме и управляваме 

проектите с европейско 

финансиране по правила-

та и на българското зако-

нодателство, съответно 

Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), а Закона за 

устройство на територи-

ята (ЗУТ) и съответните 

наредби (Наредба №3 за 

съставяне на актове и 

протоколи по време на 

строителството и На-

редба №2 за въвеждане 

в експлоатация на стро-

ежите в Република Бълга-

рия и минимални гаранци-

онни срокове за изпълнени 

монтажни работи, съоръ-

жения и строителни обек-

ти) за самото строител-

ство. 

По тази причина като 

че ли темата „договорни 

условия за строителство 

FIDIC” вече не е актуална. 

А дали не заслужава да се 

спираме на нея отново? 

Преди всичко защото: а) 

FIDIC неизбежно се свърз-

ва с изпълнението на го-

леми инфраструктурни 

проекти; б) по FIDIC са 

завършени и в настоящ-

ия момент се изпълняват 

много пътни проекти, фи-

нансирани от световни 

и европейски финансови 

институции (предприсъ-

единителните фондове 

на ЕС, Световната бан-

ка, Европейската банка 

за възстановяване и раз-

витие, Европейската ин-

вестиционна банка и др., 

с които България работи); 

в) факт е, че договорите 

за строителство FIDIC са 

универсални и съдържат 

най-доброто от междуна-

родната практика в тази 

област.

Доскоро бяхме убеде-

ни, че договорите FIDIC 

са приложими и доказали 

пригодността си за го-

леми инфраструктурни 

проекти и у нас, но сери-

озни възложители, в т.ч. 

и пътната администра-

ция, не възприеха идеята 

за тяхното прилагане. Не 

беше направен необходи-

мият задълбочен анализ 

за причините, довели до 

завишаването на цени и 

удължаване на срокове или 

на неразрешени спорове и 

други проблеми на меж-

дународните договори за 

пътни проекти. И въпреки 

наличието на подготвени 

експерти по FIDIC, вне-

дрен опит на редица меж-

дународни консултантски 

фирми, успешно проведе-

ни тръжни процедури и 

многото завършени и въ-

ведени в експлоатация 

обекти, в края на 2008 

г. Националната агенция 

„Пътна инфраструкту-

ра” (НАПИ) категорично 

отхвърли FIDIC за проек-

тите, които ще получат 

финансова подкрепа от 

новата генерация фон-

дове на ЕС - Кохезионния 

фонд и Структурните 

фондове чрез двете опе-

ративни програми (ОП 

„Транспорт” и ОП „Регио-

нално развитие”).  В път-

ната агенция договори по 

FIDIC се възлагат само 

там, където финансира-

щите институции поста-

вят като задължително 

условие тяхното прила-

гане (за пътни проекти, 

финансирани от ЕИБ и 

Световната банка). 

К а к в о  в с ъ щ н о с т 
представлява  F IDIC? 

FIDIC е абревиатура на 
Международния съюз на 
инженерите консултан-
ти, създаден от обеди-
няването на три техни 
европейски организации, 
който се управлява от 
изпълнителен комитет и 
секретариат, със седали-
ще в Женева. По последни 

данни в него членуват 70 
асоциации, с повече от 
25 хил. фирми. България е 
член на FIDIC и се пред-
ставлява от Българската 
асоциация на архитекти-
те и инженерите консул-
танти (БААИК).

Първите „Общи усло-

вия” са се появили в сре-

дата на миналия век във 

връзка с изпълнението 

на големи международни 

проекти в Близкия изток 

и отделни региони на Азия 

и необходимостта от 

създаване на единна кон-

цепция и общи правила на 

работа, които да заменят 

тогавашните типови до-

говорни форми, ползвани 

в Англия. Новите догово-

ри още тогава е трябва-

ло да съдържат не само 

общи правила за работа, 

но и да дават възмож-

ност за отразяване на 

особеностите на мест-

ните законодателства 

за страните, които ще 

ги прилагат. Така FIDIC 

създава своите т.нар. 

книги. Изданията на FIDIC 

се подразделят на тради-

ционни стандартни дого-

вори, издадени до 1999 г., 

и на нови стандартни до-

говори, публикувани през 

1999 г. Публикуваните 

през 1999 г. първи издания 

на четирите стандарт-

ни форми на договори са 

възприети за ползване при 

проекти, финансирани от 

ЕС. Комплектът съдържа 

познатите ни докумен-

ти: Договорни условия 
за строителство (Чер-

вената книга) - заменя 

предишната  Червена 

книга (4-то издание, 1987 

г.); Договорни условия 
за технологично обо-
рудване и проектиране - 
строителство (Жълта-

та книга) -  заменя както 

Жълтата книга от 1987 

г., така и Оранжевата от 

1995 г.; Договорни усло-
вия за инженеринг, дос-

тавка и строителство/
проектиране на ключ 

(Сребърната книга) - из-

цяло нова; Кратка форма 
на договора (Зелената 

книга) - изцяло нова. И 

трите основни книги - 

Червената, Жълтата и 

Сребърната, съдържат 

по двайсет клаузи, със 

съответните под-клаузи, 

и доколкото е възможно, 

използват едни и същи 

текстове. 

„Книгите” на FIDIC 
продължават да бъдат 
предпочитани, тъй като 
позволяват прозрач-
ност и предсказуемост 
на действията, регла-
ментират ясно и точно 
правилата, по които се 
извършва един строи-
телно-инвестиционен 
процес, и се стремят да 
гарантират интересите 
на всички страни и учас-
тници в строителство-
то и на всички етапи от 
неговото изпълнение. 
Особено привлекателни 

са за международните 

финансови институции 

заради точните и сигур-

ни индикатори, обвързва-

щи срокове, финансиране 

и крайни резултати.

 От 1994 г. (началото 

на Рехабилитационна-

та програма за пътища 

„Транзитни пътища”) до-

сега са завършени или са 

в процес на изпълнение 

много и значими за на-

шата икономика пътни 

обекти, финансирани по 

предприсъединителните 

програми ФАР и ИСПА или 

със заемни средства от 

банките. Въпреки че па-

раграф  24 от ЗУТ урежда 

прилагането на прави-

лата по FIDIC, през този 

период, с всеки следващ 

търг и изпълнен обект 

се  усъвършенстваше 

съвместяването на два-

та процеса – управление 

и контрол по FIDIC и до-

кументиране на изпъл-

неното строителство 

съгласно изискванията 

на българското законо-

дателство. Безспорно 

различията между FIDIC и 

ЗУТ са съществени. ЗУТ 

по-скоро фокусира върху 

процедурната страна на 

етапите на строител-

ство, докато FIDIC уреж-

да отношенията между 

строителя и възложителя 

и не предписва точната 

форма (образци) на акто-

вете по време на строи-

телството, както това 

прави ЗУТ. Актовете и 

протоколите са задъл-

жителни и са доказател-

ство при установяване на 

обстоятелства, свързани 

със започване, изпълнение 

и въвеждане в експло-

атация на строежите, 

представени в Наредба 

№3 и Наредба №2. Инже-

нерът съгласно FIDIC по 

собствено усмотрение 

издава документи (опис-

ват се в ежемесечните 

доклади за напредъка), 

с които удостоверява, 

че е упражнил контрол 

върху строителя да из-

вършва работите в съ-

ответствие с договора. 

Принципно специфичните 

условия, които допълват 

общите условия на дого-

ворите FIDIC, позволяват 

юридически коректно да 

се отразят както осо-

беностите на проекта, 

така и националното за-

конодателство, където 

те се изпълняват. Най-

общо специфичните ус-

ловия на горните проекти 

вменяват на строителя 

и консултанта отговор-

ността да съблюдават и 

изготвят необходимата 

документация, актове и 

протоколи успоредно по 

изискванията на FIDIC 

и по Наредба №3 на ЗУТ, 

така че при завършване 

на обекта да бъде изда-

ден Сертификат за при-
емане на обекта по FIDIC, 

а док-ладът на консул-

танта да послужи за уза-

коняване на проекта по 

ЗУТ (въвеждане на стро-
ежа в експлоатация и из-
даване на разрешение за 
ползване). 

