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Вече е решено! КСБ 

и България ще бъдат 

домакини на конгреса на Европейската фе-

дерация на строителната индустрия (FIEC) 

през 2011 г. Добрата новина, която дава из-

ключително успешен финал на международна-

та дейност на Камарата за 2009 г., донесоха 

от Страсбург зам.-председателят на КСБ 

Венелин Терзиев, изп. директор 

инж. Иван Бойков и Веляна Топа-

лова от отдел „Международна 

дейност”. Тримата участваха в 

заседание на Управителния съ-

вет на FIEC на 25 ноември 2009 

г. Одобрението на заявката на 

КСБ бе една от основните точ-

ки в заседанието. 

„С пълно мнозинство и ръко-

пляскания бе утвърдена канди-

датурата на България. Нашата 

страна е една от основателките на тази 

организация още от 1902 г., но по разбираеми 

причини дълги години е била вън от система-

та и сега пак се завръща. В резултат на това 

е и уважението, което е проявено към нас и 

нашата активност”, радостен съобщи нови-

ната първо за читателите на в. „Строител” 

инж. Бойков. На стр. 9

Решено в Страсбург: Инж. Симеон Пешов:

Конгресът на FIEC идва в 
София през 2011 г.

„Строителният бизнес дава 

работа на много хора, а постиг-

натото се вижда и се ползва от 

гражданите. Надяваме се с под-

крепата на банките да помогнем 

на сектора, защото в условията 

на криза трябва да бъдем гъвка-

ви!” Това каза министър-предсе-

дателят Бойко Борисов по вре-

ме на среща с ръководството 

на Камарата на строителите в 

България, която се проведе на 27 

ноември в Министерския съвет. 

В разговора участваха вицепре-

миерът и министър на финанси-

те Симеон Дянков, министрите 

Росен Плевнелиев, Нона Караджо-

ва, Мирослав Найденов... 

 На стр. 3

Вече са налице първите конкретни решения, които ще са от полза за 

целия бранш

Елица Илчева

Мариана Корчакова

Добрият резултат се дължи 
на новия стил на общуване

Съвместните усилия на Камарата и прави-

телството доведоха до добрия резултат. Смея 

да твърдя, че той се дължи на новия стил на об-

щуване с българското правителство, на изслуш-

ването, разбирането и активните действия от 

страна на премиера и неговия екип. Благодарение 

на подкрепата на регионалния министър Плев-

нелиев и на премиера диалогът пое в правилна 

посока и ние сме обнадеждени, че този въпрос ще 

бъде решен. Самият факт, че във всички минис-

терства се правят списъци на фирмите и разхо-

дите, които се дължат на строителните фирми, 

е активност, която трябваше да предизвикаме, 

за да вървим към добро разрешаване на проблема. 

Защото същите тези строители ще изграждат 

пътищата и обектите догодина и в следващите 

години. Строителните фирми ще усвояват евро-

пейските фондове, те създават и ще създават 

работни места. Те са част от икономиката на 

България. 

На стр. 5-6

Ренета Николова
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СЪУЧЕНИК НА СТРОЕЖА

Така, както си пиехме следобедното 

кафе с бай Гаро Баронян и наблюдавахме 

работата на строителите на отсрещ-

ния строеж, към нас се приближи един 

мъж и от упор изстреля:  „Абе ти не си 

ли Гошо Сотиров от „б” клас в 69-о, дето 

тренираше мотокрос?” Онемях.

 Това беше адашът Маринов, дето ри-

таше в юношите на „Левски” и от всяко 

положение можеше да посрещне висока 

топка и да я забие със задна ножица! 

Момичетата го боготворяха за това. И 

имаше защо. В работническия квартал 

още се помнеше невероятният дрибъл на 

Жоро Соколов и пробивите през центъра 

и неотразимите голове с глава на Гунди... 

После моят съученик завършил МЕИ-то и 

попаднал в мелачката на „Енергопроект”. 

След промените, вече в частния бизнес, 

проектира и изпълнява електрически ин-

сталации по строежите.

Бай Гаро любезно предложи и на него 

кафе, за да ни тръгне приказката. И 

странно, спомените за „любовните” ни 

подвизи от онези години бяха пометени 

от една сентенция на нашия учител Пох-

лупков, който, току-що завършил висше-

то си образование, караше учителската 

си практика в нашето училище на гара 

Искър. 

Буйните деца от работническия 

квартал „на края на града" не се отлича-

вахме с особена страст към учението. В 

часа, когато др. Похлупков влезе в час по 

физика и започна да обяснява прочутия 

закон на Ом, с учениците стана нещо 

странно. 

Непонятната до този момент ма-

терия за превъплъщенията на електри-

чеството в ампери, волтове и омове при-

доби нов смисъл, стана понятна... После 

обясни и термина „фарадеев кафез", след 

което всички ние, „знаещите", прика-

чихме на „Москвич"-ите на бащите си 

онази прочута влачеща се лента, която 

години по-късно фабрично се монтираше 

на „Ладите" с надписа „антистатик". Та 

сентенцията, с която прикова погледи-

те ни към черната дъска, звучеше така: 

„Който не знае закона на Ом-а, да си ходи 

дома!”