Каква беше целта на 

предприсъединителните 

програми на ЕС - ФАР и 

ИСПА? След опита по уп-

равлението на проекти-

те, финансирани по тези 

предприсъединителни 

инструменти, България,  

да покаже готовност 

и зрялост да управлява 

по-големи и значими про-

екти. А именно, проекти 

по оперативните програ-

ми, без предварителния 

контрол на ЕК, поемайки 

цялата отговорност за 

процедурите, за избора 

на критерии за оценка и 

подбор на оферентите 

и за адекватността на 

тръжните и договорните 

документации, които да 

гарантират управление 

по европейски правила и 

стандарти. До настоящ-

ия момент отхвърлянето 

на FIDIC не помогна, все 

още няма успешно про-

ведени търгове за про-

ектите по оперативни-

те програми за пътища, 

нито утвърдени надеждни 

тръжни документации за 

тях. Напротив, от края на 

2008 г. различни колекти-

ви предлагаха варианти 

на документации за въз-

лагане на строителство 

и  по-малко такива за 

строителен надзор. 

При това положение 

не може да не си зададем 

въпроси като: до каква 

степен многообразието 

от създадените докумен-

тации (не по FIDIC) могат 

да защитят правата на 

страните; имат ли въз-

можност да контролират 

процеса при възникване 

на спорове, при промени 

в техническите проекти, 

на срокове и цени или при 

възникване на непредви-

дени обстоятелства. И 
основното - дават ли 
възможност за корект-
но удостоверяване на на-
правените разходи и раз-
плащане на изпълненото 
строителство, т.е. за 
възможността възло-
жителят да докаже, че 
парите на ЕС са похарче-
ни правомерно. Защото 

с новите оперативни про-

грами средствата се въз-

становяват след доказва-

не на извършения разход, а 

не се получават авансово. 

Очевидно е,  че все 

още пътната админи-

страция не разполага с 

достатъчно надеждни 

тръжни и договорни до-

кументации за възлагане 

на договори за строител-

ство и строителен над-

зор за проектите от опе-

ративните програми на 

ЕС, целящи минимизиране 

на риска за възложителя, 

които същевременно не 

отнемат и правата на из-

пълнителя, гарантиращи 

добра отчетност и висо-

ко качеството на изпъл-

неното строителство. И 

причините не са в несъ-

вършенствата на ЗУТ или 

в различията между ЗУТ и 

FIDIC.  Добрият и прове-

рен подход е прилагане 

на тръжни документа-

ции, разработени на база 

договорни условия FIDIC, 

съобразени с междуна-

родните добри практики 

и изискванията на финан-

сиращите институции, 

със специфични условия, 

които да интегрират 

изискванията на българ-

ското законодателство, 

с цел професионалното и 

законосъобразно управле-

ние на проектите.

Галина Василева 
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завършила УАСГ 
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отдела за управление 
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програма ФАР. От края 

на 2008-а до октомври 

2009 г. е директор на 

дирекция „Изпълнение 

на проекти по 

ОП „Регионално 

развитие” и програма 

ФАР", в момента е 

консултант „Пътна 

инфраструктура“. 

Инж. Галина  
Василева
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Предложения на ДНСК за изменение и допълнение на ЗУТ
Продължава от бр. 34

��Участници в строителството
и взаимоотношенията между тях

§ 41. В чл. 160, ал. 1 след думите „техническият ръ-

ководител” се поставя запетая и се добавят думите 

„координаторът по безопасност и здраве”.

§ 42. В чл. 162 се правят следните изменения и до-

пълнения:

1. В ал. 2 думите „част Конструктивна” се заменят с 

думите „всички части”;

2. Създава се ал. 4:

„(4) Проектантът носи отговорност за проектира-

нето на строежа в съответствие с изискванията на чл. 

169, ал. 1, 2 и 3, както и с изискванията за осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на труд.”

§ 43. В чл. 163, ал. 2 се правят следните изменения 

и допълнения:

1. В т. 1 след думите „чл. 169, ал. 1” се добавят думи-

те „ал. 2 и ал. 3”.

2. В т. 2 в края се поставя запетая и се добавят 

думите „както и за спазване на технологичните изис-

квания за полагането им”.

3. Създава се нова т. 3 със следното съдържание:

„3. своевременно съставяне на актовете и прото-

колите по време на строителството, удостоверяващи 

обстоятелствата по т. 1 и т. 2”.

4. Досегашната т. 3 става т. 4. 

5. Досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:

„5. съхраняването и предоставянето при поискване 

от останалите участници в строителството или от 

контролен орган на строителните книжа, заповедната 

книга на строежа по чл. 170, ал. 3 и актовете и протоко-

лите, съставени по време на строителството.”

§ 44. В чл. 163а се правят следните изменения:

В ал. 4 в края на първото изречение се добавят ду-

мите „и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 

163, ал. 2, а за строежите от пета категория и отго-

ворностите по чл. 168, ал. 1 и по чл. 169б, ал. 1”.

§ 45. Създава се чл. 164:

„Чл. 164 (1) Възложителят е отговорен за осигуря-

ване на здравословни и безопасни условия на труд при 

проектирането, строителството и въвеждането в 

експлоатация на строежите. 

(2) Възложителят или упълномощеното от него лице 

определя координатори по безопасност и здраве:

1. за етапа на инвестиционното проектиране - ко-

гато възлага проектирането на повече от един проек-

тант;

2. за етапа на изпълнението на строежа - когато въз-

лага изпълнението на строежа на повече от един стро-

ител или на строител, който наема подизпълнител/и.

(3) Координаторите по ал. 2 трябва да са правоспо-

собни лица с квалификация, професионален опит и тех-

ническа компетентност в областта на проектирането, 

строителството и безопасното и здравословно изпълне-

ние на строителните и монтажните работи.

(3) Функциите на координатор по безопасност и 

здраве могат да се изпълняват:

1. за етапа на инвестиционното проектиране - от 

консултант (за строежи от всички категории);

2. за етапа на изпълнението на строежа от:

а) консултант (за строежи от всички категории);

б) технически ръководител (за строежи от пета ка-

тегория).

(4) Минималните изисквания за осигуряване на здра-

вословни и безопасни условия на труд и правата и задъл-

женията на участниците в строителството са опреде-

лени в наредбата по чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда.

(5) Възложителят или упълномощеното от него лице 

не се освобождава от отговорност по отношение на 

осигуряването на здравословни и безопасни условия на 

труд независимо от това, че е определил координатори 

по ал. 2.”

§ 46. В чл. 166 се правят следните изменения и до-

пълнения:

1. В ал. 1, т. 1 след думата „надзор” се поставя запе-

тая и се добавят думите „както и съставя технически 

паспорт по реда на наредбата по чл. 176а, ал. 6”.

2. Ал. 2 се изменя така: 

„(2) Началникът на ДНСК издава и вписва в регистър 

удостоверения за упражняване на дейностите по ал. 1, 

т. 1 при условия и по ред, определени с наредба на минис-

търа на регионалното развитие и благоустройството.”

3. В ал. 5 думата „лиценз” се заменя с „удостовере-

ние”.

4. Ал. 6 се отменя.

§ 47. В чл. 167 се правят следните изменения и до-

пълнения:

1. В ал. 1:

- думата „Лиценз” се заменя с „Удостоверение”;

- в т. 2 думите „системни нарушения по този закон 

и нормативните актове по прилагането му” се заменят 

с думите „повече от две нарушения по този закон и нор-

мативните актове по прилагането му през последните 

две години преди подаване на заявление за вписване в 

регистъра”;

- в т. 3 думите „системни нарушения по този закон 

и нормативните актове по прилагането му” се заменят 

с думите „повече от две нарушения по този закон и нор-

мативните актове по прилагането му през последните 

две години, преди подаване на заявление за вписване в 

регистъра”.