 Може би не беше случайно, че по-

ловината от завършилите висшето си 

образование от нашия клас станаха 

електроинженери... А другите, като мен, 

лятото си изкарваха парички за бензина 

на бащиното АVO, като копаеха и монти-

раха електроинсталации на вилите под 

Витоша.

Не може да сте забравили и шумно-

то дело срещу пенсионирания вече учи-

тел по физика Никола Похлупков. Нашият 

учител... Той беше „минирал" вилата си 

в Оряхово и при поредния набег на крад-

ците взрив отнесъл ръката на една от 

крадлите. Но това е друга тема...

А ние с адаша Маринов се договорих-

ме през лятото да прескочим до Оряхово, 

да пием по една ракия с учителя и да го 

доведем в София на някои от строежите 

на Маринов. Да даде акъл за електроин-

сталациите! Може и да няма нужда, ама 

друго си е с акъл да изкараш някой лев 

към учителската си пенсия...

За „Тухла четворка“ - 

Георги Сотиров

Тухла четворка

Строителите 
усвояват европейски 
и бюджетни пари

Премиерът Бойко Бо-

рисов преряза лентата на 

новоизграденото мостово 

съоръжение преди гр. Баня 

и отсечката от рекон-

струирания път, които са 

част от проекта „Път II-

64, Баня – магистрала „Тра-

кия”. Това е първият етап 

от трасето, което ще 

свърже гр. Баня с автома-

гистрала „Тракия“. Изпъл-

нител на обекта е „Пъти-

ща Пловдив“ АД, който за 

7 месеца изгради участъка 

с дължина 26,3 км. Първи-

ят етап от проекта е на 

стойност 7,5 млн. евро 

(без ДДС), от които 600 

хил. са вложени в изграж-

дането на новия мост над 

река Стряма. Целият про-

ект възлиза на 11 782 000 

евро (без ДДС) и ще бъде 

завършен на 15 април 2010 

г. Дотогава трябва да 

бъде изградена и втората 

отсечка с дължина над 13 

км. Ремонтът се финанси-

ра от Европейската ин-

вестиционна банка (65%) 

и от държавния бюджет 

(35%). Министър-предсе-

дателят пожела по този 

път да няма катастрофи 

и жертви, а да служи само 

за придвижване.

След 17-часови дебати 
депутатите приеха 
бюджета за 2010 г. 

Дебатите протекоха 

ожесточено за разлика 

от първото гласуване 

на бюджета, при което 

нямаше никакви разиск-

вания. Параметрите на 

закона предизвикаха на 

няколко пъти размяна на 

остри реплики между опо-

зиция и управляващи.

Червените предста-

вители обявиха, че ще 

обжалват пред Консти-

туционния съд член 17 от 

Закона за държавния бюд-

жет. Той позволява на ка-

бинета „Борисов” да може 

да намали нелихвените 

разходи под утвърдения 

размер при икономически 

и финансови показатели 

и индикатори, водещи до 

оценки и прогнози за не-

благоприятно развитие 

на икономиката. След по-

лунощ депутатите спря-

ха часовника и в 2:15 часа 

на 3 ноември Законът за 

държавния бюджет стана 

факт. Една от основните 

промени беше завишава-

нето със 70 млн. лв. на 

приходната част заради 

очакваните постъпления 

в държавната хазна от 

увеличението на данъка 

върху хазарта. Предвиж-

да се парите да отидат 

за здравеопазване - за 

онкоболни и за техника 

за хемодиализа. 

Останаха непромене-

ни еднократните помощи 

за раждане на близнаци - 

по 1200 лв., както и пари-

те за раждане на дете. 

Народните представи-

тели върнаха облекчени-

ята за млади семейства 

с ипотечни кредити. 

Парламентът гласу-

ва 14,6 млн. лв. трансфер 

към общините за зимно 

поддържане и снегопо-

чистване на общински 

пътища. 

Министър  Симеон 

Дянков определи бюджет 

2010 като единствения 

възможен за тази година 

и като още една крачка 

за влизането на България 

в еврозоната.

Премиерът Бойко Бо-

рисов благодари на де-

путатите за конструк-

тивните предложения и 

пожела в бъдеще всички 

да са по-диалогични. Учим 

се на демокрация и вза-

имно разбиране, завърши 

той.

Държавата ще прехвърля функции 
към местните власти

От януари до  юни 

следващата година пра-

вителството ще рабо-

ти по създаването на 

дългосрочна стратегия 

за децентрализация на 

страната. От юли до 

края на септември взе-

тите решения трябва да 

бъдат внедрени в законо-

дателството, а всичко 

това трябва да залегне 

в бюджет 2011, така че 

той да предвижда повече 

пари за регионите. Това 

каза министърът на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството Росен 

Плевнелиев в лекцията си 

пред студенти в УНСС. 

„Извън магистралите 
има една реформа, която 
е по-важна, и това е да 
напълним със съдържание 
общините и регионите, 
т.е. да има сериозна де-
централизация. В момента 
България е свръхцентра-
лизирана, което създава 
сериозни проблеми”,

заяви министърът и 

добави, че държавата ще 

аутсорсва функции от 

държавата към общини-

те. Той обаче подчерта, 

че това означава да им се 

възложат не само права, 

но и задължения. Идеята 

на министъра е например 

националният строителен 

контрол, осъществяван 

сега от МРРБ, да се прех-

върли изцяло на регионално 

ниво. Същото се отнася 

и за областните пътни  

управления, които според 

Плевнелиев трябва да се 

контролират от област-

ните управители и сега.

Другият важен приори-

тет е инфраструктурата. 

По думите на министъра 

това не означава просто 

линейни километри асфалт, 

не е само тръби. Инфра-

структурата е кръвонос-

ната система на една ико-

номика. Изграждането й е 

свързано с работни места.

 „Тя е преди всичко 
сигурност за 
гражданите”,

п о д ч е р т а 

Плевнелиев. Ми-

нистърът посочи 

и необходимост-

та от развитие 

на водната ин-

фраструктура. „В 

България се пилее 

между 50 и 70% 

от питейната 

вода”, обясни той 

и добави, че вода-

та ще се превръ-

ща във все по-це-

нен и скъп ресурс, 

който трябва да 

бъде максимално 

съхранен. 

След като от-

говори на всички въпроси 

на студентите от УНСС, 

министърът се съгласи 

да бъде сключен рамков 

меморандум между МРРБ 

и ВУЗ-а за стаж на сту-

денти от трети и чет-

върти курс, специалност 

„Регионалното развитие” 

в МРРБ. Плевнелиев прие 

и да бъде гост-лектор на 

студентите от специал-

ност „Регионално разви-

тие”.

Мариана Корчакова

Калоян Димитров - председател на Студентския съвет на УНСС, 
министър Росен Плевнелиев и проф. Борислав Борисов - ректор на УНСС 
по време на лекцията
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От стр. 3
Камарата на строи-

телите в България беше 

представена от нейния 

председател инж. Симеон 

Пешов, зам.-председателя 

Венелин Терзиев, изпъл-

нителния директор инж. 

Иван Бойков, както и от 

членове на Изпълнително-

то бюро на Камарата. Раз-

говорът продължи близо 

два часа, а участниците 

в него го определиха като 

интересен и конструкти-

вен.  

На 1 декември се прове-

де втора среща на премие-

ра с представителите на 

Камарата на строители-

те в България. На нея бяха 

набелязани конкретните 

стъпки за решаване на 

проблемите, най-големи-

ят от които е свързан със 

забавените плащания.

Инж. Симеон Пешов 

посочи, че за първи път 

в историята на браншо-

вата организация се про-

вежда открита дискусия 

с министър-председателя 

на страната . ”Премиер-

ът подчерта колко е ва-

жно държавата да намери 

начин да се издължи на 

строителните фирми. Та-

кова желание изрази и ми-

нистър Плевнелиев, който 

непрекъснато в разгово-

рите заявяваше, че дъл-

говете на държавата към 

строителните дружества 

са голяма тежест”, споде-

ли след срещата Венелин 

Терзиев, зам.-председател 

на КСБ. По думите му този 

нов начин на работа вече е 

довел до конкретни реше-

ния за справяне с пробле-

ма, при това обвързани с 

ясни и ускорени срокове. 

Правителството е поело 

ангажимент до края на го-

дината да бъдат отпусна-

ти средства, с които поне 

частично да бъдат покри-

ти задълженията на дър-

жавните институции към 

строителните дружества. 

На  срещата е  бил 

предложен и друг вариант 

за справяне със ситуаци-

ята - правителството да 

емитира вътрешен дълг в 

рамките на средствата 

за разплащане.

Ако това стане, според 

зам.-председателя на КСБ 

Венелин Терзиев, в иконо-

миката ще се налеят све-

жи пари, а те отчасти ще 

се върнат в държавата 

под формата на данъци, 

строителните фирми ще 

запазят работниците си, а 

догодина ще има нормален 

строителен процес. Край-

ната цел на всички тези 

механизми е до края на 

февруари следващата го-

дина по-голяма част от за-

дълженията на държавата 

към строителните фирми 

да бъдат окончателно из-

платени.

Все още няма пълна 

информация за това кое 

министерство колко пари 

дължи, но в рамките на 

две седмици това тряб-

ва да стане ясно, уточни 

инж.Иван Бойков. „Тряб-

ва да подчертая, че ние 

се борим за правата на 

всички строителни фир-

ми, не само за членовете 

на строителната кама-

ра. Стремим се да защи-

тим интересите на целия 

бранш”, категоричен е 

изпълнителният дирек-

тор на КСБ. По думите му 

обмисля се и подписване 

на рамково споразумение 

между КСБ и правител-

ството, в което всички 

тези схеми за погасяване 

на държавните дългове да 

бъдат обобщени. 

КСБ е първата бран-

шова организация, която 

поставя толкова сериозно 

въпроса, която търси кон-

структивно решение, из-

годно и за двете страни. 