2. В ал. 2:

а) в изречение първо думата „Лицензът” се заменя с 

„Удостоверението”, думите „Министерството на реги-

оналното развитие и благоустройството” се заменят 

с „Дирекцията за национален строителен контрол”, в 

изречение второ думата „лиценза” се заменя с „удос-

товерението”, а думите „министъра на регионалното 

развитие и благоустройството” се заменят с думите 

„началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол”;

б) т. 3 се изменя така:

„3. списък на правоспособните физически лица, вклю-

чително координатор по безопасност и здраве, чрез ко-

ито се осъществяват дейностите по оценяване на съ-

ответствието на проектите и/или строителен надзор 

на строежите с доказателства за професионалния им 

опит и за 5-годишния стаж, както и други индивидуални 

документи, удос- товеряващи техните 

технически компетентности и 

способности за упражняване на 

дейностите по чл. 166, ал. 1, 

т. 1, включи- телно преми-

н а т о обучение по про- грами, утвърдени 

от министъра на регионалното развитие и благоустрой-

ството съвместно с компетентните министри”;

в) т. 5 се изменя така:

„5. декларации на членовете на органите на управле-

ние на юридическото лице или едноличния търговец, как-

то и на физическите лица, чрез които ще упражняват 

дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1, че не са допуснали или 

извършили повече от две нарушения по този закон и нор-

мативните актове по прилагането му през последните 

две години преди подаване на заявление за вписване в 

регистъра”;

г) създава се т. 7 със следното съдържание:

„7. удостоверения от браншови организации за компе-

тентността на специалистите от съответния регис-

тър на правоспособните лица, включително удостовере-

ния за проектантска правоспособност, удостоверения 

за технически контрол по част „Конструктивна”, удос-

товерение за положен изпит по чл. 23, ал. 1, т. 3 от ЗЕЕ 

и други, изискващи се със закон.”

3. Ал. 3, 4 и 5 се изменят така:

„(3) Удостоверението за вписване в регистъра или 

отказът се издава в едномесечен срок от подаване на 

заявлението.

(4) Отказът за вписване в регистъра се съобщава 

писмено на заявителя и може да бъде обжалван по реда 

на АПК.

(5) Действието на удостоверението се прекратява 

преди изтичане на срока, за който е издадено, по иска-

не на вписаното в регистъра лице при представяне на 

доказателства, че няма неприключили договори за дей-

ностите по удостоверението, както и при прекратяване 

на юридическото лице или предприятието на едноличния 

търговец, или при:

1. влезли в сила 2 наказателни постановления, с които 

са наложени имуществени санкции на юридическото лице 

или на едноличния търговец по този закон, или норматив-

ните актове по прилагането му;

2. влезли в сила 3 наказателни постановления за срок 

от една година на физическите лица, които упражняват 

дейностите от и за сметка на вписаното в регистъра 

юридическо лице или едноличен търговец;

3. ако отпадне някое от основанията, послужили за 

издаване на удостоверението.”

4. Създават се нови ал. 6 и 7:

„(6) Действието на удостоверението се спира за 

срок от 1 година при влязло в сила наказателно постано-

вление, с което е наложена имуществена санкция на лице, 

извършило оценка за съответствие на инвестиционен 

проект в нарушение на изискванията на чл. 142, ал. 5 и/

или при упражняване на строителен надзор, допуснало из-

пълнение на незаконен строеж по смисъла на чл. 225 ЗУТ.

§ 48. В чл. 168, ал. 1 се правят следните изменения и 

допълнения:

1. В т. 2 пред думите „пълнота и правилно съставяне” 

се добавят думите „контрол относно”;

2. Точка 3 се изменя така:

„3. спиране на строежи, които се изпълняват при ус-

ловията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на 

изискванията на чл. 169, ал. 1, 2 и 3”;

3. В т. 4 пред думите „спазване на изискванията” се 

добавят думите „контрол относно”;

4. Точки 6, 7 и 8 се заличават.

Изисквания към строежите
§ 49. В чл. 169, ал. 4 преди думата „съвместно” се 

добавят думите „самостоятелно или”, а след думите „из-

исквания за безопасност” се добавят думите „и за устой-

чиво развитие на природните ресурси и екологично из-

ползване на природни и вторични суровини в строежите”.

��Застраховане в проектирането 
и строителството

§ 50. В чл. 171, ал. 1 думите „лицето, упражняващо 

строителен надзор” се заменят с думите „координато-

рът по безопасност и здраве”.

��Завършване на строителството, 
разрешение за ползване

§ 51. В чл. 176а се създава ал. 7:

„(7) След завършване на нови жилищни или общест-

венообслужващи сгради се съставя енергиен паспорт, 

който е неразделна част от техническия им паспорт. 

Обхватът, съдържанието и образците на енергийни-

те паспорти, както и редът за тяхното съставяне се 

определят с наредбата по ал. 6.”

§ 52. Чл. 176в, ал. 1 се изменя така:

„(1) Обследването на строежите се извършва от 

консултант, получил удостоверение от началника на 

ДНСК по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2, или от 

проектанти от различни специалности с пълна проек-

тантска правоспособност.”

§ 53. В чл. 177 се правят следните изменения и до-

пълнения:

1. В ал. 1 думите „регистрира пред органа, издал раз-

решението за строеж” се заменят с думите „подава 

заявление пред органа по ал. 2 или 3 за”, след думите 

„техническата инфраструктура” се поставя запетая 

и се добавят думите „технически и енергиен паспорт”.

2. Ал. 3 се изменя така:

„(3) Строежите от четвърта и пета категория се 

въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение 

за въвеждане в експлоатация от органа, издал разреше-

нието за строеж. Удостоверението се издава в 7-дневен 

срок от постъпване на заявлението по ал. 1 след про-

верка на окомплектоваността на документите и реги-

стриране на въвеждането на строежа в експлоатация.

3. Ал. 4 се отменя.

4. В ал. 7 думите „за издаване на разрешение за полз-

ване на строежа” се заменят с думите „за въвеждане на 

строежа в експлоатация”.

§ 54. В чл. 178 се правят следните изменения и до-

пълнения:

1. В ал. 3:

а) Създава се нова точка 1:

„1. не са изпълнени в съответствие с предвидените 

в съгласувания инвестиционен проект изисквания по чл. 

169, ал. 1, 2 и 3 и с техническите спецификации по чл. 

169а, ал. 1, и не са съставени технически и енергиен 

паспорт.” 

б) досегашните точки 1, 2, 3 и 4 стават съответно 

2, 3, 4 и 5.

2. В ал. 5 след текста „При нарушения на ал.1 и 4” се 

добавя текстът „на строежи от първа до трета кате-

гория”.

3. Създава се нова ал. 6 със следното съдържание:

„(6) При нарушения на ал. 1 и 4 на строежи от четвър-

та и пета категория кметът на общината или упълно-

мощено от него длъжностно лице, въз основа на съста-

вен констативен акт, забранява с мотивирана заповед 

ползването на строежите и разпорежда тяхното осво-

бождаване, прекъсване на захранването им с електри-

ческа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и други. 

Разпореждането е задължително за доставчиците и се 

изпълнява незабавно.”

4. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.

 Следва
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Ново дело от ЕК срещу България, 
този път заради боклука на София
Не прилагаме правилно законодателството на ЕС в областта на отпадъците

Делото е по повод 

липсата на подходящи 

съоръжения за депони-

ране на отпадъците в 

столицата. България би 

трябвало да разполага 

с подходяща мрежа от 

инсталации за депони-

ране  на  отпадъците 

към момента на своето 

присъединяване към Ев-

ропейския съюз на 1 яну-

ари 2007 г. София обаче 

продължава да разчита 

на старото сметище в 

Суходол, което не отго-

варя на изискванията. 

През октомври 2007 

г. ЕК изпрати на Бълга-

рия първо писмено пре-

дупреждение поради не-

достатъчните мерки за 

изграждане на цялостна 

система от инсталации 

за управление на битови-

те отпадъци в столица-

та. Сред установените 

от комисията пропус-

ки най-значителни бяха 

липсата на система и 

инсталации за оползо-

творяване и депониране 

на битовите отпадъци 

на града,  липсата на 

временни площадки за 

съхранение или тяхната 

непригодност, както и 

липсата  на 

п о д х о д я щ а 

предварител-

на обработка 

на отпадъци-

те. През де-

кември 2008 

г. ЕК изпра-

ти последно 

писмено пре-

дупреждение. 

С л е д  к а т о 

с е  з а п о з н а 

по д ро б н о  с 

отговора на 

българските власти, ЕК 

стигна до заключени-

ето, че София няма да 

разполага с необходи-

мите съоръжения още 

няколко години. Законо-

дателството на ЕС в 

областта на отпадъци-

те изисква от държави-

те членки да изградят 

цялостна и подходяща 

мрежа от инсталации за 

депониране на отпадъци, 

като отчетат най-до-

брите налични техноло-

гии. 