Избраните подходи могат 

да се прилагат и в други 

браншове, категорични са 

строителите. Това е осо-

бено полезно в условия на 

криза, когато са необхо-

дими бързи, справедливи и 

приложими решения.

КСБ и правителството  
се договориха...

Иван Бойков и Венелин 

Терзиев определиха сре-

щите в Министерския съ-

вет като добронамерени и 

плодотворни. Според тях 

това сътрудничество е 

израз на заявеното жела-

ние на правителството 

да управлява по нов начин. 

Те изразиха надежда този 

диалог да продължи и зана-

пред.

Ръководството на КСБ на път за срещата с екипа на премиера Борисов

ÑÒÎ ÄÓÌÈ

Ние сме нов вестник, но екипът отдав-
на е в професията! И като журналисти със 
сериозен професионален опит и знания, 
твърдим, че двете срещи само за една сед-
мица между премиера Бойко Борисов и не-
говия икономически екип и оперативното 
ръководство на КСБ са институционално 
събитие! Защо?

Защото доверието в една държава, до-
верието между правителството и бизнеса 
сега се определят от нов тип отношение. 
Когато преди време експертите на КСБ 
тревожно информираха обществеността и 
правителството, че проблемите на строи-
телния бранш рефлектират много сериозно 
върху цялата икономика, практически никой 
не очакваше адекватна реакция. Защото 
бяхме свикнали...

Проблемите обаче бяха чути! Нещо по-
вече – на срещите при премиера разгово-
рите бяха коректни, двете страни – равно-
поставени! Още нещо – в същите тези дни 
стана ясно, че България ще бъде домакин 
на Конгреса на Европейската федерация на 
строителната индустрия (FIEC). При това 
печели в конкуренция с доказали се страни 
– Германия и Швейцария. Добавяме за любоз-
нателните, че нашата строителна гилдия е 
една от основателките на FIEC още в много 
далечната 1902 г., но...

Но годините, цял век е минал... Сега нова-
та чуваемост става характерна за работа-
та на правителството. Бизнесът отговаря 
с работа. Синхронът се получава.

Георги Сотиров

Сътрудничество в полза на 
добрите партньорски бизнес 
отношения

В условията на финан-

сова и икономическа криза 

една инициатива на со-

фийското областно пред-

ставителство на КСБ е на 

път да подпомогне строи-

телните фирми от София 

и областта. Подписано е 

Рамково споразумение с 

„Алианц Банк България” АД 

за взаимна обмяна на ин-

формация и популяризиране 

продуктите на банката. 

За подпомагане работата 

на строителния бранш и 

повишаване на неговата 

конкурентоспособност 

страните са се договори-

ли за преференциално бан-

ково обслужване.

Става дума за крат-

косрочно оборотно фи-

нансиране под формата 

на гъвкави схеми, на сред-

носрочно и дългосрочно 

инвестиционно финанси-

ране, както и за издаване 

на банкови гаранции за 

участие в търгове и др. 

Ще се работи активно и 

по проекти, които канди-

датстват за финансиране 

по програми на европей-

ските фондове, на такива 

по сключени споразумения 

с Европейската банка за 

възстановяване и разви-

тие, Българската банка 

за развитие, Националния 

гаранционен фонд, Общин-

ския гаранционен фонд за 

малки и средни предприя-

тия към Столичната об-

щина и др.

ОП на КСБ-София ще 

съдейства с анализ на 

пазара на строителния 

бранш и пазарния дял, как-

то и ще осигурява всякак-

ва специфична информация 

в подпомагане на процеси-

те на устойчивото раз-

витие на строителния 

бранш. 

Георги Елински

Снимка Камен Влахов
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Дария Захариева

Премиерът откри обновено 
отделение във ВМА

Най-авторитетната 

болница в България – Во-

енномедицинска акаде-

мия, отбеляза 118-ата си 

годишнина с нови придо-

бивки. За откриването на 

двете реновирани звена 

във ВМА дойдоха преми-

ерът Бойко Борисов и ми-

нистърът на отбраната 

Николай Младенов. 

„5 млн. лв. струва ос-

новното обновяване на 

клиниките и лаборатори-

ята в академията, като 

около 2 млн. лв. са използ-

вани за обновяване на 

сградния фонд, а остана-

лите - за оборудване”, каза 

министър-председателят. 

С подобряване на диаг-

ностиката ще има двойно 

повишаване на трансплан-

тациите, добави премиер-

ът. По думите на Борисов 

подобни реновации ще 

бъдат правени навсякъде 

в страната, където има 

необходимост. Важно е, че 

ВМА разполага с високо-

квалифицирани специали-

сти, които са гордост за 

родното здравеопазване, 

завърши изказването си 

министър-председателят. 

В момента в Клиника-

та по чернодробно-панкре-

атична и транспланта-

ционна хирургия във ВМА 

работят 6 хирурзи със 

специализации в европей-

ски клиники. Досега там 

са извършени 16 черно-

дробни трансплантации, 

от които седем са само 

през тази година. Звено-

то разполага със стацио-

нарна база с 30 болнични 

легла. 

Разкритите две ста-

ционарни отделения и 

една лаборатория за функ-

ционална и образна диаг-

ностика са оборудвани с 

най-модерна медицинска 

техника. В клиниките се 

диагностицират и леку-

ват всички заболявания на 

гастроинтестиналния и 

хепато-билиарния тракт.

Всички работещи ле-

кари владеят рутинните 

и специализирани методи 

за изследване и лечение. 

ВМА ще приключи 2009 

г. с общо шест новоот-

крити реновирани и обо-

рудвани с последен клас 

медицинска апаратура 

звена.

56 фирми закупиха 
документи за „Тракия“, 
20 са български

57 компании от цяла Ев-

ропа са закупили до начало-

то на тази седмица тръж-

ни документи за участие 

в процедурата по избор на 

изпълнител на отсечката 

Стара Загора–Нова Загора 

от магистрала „Тракия”. 

„До момента имаме за-

купена тръжна документа-

ция за лот 2 на магистрала 

„Тракия” от 56 компании, от 

които поне 20 са български”.

На въпрос на в. "Строител" 

министър Плевнелиев заяви: 

„Страхотно е, че има такъв 

огромен интерес”, подчерта 

той и добави, че това може 

да създаде и проблем, защо-

то „при 56 компании, желае-

щи да построят един лот, на 

55 трябва да кажем „не”.

Тръжната процедура за 

лот 3 ще стартира между 

13 и 15 януари.  Очаква се 

до крайния срок, който из-

тича на 31 декември, фир-

мите, проявили интерес 

към строителството на 

32-километровия участък, 

да станат около 65. Това 

са обаче онези, които са 

закупили документите, а не 

тези, които ще участват 

в търга. Крайният срок за 

подаване на офертите при-

ключва в 17 часа на 11 яну-

ари 2010 г., а на следващия 

ден те ще бъдат отворени 

публично. Ценовата част 

ще бъде отворена по-късно 

само за кандидатите, които 

отговарят на техническите 

и финансовите изисквания. 

Планирано е изпълнителят 

да бъде избран до края на 

април, а строителството 

да започне на 3 май. Предви-

дените средства възлизат 

на 96 млн. евро. Финанси-

рането е по ОП „Транспорт” 

със средства от Кохезион-

ния фонд на ЕС.

За строителния надзор 

на отсечката от Стара 

Загора до Нова Загора пък 

оферти подадоха само две 

дружества – „Пътинвест 

инженеринг” и сдружение 

„Транс трафик интегра”. 

Новият търг за избор на 

надзорна фирма, която кон-

тролира строителството 

на магистралата, все още 

не е обявен.

Миналата седмица в 

Бургас министър Плевнелиев 

заяви, че големият интерес 

е знак за прозрачността при 

усвояването на еврофондо-

вете. Първоначалните очак-

вания на регионалния минис-

тър бяха за 10-15 участници 

в конкурса. Около 6,7 българ-

ски фирми покриват крите-

риите за участие в търга. 

Трайчо Трайков, министър на икономиката, 

енергетиката и туризма:

Работим за намаляване на 
административната тежест

„От 2004 г. админи-

стративната тежест за 

фирмите се е увеличила с 

около 60%. Това най-често 

се проявява в органи, на 

които се делегират права 

за саморегулиране. Тогава 

те стават по- рестрик-

тивни”, заяви министърът 

на икономиката, енерге-

тиката и туризма Трайчо 

Трайков по време на кон-

ференция, посветена на 

конкурентоспособността 

на българската икономика 

в условия на криза. Фору-

мът беше организиран от 

Института за икономиче-

ска политика, съвместно 

с фондация „Ханс Зайдел”. 

По думите на министър 

Трайков в момента тече 

програма за намаляване 

на административната 

тежест.

 „Приключи първият й 

етап и констатациите са, 

че бизнесът прави годиш-

но разходи на стойност 

150 млн. лв. само за отче-

ти и предаване на инфор-

мация, които се изискват 

от българското законода-

телство, не от законода-

телството на ЕС. Сега 

тече вторият етап, кой-

то има за цел тези раз-

ходи да се намалят с две 

трети”, обясни той.

„България е на послед-

но място по конкурен-

тоспособност сред всич-

ки страни членки на ЕС. 

Страната ни заема от 

59-о до 79-о място в до-

клада на Световния иконо-

мически форум. Тези обез-

покоителни факти правят 

дискусията наложителна и 

неизбежна”, каза д-р Иван-

ка Петкова, председател 

на настоятелството на 

Института за икономи-

ческа политика и изрази 

надежда, че тя ще бъде и 

плодотворна. Това е вто-

рата поред тематична 

конференция, а организа-

торите предвиждат да 

има още серия такива. 

Участие в дискусията 

взе и Йордан Кисьов, пред-

ставител на българската 

Асоциация по инвестици-

онни технологии, който 

подчерта необходимост-

та от промени в Закона 

за обществените поръч-

ки (ЗОП). Според него те 

трябва да са свързани 

предимно с обжалването 

и контрола. „Необходим е 

реален контрол. Сега той 

е формален. Проверките 

се правят по документи. 