Целта е да се насър-

чават предот-вратя-

ването, рециклирането 

и обработката на от-

падъците, както и да 

се гарантира тяхното 

безопасно депониране. 

Юридическата проце-

дура дава право на ЕК 

да предприеме съдебни 

действия срещу Бълга-

рия за неизпълнение на 

задълженията и да и на-

ложи финансова глоба. 

България възразява срещу наказателната процедура на ЕК 

Българската страна не 
приема аргументите на ЕК и 
смята, че обвинението е необо-
сновано и при съставянето му 
не е отчетена информацията, 
предоставена от българското 
правителство. Това се посо-
чва в прессъобщение на МОСВ 
по повод решението на ЕК за 
стартиране на процедура сре-
щу България в Съда на Европей-
ските общности.

Столичната община и Ми-
нистерството на външните 
работи също са изпратили пис-
мено възражения до Европейска-
та комисия по повод взетото 

решение за започване на на-
казателната процедура срещу 
България. От кметството на 
столицата смятат, че за пе-
риода от 2007 до 2009 г., в изпъ-
лнение на забележките и пре-
поръките на ЕК, Столичната 
община е предприела действия 
за подобряване на системата 
за третиране на отпадъци и 
привеждането й в съответ-
ствие с европейските изисква-
ния. При извършените до мо-
мента независими експертни 
оценки и анализи на системата 
не са констатирани пропуски и 
нарушения. 

Идеята Бургас да се 

превърне в най-зеления 

град на България е окон-

чателно одобрена на 

работна среща между 

екипа от специалисти, 

разработващи нови я 

общ устройствен план 

на града и представи-

тели на общината, ста-

на ясно този месец. На 

срещата бяха водещият 

проектант арх. Виктор 

Бузев с екип от консул-

танти от УАСГ, кметът 

Димитър Николов, заедно 

със зам.-кмета по стро-

ителството Костадин 

Марков и главния архи-

тект Веселина Илиева.

Ако планът бъде одо-

брен, парковете и зеле-

ните площи ще предста-

вляват 17% от цялата 

територия на бъдещия 

полис. Като цяло Бургас 

ще нарасне с около 34% 

по площ от сегашния си 

размер. 

Поради постигнатия 

по проекта показател 

за мощност на зелена-

та система и оттам 

възможността тя да 

обслужва много по-голям 

брой население, е взето 

решение да се предвиди 

територия за изграж-

дането на нов спортен 

комплекс със стадион 

и  конгресен  център. 

Този комплекс ще пре-

върне Бургас в място, 

където ще могат да се 

организират и провеж-

дат спортни и общест-

вени мероприятия от 

международен мащаб. 

Спортният комплекс и 

конгресният център ще 

се намират северно от 

града между Атанасов-

ското езеро и главния 

път Бургас–Ветрен . 

Територията ще се об-

служва от новопредвиде-

ния транспортен обход, 

който ще свързва магис-

трала „Тракия” директно 

с кв. Сарафово и летище 

Бургас. От такава глед-

на точка тези големи 

обществени съоръжения 

ще бъдат изключително 

удобни за достъп. 

Новоурбанизирани-

те територии обаче ще 

бъдат с възможност за 

застрояване в размер на 

16,1% от площта на бъ-

дещия град. Останалите 

над 52% от бъдещите 

нови устройствени зони 

на гр. Бургас ще бъдат 

паркове, зелени системи, 

зони за отдих и екоком-

плекси. На тях няма да се 

строи, но цялата тази 

уникална система ще 

бъде свързана с мрежа 

от велоалеи, които ще 

опасват и всички части 

на града. Ще се създа-

дат нови велотрасета 

в северна посока към 

Банево и Ветрен, в южна 

посока към Крайморие и 

Созопол и в източна по-

сока към бъдещия парк 

на местността Кьоше-

то и Сарафово, с въз-

можности за връзка на 

веломрежата и с квар-

талите. 

Водните площи в гра-

да ще бъдат оформени в 

прекрасни зони за спорт, 

излети и отдих на граж-

даните с богата и под-

държана паркова среда. 

Обсъдено бе и раз-

ширение на курортната 

зона около кв. Банево и 

Верен в района на язови-

ра, отчитайки наличие-

то на добър рекреацио-

нен ресурс и възможност 

за развитие на 

туризъм. 

Гребни спор-

тове също ще 

бъдат приори-

тет на новия 

п л а н .  Те  щ е 

с е  р а з в и в а т 

в  с п е ц и а л н о 

и з г раде н и  з а 

това спортни 

комплекси със 

свободен дос-

тъп на езерата 

Вая (между кв. 

Меден рудник и 

Горно Езерово) и 

Мандра (мест-

ността Бряци-

те). Предстои 

градът да  се 

снабди най-по-

сле не с едно, а 

с цели 3 яхтени 

пристанища – 

кв. Крайморие, Сарафово 

и в централна част по 

проекта „Супер Бургас”. 

Специално изградени ри-

барски пристанища ще 

има в Сарафово и мест-

ността Ченгене скеле. 

Там община Бургас е 

стартирала и процедура 

за селище за рибарите, 

което е залегнало в ОУП. 

Ще се развие любимата 

на всички бургазлии зона 

на парк „Росенец” (От-

манли), която е планира-

но да бъде крайградска 

зелена територия. 

Градът ще разполага 

с транспортна система, 

която ще свързва магис-

тралите „Тракия” и „Чер-

но море”, както и пътя 

за Созопол на юг. Мо-

стове над езерата Вая 

и Атанасовско ще оси-

гуряват първите обходи 

на трафика около града. 

Ще има и втори, и трети 

транспортни пръстени, 

като целта е да се изка-

ра транспортът макси-

мално извън населените 

територии. Съгласувана 

е и концепцията за „екс-

пресен автобус”, който 

да свързва комплексите 

Меден рудник и „Славей-

ков”, като увеличи се-

гашния капацитет от 

7000 на 40 хил. граждани. 

Специалистите и ръ-

ководството на община 

Бургас набелязаха про-

веждането на общест-

вено обсъждане на про-

екта в най-скоро време. 

Датата ще се уточни 

предвид факта, че в мо-

мента се разработват 

схемите по инженерни-

те части към проекта 

за общия устройствен 

план, доклад за екологич-

на оценка и оценка за съ-

ответствие.

Нов имидж

Бургас може да стане най-зеленият град в България

Бургас ще се раздели с амплоато си на индустриален град

Силвия  Радославова
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Самотният запад на  
Мартин Макдона 
Талантливият ирландски драматург винаги е предпочитал киното пред театъра

Новото представле-

ние в Модерен театър 

е „Самотният запад” от 

талантливия ирландски 

драматург Мартин Мак-

дона. Главните герои в 

пиесата са двама братя 

– непредвидими, немо-

рални, диви и смешни. За 

тях отцеубийството е 

по-малко престъпление, 

отколкото убийството 

на някое куче, а любими-

те им вещи – по-ценни 

от собствения им жи-

вот. Двамата живеят, 

за да се мразят. В тех-

ния объркан свят обаче 

успява да се внедри по-

луд дори от тях католи-

чески свещеник, който 

успява да докосне зако-

равелите им души...

Ирландец по произход, 

Мартин Макдона е роден 

в Лондон в семейството 

на имигранти. Баща му 

е строител, а майка му 

– чистачка, които след 

няколко години оставят 

двамата си синове и се 

връщат в Ирландия, къ-

дето Мартин прекарва 

своите ваканции. Там 

се удивлява на брутал-

ния ирландски диалект 

и „особената гордост” 

на местното население. 

На 16 години напуска 

училище, за да прекарва 

цялото си време през 

телевизора, издържайки 

се от социални помощи. 

Вземайки пример от по-

големия си брат Джон, 

започва да пише сцена-

рии и радиопиеси. Влия-

ние му оказват най-вече 

филмите на Дейвид Линч, 

Мартин Скорсезе и Куен-

тин Тарантино. Изпраща 

своите произведения до 

всякакви редакции, но 

отвсякъде получава от-

кази – само два от сце-

нариите му са одобрени, 

но в Австралия...