Трябва да има институ-

ция, която да инспектира 

самата свършена рабо-

та, а това може да стане 

само ако се привлекат екс-

перти от съответните 

браншове”, подчерта той. 

В отговор на това минис-

тър Трайков информира, че 

в момента се подготвят 

промени в ЗОП, които в 

най-скоро време ще бъдат 

внесени за разглеждане 

от Министерския съвет. 

Веселин Велчевски от На-

ционалното сдружение за 

малък и среден бизнес при-

зова към отмяна на част 

от лицензионните режими, 

защото според него това 

е пречка за развитието на 

икономиката. Богдан Мир-

чев, представител на фон-

дация Ханс Зайдел, обясни, 

че след конференцията 

ще бъде издаден сборник 

с основните изложения от 

специализираните панели. 

Мариана Корчакова

Дни на Камарата на архитектите в България
С нарочна пресконфе-

ренция, организирана от 

ръководството на Кама-

рата на архитектите в 

България (КАБ), стартира 

„ПОЗИтив” - изложба на 

студенти по архитектура, 

ландшафт, урбанизъм, при-

ложни и изящни изкуства. 

Събитието е в рамките 

на Дните на Камарата на 

архитектите в България. 

Изложбата ще бъде 

експонирана до 12 декември 

т.г. в Национален арт цен-

тър ФОРУМ, който се на-

мира на ул. „Георг Вашинг-

тон” №24. В нея участват 

студентски проекти и 

макети на участниците 

в два конкурса. Паралелно 

с това се провежда и кон-

курс на тема „неПОТРЕБНА 

светлина”. Представените 

проекти ще бъдат оценени 

от жури от изявени творци 

и обществени личности.

По време на изложбата 

ще има съпътстващи проя-

ви - лекция на тема „Зелена 

архитектура”, дискусия по 

„Проблеми на архитектур-

ното образование”, с учас-

тието на университетски 

преподаватели от Бълга-

рия и от чужбина. 

В провалилия се търг за участъка в края на мина-
лата година над 30 фирми бяха закупили документи, но 
само 8 компании и консорциума подадоха оферти. Това 
бяха хърватската „Конструктор инженеринг ДД”, ав-
стрийската „Алпине Бау”, гръцката „Актор”, турската 
„Онур”, консорциум между австрийската „Щрабаг” и 
българската ИСА, както и българските сдружения „За-
гора трейс” („Трейс груп холд”, „СК-13 холдинг”, „Пътно 
строителство” - Добрич, „Пътища и мостове” - Вар-
на), „Пътища Тракия” („Холдинг пътища”, „Гранит 97” 
- Кюстендил, „Пътни строежи” - Велико Търново, „Хи-
дрострой” - Варна, „Пътно строителство” - Разград,  
„Пътинженерингстрой – Т” - Търговище; АБ - Хасково) и 
консорциум „Загора” („Автомагистрали „Черно море” 
- Шумен, „ГБС инфраструктурно строителство”, „Глав-
болгарстрой”, „Пътстрой 92”).
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Добрият резултат се дължи на 
новия стил на общуване 
През май и юни ще започнем отново да копаем и строим

Инж. Симеон Пешов:

Според КСБ от съществено значение за оптимизиране на националния пазар
за възлагане на обществени поръчки в Република България са следните мерки,
препоръчвани и от ЕК:

1. Разделяне на обществените поръ-
чки на лотове.

2. Подобряване качеството на ин-
формацията, свързана с обществените 
поръчки.

3. Прилагане на пропорционални кри-
терии за подбор на участниците в про-
цедурите за възлагане на обществени 
поръчки.

4. Усъвършенстване на уредбата и 
практиката, касаещи критериите за 
възлагане на обществени поръчки и по-
казателите за оценка на офертите.

5. Намаляване на административно-
бюрократичните пречки за участие 
в процедурите за възлагане на обще-

ствени поръчки и повишаване на проз-
рачността.

6. Подобряване на ефективността 
на Агенцията по обществени поръчки.

7. Създаване на механизъм за огра-
ничаване на злоупотребите, свързани с 
неправомерното задържане на гаранции-
те за участие в обществени поръчки. 
Гаранцията за участие на спечелилия да 
се трансформира в гаранция за добро 
изпълнение.

8. Осигуряване на регулярност и ста-
билитет на плащанията по сключени до-
говори за обществени поръчки.

9. Подобряване на механизмите за 
обжалване и контрол.

Господин Пешов, как-
ва е реалната ситуация и 
колко сериозен е пробле-
мът със забавените пла-
щания на държавата към 
строителите? 

Реалната ситуация 

произтича от световната 

икономическа криза. Ние 

очаквахме трудности още 

в началото на 2009 г. През 

пролетта казахме, че най-

тежки ще са месеците ок-

томври, ноември, февруари. 

И за съжаление се оказа, че 

нашите предвиждания са 

много точни. Ситуацията 

наистина е тежка, защото 

през настоящата година 

силно намаляха поръчките 

на фирмите по линия на 

частния бизнес. Вие зна-

ете, ние имахме подробен 

икономически анализ, който 

предоставихме и на МРРБ. 