1996 г. е съдбоносна 

за живота на Мартин, 

защото написаната от 

него за 8 дни пиеса „Кра-

лицата и красотата на 

Лаийнан” е поставена в 

„Аби Театър” в Дъблин, 

а след това и в „Роял 

Корт” в Лондон. „Мислех, 

че писателят може да 

избегне публичността, 

че не се налага да се 

върти пред прожекто-

рите като актьорите. 

След успеха на „Крали-

цата и красотата на 

Лаийнан ”  на  Бродуей 

се оказах в центъра на 

вниманието, а това бе 

тежко изпитание за мен, 

защото осъзнах, че из-

веднъж съм станал соб-

ственост на публиката”, 

споделя талантливият 

творец. Следват много-

бройни награди, сред ко-

ито „Тони” и „Лорънс Оли-

вие”, и постановки по цял 

свят. Дори се стига до 

това в Лондон едновре-

менно да поставят че-

тири пиеси на Макдона 

– прецедент, който се е 

случвал преди това само 

на Шекспир. 

Любопитно е, че Мар-

тин признава, че въобще 

не обича театъра и въп-

реки че е сред щатните 

драматурзи на Нацио-

налния кралски театър, 

неговата голям любов си 

остава киното. Първият 

му филм „Six shooter” спе-

чели „Оскар” за най-до-

бър късометражен филм 

през 2006 г., а чудесният 

му пълнометражен де-

бют „В Брюж” получи 13 

награди и 30 номинации 

от различни фестивали. 

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Zombieland Казвам се Салма
„Филмът съчетава в 

себе си много жанрове, 

но преди всичко той е 

комедия. В него има еле-

менти на ужаси, както и 

романтика. За мен беше 

вълнуващо да покажа раз-

личните му страни”, казва 

режисьорът на лентата 

Рубен Флайшър. От сце-

нария не става ясно защо 

светът е завладян от 

зомбита, а историята се 

съсредоточава върху мал-

цина нормални хори, които 

се опитват да оцелеят в 

този апокалиптичен свят. 

Страхливият Кълъмбъс, 

който следва неотлъчно 

своите 33 железни пра-

вила за оцеляване в този 

свят на живи мъртъвци, 

случайно попада на коравия 

Талахаси. Новият му спът-

ник е негова пълна 

противоположност 

– за него „страх” е 

забранена дума, а 

изтребването на 

зомбита му носи ис-

тинска наслада. Към 

двамата се присъе-

диняват фаталната 

красавица Уичита и 

смелото момиченце 

Литъл Рок. Четири-

мата обаче се борят 

не само срещу зом-

битата, а и помежду 

си, защото никога не 

знаят кога могат да 

бъдат прецакани от 

новите си дружки. 

Може би всич-

ко с филма щеше да 

бъде чудесно, ако 

не съществуваше 

британската зом-

би комедия Shaun 

of the Dead, която е 

с класа отгоре. Но 

пък и режисьорът 

Рубен Флайшер не 

крие, че именно ан-

глийският филм го е 

вдъхновил да направи 

Zombieland, така че 

всичко се нарежда. 

„ И д е я т а 

„изкуство за-

ради  самото 

изкуство”  не 

ми допада. По 

света има пре-

калено много 

несправедли-

вост и насилие, 

за да съчинявам 

стихотворения 

за дърветата. 

За мен е важно 

да пиша за ва-

жните  неща 

о т  ж и в о т а , 

но по красив 

и лиричен на-

чин. Опитвам 

се да намеря 

баланса между 

литературата 

и политиката”, 

казва родената 

в Аман нашумя-

ла писателка 

Фадия Факир, 

която често е 

сравнявана с 

Халед Хосей-

ни .  Големият 

й успех идва с 

романа „Казвам 

се Салма”, който разказва 

историята на девойка от 

бедно бедуинско селце. 

Жизнерадостната Сал-

ма по цял ден пасе стадо 

кози под изгарящото слън-

це и свири на тръстикова 

флейта. Драматичният 

завършек на любовта й 

към млад мъж от нейно-

то село променя живота й 

завинаги. Салма извършва 

грях, който се наказва със 

смърт според ислямски-

те моралните закони - тя 

забременява, без да има 

брак с бащата на детето 

си. За да бъде спасена от 

отмъщението 

на роднините й, 

младата жена 

е изпратена в 

затвор, където 

вземат дъщеря 

й веднага след 

раждането. 

Години по-къс-

но тя успява да 

избяга и се уста-

новява в Англия, 

където, за да за-

почне живота си 

отначало, тряб-

ва да преосмисли 

своите ценнос-

ти и да свикне с 

местните норми 

на поведение. 

Тя всекиднев-

но се опитва да 

преодолее кул-

турн и те  ра з -

ли ч н и я  межд у 

консервативния 

ислямски свят 

и  съвременно-

то западно об-

щество,  но се 

оказва, че дори 

демократичните 

страни не са го-

тови да приемат емигран-

тите.

Фадия Факир разказва 

трогателната история на 

Салма, като заклеймява 

жестоките мюсюлмански 

закони, но в същото време 

иронизира материалистич-

ното западно общество.

Мартин Динчев
Снимка ©Симон Варсано
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After 1 December 2009 

will begin payoff of delayed 

payments to companies as 

all sums will be covered by 

end-February 2010, said 

Prime Minister Boyko Borisov 

at a press conference in the 

Council of Ministers. The 

Premier and representatives 

of the Management Board of 

the Bulgarian Construction 

Chamber will meet on 27 

November to discuss delayed 

payments to the construction 

business on already fulfilled 

public procurement contracts 

and euro programs.  

 According to the 

Minister of Regional 

D e v e l o p m e n t 

and Public Works 

Rosen Plevnel iev, 

due payments vary 

between one billion 

and a billion and a 

half Bulgarian levs. 

In order to succeed 

in solving all financial 

l i ab i l i t i e s  t o  t he 

sector, from the new 

Cabinet wi ll  send 

letters to the banks 

for postponement 

o f  p ay m e n t s  o f 

A new project for transfer of innovations 

has been launched funded by program 

“Lifetime Learning”, Leonardo da Vinci Sub-

program. Leading organization on this project 

is the Center for Entrepreneurship and 

Executive Development (CEED), while the 

Bulgarian Construction Chamber (BCC) is a 

key partner. It is directed to the creation of 

electronic training tool for managers of SMEs 

focused at the construction industry. Its short 

name is COSM-E-TRAIN, № 2009-1-BG1-

LEO05-01629 and its duration is 24 months. 

The first working meeting took place 

on 25 and 26 November at which Dimitrina 

Kazankina, project manager at CEED, 

presented the separate working packages, 

schedule and methodology. The European 

partners from the Netherlands, Greece, 

Belgium, Lithuania and Italy participated who 

are representatives of consulting and training 

organizations. “Our common goal is to create 

and spread the product of this project on a 

national and European level so that other 

construction companies to benefit from it,” 

explained Carla Palmieri from Italy. “In this 

way we can help people to enhance their 

qualification,” her Italian colleague Francisco 

Cabandzzo. According to Harm Corporaal 

from the Netherlands, the interest to such 

learning is very high as all companies strive 

for qualification of their workers. 

Mr. Dikov, why 
was it necessary 
to wait for such a 
long time the new 
town-planning of 
Sofia?

I t  i s  n o t  s o 

long because as 

we think over what 

was the period of 

time between the 

previous plan and 

the current one … 

let me remind you 

that  per iod was 

exactly 45 years. The present period of 3 

years is simply infinitely short. In practice this 

is not a new plan, it is an upgrade of the current 

one. This upgrade is in several main directions. 

The first one is improvement of the transport 

communication system with correction in streets 

and development of the mass city transport; the 

second one is development of the green system 

and measures for preservation of the green 

areas, development of city economy, graveyards 

and solid waste treatment. Of course, with this 

town planning were eliminated some errors and 

discrepancies of fact in the current plan, such 

as improvement of the structure of separate 

functional territories, 

d i m i n i s h i n g 

somewhe re  t he 

p a ra m e t e r s  o f 

t e r r i t o r i e s  i n 

connection with the 

requirements for a 

better ecological 

environment and 

many other details 

that I will not discuss 

now. 

 W i l l  y o u 
raise the prices 
for construction 

licenses?
In the current situation we will not raise 

them in any case. Not for the moment because 

we are in crisis, investors are in financial 

trouble, so are constructors. The moment is 

not suitable for corrections to go upward. 

What about downward corrections? 
No, but Sofia city municipality has a lot 

of projects to support the construction sector 

in the coming year. We have about BGN 450 

million assured for public investments. This 

money is for the construction of overhead 

roads, collectors and others that construction 

companies can apply for. 

At a meeting of the Committee of the 

Regions in Brussels mayors of Danube 

municipalities initiated the creation of a 

Danube region on the analogy of the Baltic 

Sea, Mediterranean Sea and Black Sea 

region. A colleague from Austria declared 

that now the Danube River divides rather 

than joins us. If we unite in a region we shall 

have easier access to the European funds. It 

turned out that the Danube municipalities of 

all countries EU members want to implement 

projects in the sphere of infrastructure, 

navigation, tourism, ecology. We reported 

that at present Danube towns have a water 

connection between them. For example, from 

Lom to Ruse the connection is not by the 

river but through the interior of the country. It 

turned out that only 10% of the possibilities 

of the Danube River are used, a colleague 

from Germany even called it a dead river 

because of its weak navigation. That is why 

we decided to establish the new region. 

Yordanka Fandukova was officially sworn in 

as mayor of Sofia on Monday, at a ceremony in 

the city’s Municipal Council. Fandukova swore in 

all her activities to be guided by actions of the 

citizens of Sofia Municipality and to work for their 

prosperity.

As priorities in her work the new mayor 

out l ined already started projects on the 

construction of the subway, the plant for 

decomposition of solid waste, construction of 

new kindergartens and streets and the repairs 

of schools, library clubs, social homes and 

hospitals, sports and children’s playgrounds. 

The state pays off to the construction 
business 

New project for transfer of 
innovations

Architect Petar Dikov:

BGN 450 million assured 
public investments in Sofia 
for 2010 

Penka Penkova, Mayor of Lom:

Lom has been and will be-
come again a beautiful door 
to Europe “I will be guided by the love 

that I feel for our city”
Yordanka Fandukova was sworn in as mayor

companies to them. 

 Boyko Bor isov 

explained that these 

payments had to be 

done in the previous 

year but assured that 

the postponement is not 

deliberate and added 

categorically that the 

Cabinet will not delay 

the VAT payments. 

The start of the 

payoff of due sums 

to constructors is a 

merit of the Executive 

Board of the Bulgarian 

Construction Chamber 

which had a series 

o f  mee t i ngs  w i t h 

institutions and warned that the 

situation seriously threatens 

the business in our country. 

Experts from the Chamber 

warned that if in the budget 

of  Bulgar ia there is  no 

money envisaged for already 

realized public procurement 

contracts and euro programs, 

bankruptcies of construction 

companies will happen which 

will lead to a sharp rise of 

unemployment in our country. 

According to branch experts, 

this is a prerequisite also for 

return of legal companies in 

the grey sector because of 

tax evasion with the aim to 

survive.  

Photo Kamen Vlahov
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Фиала по светогорски 
образец ще събира стотици 
миряни на празници под 
открито небе

В българска Църна 

гора, където е Гигинският 

манастир се вдига чисто 

нова сграда! На мястото 

на старото срутено из-

точно крило в светата 

обител, носеща името на 

Божиите лечители, свети-

те Козма и Дамян, расте 

прекрасен градеж. Заедно 

с него се прави и нов па-

раклис. Старата църквица 

е неотопляема и вътре е 

много студено през зима-

та. „Ние не сме така ка-

лени като старите наши 

предци и не можем да 

служим вътре на студа”, 

казва отец Никанор. Под 

параклиса има и приемна. 

Гради се триетажна нова 

камбанария. Най-отгоре 

също ще има малък па-

раклис. Най-долу ще бъде 

разположено магазинче за 

икони и църковни стоки. 

Само за няколко години в 

светата обител са напра-

вени чудеса. На мястото 

на стари, порутени и гро-

хнали постройки сега се 

издигат спретнати сгра-

ди, които радват очите.

На 14 ноември, когато 

монашеското братство 

чества по стар стил деня 

на Божиите лечители, 

безсребърниците Козма и 

Дамян, манастирът се из-

пълни с миряни. Хората се 

радваха на новото строи-

телство и щъкаха нався-

къде из манастира, раз-

хождаха се по етажите на 

новото крило, надничаха 

вътре, влизаха по стаите, 

излизаха и пак влизаха. За-

брана за посетители има-

ше само в старото крило, 

където живеят монасите. 

Просторният двор е нас-

тлан с плочи, между които 

ще бъде засадена трева, 

за да бъде още по-красиво. 

Средствата в мана-

стира обаче са изчерпани 

и братството няма пари, 

за да заплати вратата 

на новата приемна, която 

макар и в груб строеж в 

съботния ден побра много 

гости, които бяха добре 

нагостени с най-вкусните 

гозби. Има още много да 

се доизкусурява и в новия 

строеж. Параклисът също 

не е напълно готов. Преди 

зимата стаите в новото 

крило трябва да се затво-

рят. Пред манастира са 

стоварени огромни куп-

чини с павета – дарение 

от Столичната община 

по времето, когато Бойко 

Борисов беше кмет. С тях 

ще бъдат направени нови 

паркинги пред светата 

обител, ще бъде настла-

на и територията около 

манастира. 

В двора на обителта 

има изключително инте-

ресен елемент от мана-

стирския комплекс. Това е 

красива фиала, чието кубе 

е с меден обков. С мед са 

обковани и кубетата на 

параклиса. Фиалата все 

още не довършена. Оста-

ва там да бъде поставе-

на голяма каменна чаша, 

в която ще се освещава 

вода и на големи празници 

хората ще са на открито. 

Там ще се правят служби-

те, тъй като църквата е 

много малка и не може да 

побере всички миряни. Де-

тайлите са основани на 

православната традиция. 

„Стараем се да правим 

нещата такива, каквито 

са били някога“, каза отец 

Никанор. Заради това мо-

насите много пъти са хо-

дили до Света гора, кон-

султирали са се с отците 

там по различни въпроси. 

„Човек трябва да усвои 

вярата – това, което Бог 

е дал като свое открове-

ние, и нищо да не измис-

ляме. Не сме любители на 

модернизма нито в учени-

ето, нито в практиката, 

нито дори в архитекту-

рата на православието”, 

бяха думите на отеца. В 

България фиали 

има само на 

няколко места 

– в търновски-

те манастири, 

а в Света гора 

са построени 

във всеки ма-

настир. Това 

е  специална 

сграда, в ко-

ято се прави 

водосвет на 

голям празник. 

Обикновено на 

празници там 

се изнасят и свети мощи, 

пред които хората се по-

кланят. 

Ремонтирана е мал-

ката стара църква, коя-

то единствена в Бълга-

рия има уникален кръгъл 

притвор. Тя бе грохнала, 

а таванът й бе пукнат 

по средата. Трите краси-

ви чешми в двора на ма-

настира са градени със 

средства на дарители и 

над чучурите са изписани 

техните имена.

Десетки миряни се 

поклониха пред чудодей-

ните мощи на божиите 

лечители Козма и Дамян 

в Църногорския манастир, 

чийто патрон са светите 

безсребърници. Светини-

те вече се съхраняват в 

пределите на обителта 

с благословението и за-

стъпничеството на бъл-

гарския патриарх Максим. 

В манастира пък се на-

мира и аязмо с лековита 

вода. Всеки може да измие 

очите си там и да си на-

точи вода. Легенди раз-

казват за чудодейната 

вода, изцерила много хора. 

Казват обаче, че то пома-

га на хората с дълбока и 

безусловна вяра. Тук цяр 

са намирали и християни, 

и мюсюлмани.

В събота в светата 

обител бяха народната 

певица Янка Рупкина, Мая 

Нешкова и съпругът й Ки-

рил Икономов. Бе дошъл и 

Станислав Яневски, който 

изигра ролята на Виктор-

Крум във филма „Хари По-

тър”. Оказа се, че той е 

чест гост на обителта 

и се е ангажирал да попу-

ляризира манастира зад 

граница. Тук бяха замест-

ник областният управи-

тел на Перник Радослав 

Йорданов, кметът на Трън 

Станислав Николов, пред-

седателят на Общинския 

съвет в Брезник Иван 

Ставрев, административ-

ният секретар на партия 

ГЕРБ Цветомир Паунов.