Анализът показваше на-

шите очаквания за спад на 

вътрешните инвестиции. 

Силно намаляха поръчките 

– те са с 30-35% по-малко, 

отколкото през миналата 

година. Освен че ситуаци-

ята е тежка и сериозна, не 

мога да намеря други думи. 

В този момент се появи и 

проблемът със забавените 

плащания на държавата. А 

те дойдоха от кризата, ко-

ято е сериозна и съвсем ни 

„хвана”. Реално – няма пари 

и ние усещаме във всичко 

какво значи криза. Най-вече 

ние, строителите. Нашите 

колеги се намират в ситу-

ация, в която трябва да 

вземат тежки и отговорни 

решения. И тъй като дър-

жавата няма пари, не мо-

жем да не сме диалогични, 

искаме правителството 

отнякъде да намери, защо-

то там има една голяма 

политика с бюджета, която 

е свързана с еврофондове-

те, а те са надеждата на 

строителите за следва-

щите 2-3 години. Всичко 

е така обвързано, че ние 

трябва да разбираме добре 

какво се случва. Държавата 

дължи на строителните 

фирми по всички линии, по 

различни поръчки и програ-

ми около 800 млн. лв. В дру-

ги години правителството 

винаги се разплащаше със 

строителите в края на 

годината или в началото 

на новата година. Това, 

разбира се, е неправилна 

практика. Но през тази 

година това не може да се 

случи и второ – дълговете 

са по-големи. Дългове има 

не само към пътните фир-

ми, а и към фирмите, които 

се занимават с всякакво 

инфраструктурно и високо 

строителство. Има дълго-

ве по линия на МРРБ, както 

и по линия на МОСВ, Минис-

терството на правосъди-

ето, Министерството на 

отбраната, Министер-

ството на образованието 

и др. Например АПИ дъл-

жи 176 млн. лв., МРРБ - 73 

млн., МОСВ - 86 млн., Ми-

нистерството на земеде-

лието - 5 млн., Министер-

ство на правосъдието 4,4 

млн. и т.н. Всичко това 

вече е уточнено, КСБ про-

дължава да събира данни 

от фирмите, уточняваме 

всички суми. За момента 

най-бързо работим с Ми-

нистерството на регио-

налното развитие и благо-

устройството. Министър 

Плевнелиев много отрано 

организира групата, която 

да изясни какво е актувано, 

какво е изпълнено и как-

во не е актувано за всяка 

поръчка. В МРРБ всичко е 

уточнено, работим добре и 

с другите министерства, 

макар и не в такива детай-

ли, но всички работят. 

Какви са икономиче-
ските и социалните по-
следици, които могат да 
настъпят, ако не бъдат 
взети мерки?

Създава се неприятна 

ситуация, защото основни-

те приходи на много фирми 

идват точно от държавни-

те поръчки. Те нямат дос-

татъчно частни поръчки, с 

които да покрият нуждите 

си. Например, ако фирма 

с оборот около 15 млн. лв.  

има да взема от държава-

та 10 млн. лв., тя дължи на 

държавата по най-различни 

схеми 2 млн. лв., дължи и на 

работници и на подизпълни-

тели, и не може да не пла-

ти. Така фирмата изпада в 

тежка ситуация, ако не си 

плати ДДС-то, а е факту-

рирала - нарушава закона. А 

ако го плати - няма откъде 

да вземе парите 

– взема кредит 

или се чуди как-

во да направи. 

Но ако вземе 

кредит, банката 

иска той да се 

върне. Ако чака 

плащането на 

държавата, фир-

мата не може да 

даде гаранция на 

банката, забавя 

се плащането 

и на работни-

ците, фирмите 

з апо ч ват  да 

уволняват, за-

щото не могат 

да плащат на 

своите кадри и 

разбирате сами 

каква лавина се 

отприщва при 

едно забавено 

плащане на сери-

озна сума. После 

работниците 

стават контин-

гент на бюрата 

по труда, чакат 

социални помо-

щи – държавата 

се натоварва и 

по тази линия. 

Завъртането на 

този механизъм 

води до завихря-

нето на икономическа кри-

за. Финансовата криза пре-

раства в икономическа по 

неумолима логика, защото 

производството намалява 

и фирмите уволняват. Все-

ки работодател би искал да 

запази хората си, особено 

ако те са се доказали като 

добри професионалисти. 