Милена Грозданова 

Гигинският манастир единствен в 
България строи нова сграда

Новото крило на манастира

Старата сграда

Фиалата

Новата камбанария

Станислав Яневски, който изигра 
Виктор-Крум в „Хари Потър”

Отец Никанор е интересна личност. 
Това е монашеското име на Христо 
Мишков, роден през 1975 г. в София. 
Завършил училище по мениджмънт, 
след това международни 
икономически отношения. Работил 
е като финансов анализатор, брокер 
и дилър на ценни книжа в „Наздак”, 
американска борса в София
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ÎÒÃÎÂÎÐÈ ÎÒ ÌÈÍÀËÈß ÁÐÎÉ

Âîäîðàâíî: Íàáëþäàòåë.  Èçîëàöèÿ.  Ðóò.  Ðóð.  Èáñåí (Õåíðèõ).  Íàðä. Øàð.   
Êèëîâàò.  Ñàê.  Öÿð.  Êåñîí.  Ïåäàíò.  Åâà.  Åòíîñ.  Ïîùà.  "Îðàëî". Âàñàë.  Ïðàã.  
Ëâîâ.  Àðêà.  Ó÷åáíèê.  Íàòàøà.  "Èî".  Àëà.  Òèòàíèò. "Åñêîðò".  Êðàá.  Àíîíñ.  
Ïîàðî.  Ãóëÿøêè (Àíäðåé).  Ñèòî.  Íîðìàëà. Ëàçàíÿ.  Êîêà.  Áàèð.  Òðþì.  Áîâ.  
Áàíàí.  Àíãàðà.  Çàâåñà

Îòâåñíî:  Õàðàêòåðèñòèêà.  Áóðåí.  Êîê.  Òîí.  Àëò.  Ñîâà.  Îïîêà. Êîñà.  "ÀÐÎ".  
"ÀÍ".  Îäðèí.  Ñóëòàí.  Àóë.  Ïà÷à.  Ðîáà.  Åòðîïîëå. Êîðàí.  Âåù.  "ÁÒÐ".  Ìèã.  
"Èëèàäà".  Íèàãàðà.  "ÁÒÀ".  Ïèòáóë. Ðèñ.  Íîðêà.  Ëàòà.  Çåñòðà.  Íèÿ.  Çîíà.  
Àãíè.  Øëþç.  Êåë. Àòàêàìà.  Ïàí.  Âîëò.  Íèç.  Öàöà.  Âàëî.  Àáå (Åðíñò Êàðë).  
Äèðÿ. Êîø.  Íàíîñ.  ßäðî.  Âàëñ.  ßâà

Роджър Федерер демон-

стрира класата си, като 

обърна резултата Анди 

Мъри до крайното 3:6, 6:3, 

6:1 за 1 час и 58 минути във 

втория си мач от група „А” 

на Уърлд Тур Файнълс в Лон-

дон. Световният номер 1 бе 

блестящ във втория и тре-

тия сет и повали предста-

вителя на домакините. Той 

показа, че няма проблеми да 

играе срещу шотландеца 

въпреки негативната ста-

тистика. Днес швейцаре-

цът постигна четвърти ус-

пех от 10 мача срещу него. 

Роджър вече има две победи в групата, но класирането 

му за полуфиналите не е гарантирано, а в последния си 

мач от група „А” ще се изправи срещу Хуан Мартин дел 

Потро в повторение на финала от US Open през сеп-

тември, който Федерер изненадващо загуби.

Този успех увеличи аванса на швейцареца пред Ра-

фаел Надал на върха на световната ранглиста и му га-

рантира, че ще завърши годината като №1 в света. 

Носителят на рекордните 15 титли от Големия шлем 

за осма поредна година печели втория си мач в групите. 

Той има пет финала и четири титли в турнира, като 

единственият път, когато не преодоля групите бе 

миналата година и това стана именно след загуба от 

Мъри, който държи рекорда за титли през този сезон 

със своите шест.

Федерер отново 
№1 в света

нето „Литекс” в отложен 

мач от третия кръг на 

„А” група, завършвайки 2:2. 

Попаденията за „сините” 

реализираха Зе Соареш 

(48) и Христо Йовов (56), 

а Пламен Николов (10) и 

Нифлор (89) бяха точни за 

гостите. Реферът Нико-

лай Йорданов стана глав-

но действащо лице, след 

като остави шампионите 

с 9 човека, а „оранжевите” 

- с 10. Освен това Георги 

Иванов-Гонзо бе пратен на 

трибуните минута преди 

изравняването на ловчан-

лии. Съдията показа общо 

13 жълти картона.

„Левски”–„Литекс”  2:2
Спектакъл на 

„Герена”, който ще 
се запомни с 4 гола 
и повече от дузина 

жълти картони

В невероятно инте-

ресен и драматичен мач 

на стадион „Георги Аспа-

рухов” „Левски“ пропусна 

в последната минута да 

победи лидера в класира-

Петкратният европей-

ски клубен шампион „Ливър-

пул” се прости с участието 

си в Шампионската лига още 

в груповата фаза за пръв 

път от 2002 г. насам, въп-

реки че победи „Дебрецен” с 

минималното 1:0 в Унгария. 

Възпитаниците на Рафаел 

Бенитес се нуждаеха от 

помощ от страна на Лион, 

който не трябваше да губи 

визитата си на Фиоренти-

на, но това не се случи. На 

„Ференц Пушкаш” мърсисай-

дци изнесоха поредния си 

постен мач, в който обаче 

стигнаха до победата сре-

щу най-слабия отбор в гру-

пата след гол на Давид Н'Гог 

oще в 4-тата минута. До 

края на мача обаче англича-

ните почти не затрудниха 

сериозно Вукашин Полескич 

и дори в продължението на 

редовното време Адамо Ку-

либали можеше да донесе 

първа точка на „Дебрецен” 

в ШЛ, но ударът му от 6-7 м 

бе спасен с коляно от Рейна. 

 Само с четири 

отбелязани попадения 

„Ливърпул” е най-сла-

бият тим в групата 

си, като дори „Дебре-

цен” има гол повече от 

момчетата на Рафаел 

Бенитес. Макар да 

имат 7 точки в гру-

пата си до момента, 

англичаните не могат 

да достигнат френ-

ския „Лион”, който е с 

10 и има по-добри по-

казатели от преките 

двубои с тях, както и 

италианския „Фиорен-

тина”, оглавяващ гру-

пата към момента с 12 

точки.

„Ливърпул” вън от ШЛ
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Звездни дами в 
благотворително ревю

Партия на български-

те жени с председател 

Весела Драганова отбе-

ляза със стилен благотво-

рителен ревю-спектакъл 

Деня на християнското 

семейство.  В духа на 

християнската обич, на-

дежда и подкрепа с него 

бе поставено началото 

на благотворителната 

Мария Василева

Немного ярка, но и далеч 

не толкова бледа, колекци-

ята привлича внимание 

върху своята лекота на 

изпълнение и възприемане 

на изображенията. Изящна 

женственост, без излишни 

подробности. Можете да 

се влюбите в някои модели 

още преди да ги разгледа-

те подробно. С дрехи от 

Ermanno Scervino вашият 

кампания „Обич” за подпомагане 

на многодетни семейства по вре-

ме на коледните и новогодишните 

празници. Първите дарители, кои-

то откликнаха на инициативата, 

са българската марка очила Kwiat. 

Сред гостите на благотворител-

ния ревю-спектакъл се отличиха 

заместник-министърът на външ-

ните работи на Полша – Гражина 

Бернатович, известната дизай-

нерка Жана Жекова, Павел Цвет-

ков – собственик на българската 

марка очила Kwiat, футболистът 

Росен Кирилов, д-р Диана Цеклее-

ва, топ-

моделът 

Р у м я н а 

Кръсте-

ва и мно-

го други 

извест-

ни  лич -

н о с т и , 

подкре-

п я щ и 

благот-

ворител-

ността 

и хуман-

н и т е 

инициативи. 

В ревю-спек-

такъла „Обич” 

участие взеха 

известни бъл-

гарски дами с 

децата си, съп-

ричастни с бла-

готворителна-

та кауза

Весела Драганова 
с двете си дъщери 
– Мария и Йоана

Маргарита Хранова с двамата си внуци – Иван и Кристиян

Анахид Тачева, нейната снаха - Мариана 
Цонева, внучката й - Десислава Цонева 
и нейният правнук – Янчо Таков

Гала с дъщеря си Мари

гардероб няма да 

бъде скучен.

С ъ з д а т е л я т 

на тази колекция 

Ermanno Scervino е 

роден в Милано. Пър-

воначално той раз-

вива линия спортна 

мода, в която по-

четно място заема 

името на краля. За 

жените създава ко-

лекция от аксесоари 

и я представя през 1985 г. Тя се състои 

от чанти, колани и обувки, но те много 

бързо печелят сърцата на модните фе-

нове.

Това го вдъхновява да създаде линия 

дрехи. Първата си колекция дрехи той 

пуска през 1990 г. и след седем години 

регистрира търговската марка Ermanno 

Scervino. Популярността на тази линия 

се разраства бързо, като това се дължи на точ-

ността на кройката и шика, лъхащ от всичко, което 

той създава.

Уникалният стил на дрехите си дължи на смело-

то въвеждане на нови 

технологии в произ-

водството на облекло 

и избора само на висо-

кокачествени и скъпи 

суровини за нейното 

създаване. Творецът 

успява да комбинира 

лукс и комфорт в своите модели, поз-

воляващи да не се жертва луксът за 

постигане на комфорт.

Жабо, дантели, на две нива рокля - 

това е нещо, което на мен винаги ми 

е харесвало в дрехите. Добавете към 

този класически стил на изпълнение, 

неусложнени, точни линии, акценти 

върху талията и гърдите, украсени с 

малко на брой аксесоари, и ще полу-

чите снимка - една мечта. Въпреки 

това, както винаги, това трябва да 

се види, за да се почувства...

Страницата е 
подготвена с любезното 
съдействие на

Снимка ©Божидар Марков
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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, 

бул. Хр. Смирненски 1

02 / 806 29 29

Започваме първата си абонамент-

на кампания. Започваме я с увереност, 

че първата година от подновяването 

на  в. „Строител”, който е продъл-

жител на добрите традиции на своя 

предшественик, стартирал още в 

далечната 1924 г., намери своите чи-

татели. И смеем да твърдим, и сво-

ите приятели! Защото списването 

на вестника е двустранен процес. По 

наше разбиране – равнопоставен про-

цес между журналисти вестникари и  

строители анализатори. Ние заедно 

сме от едната страна на барикада-

та!  Заедно – при създаването на онези 

паметници на българския строителен 

гений, които остават за поколенията.

Стремим се към висок тираж, 

защото усещаме, че вестникът се 

чете не само в строителните фирми, 

не само в общините, министерства-

та и посолствата. Вестникът стана 

интересен и за хора, чиято дейност 

кореспондира със строителния бранш 

-  производители и вносители на стро-

ителни материали, оборудване и тех-

ника, стана интересен за рекламния 

бизнес, най-накрая, четат го и всички, 

чиято  житейската съдба е била или е 

свързана със строителната професия. 

Впрочем запомнете каталожния  

№650 на „Български пощи“ ЕАД. Цена-

та е 53 лв. за година.

АБОНАМЕНТ 

 в. „Строител”

www.vestnikstroitel.bg

e-mail:stroitel.abonament@abv.bg

София, 

бул. Хр. Смирненски 1

02 / 806 29 29

Връчиха годишните награди на ОП на КСБ-Пазарджик

Фирма „Артстрой Ин-

вест” ЕООД – Пазарджик, 

за втори път стана при-

тежател на учредената 

миналата година от ОП-

Пазарджик „Сграда на го-

дината”. Призът се връчва 

за жилищна сграда с ма-

газини на ул. „Александър 

Стамболийски” в града. 

Наградата бе връчена от 

Кръстьо Танков – гл. ар-

хитект на община Пазар-

джик. 

Тази година Областно-

то представителство за 

втори пореден път връчи 

и наградата „Златната 

либела” за постижения в 

областта на строител-

ството за 2009 г. 

Номинирането на чле-

новете стана чрез анкета 

– всеки строител номини-

ра  свой 

лидер за 

цялостен 

п р и н о с 

в  стро-

ителния 

б р а н ш . 

След об-

общава-

нето на 

данните 

от гла -

сувалите 

с т р о -

и т е л и , 

членове 

на  КСБ, 

ОП-Пазарджик, с голяма-

та награда „Златната ли-

бела“ бе удостоена фирма 

„Гепан – Георги Панчов” ЕТ. 

При връчването на 

пластиката, чийто про-

тотип е древноегипет-

ската либела, председа-

телят на Областното 

представителство инж. 

Темелко Пампов отбеляза, 

че не е изненадан и е из-

ключително радостен от 

резултата на анкетата 

сред строителите, тъй 

като победителят, фирма 

„Гепан – Георги Панчов” ЕТ 

през всичките 20 години 

от съществуването си е 

пример за професионали-

зъм и коректност.

П очете н  го с т  от 

Централата на КСБ бе 

Борислав Брайков, пред-

ставители на местните 

електронни медии в града 

и много гости.

20 години независима „Подкрепа” 
за журналистиката

На пресконференция в 

БТА, последвана от стил-

но парти, бе отбелязана 

една особена годишнина... 

Съюзът на журналистите 

в България „Подкрепа” „чук-

на” своята 20-годишнина! 

Ако някои смятат, че това 

е младенческа възраст, те 

грешат по няколко причини. 

Първата е, че раждането 

на новата журналистиче-

ска гилдия беше в бурното 

и красиво време на демо-

кратичните промени у нас. 

Другата – че за тези малко 

на брой, но решителни за 

развитието на демокра-

тичното слово години Съ-

юзът разви дейност, която 

му отреди резонно полага-

щото му се място и като 

идеен носител на законода-

телни инициативи, и като 

начин на провокативно ми-

слене към по-добро, и...

И затова присъства-

щите с огромно внимание 

изслушаха приветствени-

те думи на президента на 

Конфедерацията на труда 

„Подкрепа” д-р Константин 

Тренчев: „Журналистиката 

е специфична професия - 

тя не е важна като бройка 

хора, а като мястото им 

в обществото”, каза д-р 

Тренчев. „След големите 

промени се проявиха други 

зависимости, не по-малко 

силни, като например за-

висимостта от капита-

ла“, коментира той. „Все 

пак свободата на словото 

в България се разви зна-

чително повече от други 

фундаментални свободи 

през последните 20 години. 

Фактите и данните, изне-

сени от журналистиката, 

до голяма степен обърнаха 

резултатите в последни-

те парламентарни избори. 

Пожелавам ви кураж и сме-

лост, защото истината е 

това, което е необходимо 

на всички нас, за да станем 

достоен член на европей-

ското семейство”, завърши 

президентът на „Подкрепа”.

Впрочем на празник, 

к а т о  н а 

празник - с 

п о ж е л а -

ния от ге-

н е р а л н и я 

с е к р е т ар 

на Между-

народната 

федерация 

на журна-

л и с т и т е 

Айдън Уайт, 

от Ренатe 

Ш р ь о д е р 

от  Ев ро -

пейската 

федерация 

на журнали-

стите, от премиера Бойко 

Борисов, от новия кмет на 

София Йорданка Фандъко-

ва, и от председателя на 

Народното събрание Цецка 

Цачева. 

До Ренета Николова, 

председател на ДИСИДЕНТ-

СКИЯ съюз на журналисти-

те в България „Подкрепа”, 

е адресиран поздравът на 

премиера. „От все сърце же-

лая на Вас и на всички Ваши 

колеги да изпълнявате с лю-

бов и неуморно своята все-

кидневна отговорна мисия, 

за да бъде честно и обек-

тивно информирано обще-

ството за случващото се в 

този така важен за стра-

ната ни период. Запазете 

будна гражданската и про-

фесионалната си съвест! С 

общи усилия ще спомогнем 

за превръщането на Бълга-

рия в достойна европейска 

държава” – уверен е българ-

ският министър-председа-

тел. 

От екипа на в. „Строи-

тел“: 

ЧРД, колеги!

Георги Сотиров
Снимка Камен Влахов

Президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев с двама от 
председателите на журналистическия съюз - почетния Рени Дурмишкова (сега 
ръководител на пресцентъра на МРРБ) и настоящия Ренета Николова