Но понякога няма друга въз-

можност и е принуден от 

обстоятелствата. Ето 

защо КСБ проведе няколко 

срещи с министър Росен 

Плевнелиев, бяхме разбрани 

и искам чрез в. „Строител” 

да му благодаря за голямата 

отзивчивост, активност и 

бързина на действие. Беше 

формирана работна група, 

която да уточни всички 

въпроси. След това КСБ се 

обърна към премиера и след 

осъществените две срещи 

при него сме изключително 

доволни от разговорите, 

които проведохме. Днес ние 

все още нямаме окончател-

но решение на проблема, но 

разговорите продължават, 

министър-председателят 

е дал разпореждане на ми-

нистрите, водят се разго-

вори с банките, уточняват 

се механизмът и сроковете 

на разплащане, т.е. прави-

телството работи много 

активно в момента. Ос-

вен Министерството на 

финансите, което проведе 

среща с Асоциацията на 

банките, и ние, като голя-

ма браншова организация, 

се срещнахме с г-н Левон 

Хампарцумян – член на УС 

на Асоциацията и предсе-

дател на УС на Уникредит 

Булбанк, за да чуем и него-

вото мнение, да огледаме 

проблема от всички стра-

ни. Продължаваме да рабо-

тим главно по технически-

те подробности, свързани с 

разрешаването му. Но тези 

подробности, които в слу-

чая са много важни, трябва 

да се изчистят в близките 

10 дни, за да може първо на 

строителните фирми да им 

е ясно кога ще си получат 

дълга от държавата и вто-

ро – да могат да прегова-

рят с банките във връзка с 

взетите кредити за отла-

гане и удължаване на сроко-

вете, без да има санкции. В 

тази посока бяха и двата ни 

разговора с премиера Бойко 

Борисов. Ние сме изключи-

телно доволни, защото на 

срещите бяха всички мини-

стри, чиито министерства 

дължат на строителните 

фирми. От наша страна в 

срещите участваха Изпъл-

нителното бюро на КСБ и 

председателите на секции 

„Високо строителство” и 

„Инженерна инфраструкту-

ра” – 8 души. Толкова бяха и 

представителите на пра-

вителството. Разговорите 

ни бяха доста дълги, делови 

и отговорни. 

Тоест благодарение 
на активната позиция и 
усилия на Камарата бе по-
стигнат този добър ре-
зултат - правителството 
да поеме ангажимент, че 
дължимите средства ще 
бъдат изплатени на стро-
ителите?

По-скоро ще кажа: съв-

местните усилия на Кама-

рата и правителството 

доведоха до добрия резул-

тат. Смея да твърдя, че 

той се дължи на новия стил 

на общуване с българското 

правителство, на изслушва-

нето, разбирането и актив-

ните действия от страна 

на премиера и неговия екип. 

Благодарение на подкрепа-

та на регионалния минис-

тър Плевнелиев и на преми-

ера диалогът пое в правилна 

посока и ние сме обнадежде-

ни, че този въпрос ще бъде 

решен. Самият факт, че 

във всички министерства 

се правят списъци на фир-

мите и разходите, които се 

дължат на строителните 

фирми, е активност, която 

трябваше да предизвика-

ме, за да вървим към добро 

разрешаване на проблема. 

Важно е да се работи, а не 

само да се говори: „Задават 

се фалити, имаме пробле-

ми.” Ние трябва да работим, 

за да не фалираме, защото 

същите тези строители 

ще изграждат пътищата 

и обектите догодина и в 

следващите години. Стро-

ителните фирми ще усвоя-

ват европейските фондове, 

те създават и ще създават 

работни места. Те са част 

от икономиката на Бълга-

рия. 

Освен този голям ус-
пех КСБ разви и много 
сериозна законодателна 
инициатива. Предложихте 
промени в редица базови 
за бранша закони - ЗОП, 
ЗУТ, закона за ДДС. 

Искам да ви поправя ка-

тегорично – това, което до 

момента направихме за из-

чистването на държавните 

дългове към строителите, 

все още не може да се на-

рече успех, а само голяма 

активност. Можем да нари-

чаме успех постигнатото в 

момента, в който получим 

документ или правител-

ството каже: „Ето, така 

ще се плати.” Да се надява-

ме, че за следващия брой на 

вестника след седмица или 

след две седмици ще можем 

отново да се срещнем и да 

кажем: „Успяхме!” Но засега 

казваме само, че сме дос-

татъчно активни. 

Колкото до законода-

телната дейност, тя про-

изтече от дискусиите, 

които Камарата проведе 

на заседанията на послед-

ните два управителни съ-

вета. Всички членове на 

Управителния съвет и на 

Изпълнителното бюро се 

убедихме, че основната 

част от проблемите в 

строителството, от до-

говарянето в търговете 

до предаването на завър-

шения обект, зависят от 

трите закона – Закона за 

устройство на територи-

ята, Закона за обществе-

ните поръчки и Закона за 

ДДС. Затова Изпълнител-

ното бюро реагира първо 

на предложението на г-н 

Плевнелиев да се създаде 

работна група за измене-

нието на ЗУТ. Тази група 

не касае само строител-

ството, а и архитектите, 

инженерите, проектанти-

те и всички участници в 

строителния процес. 

 На стр. 6
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Бургаският бизнес център „Вая” със 
строителна  концепция от XXI век

Зам.-кметът на Бургас 

Красимир Стойчев, зам.-

областният управител 

Златко Димитров, инвес-

титорът Дженко Шкетиев 

и собственикът Ясен Ва-

силев прерязаха на 1 декем-

ври лентата на нова, супер 

модерна административна 

и търговска сграда – Биз-

нес  център „Вая”. Първата 

копка символично е напра-

вена на Никулден 2007 г. 

и е завършена за по-малко 

от 2 години от „Шкетиев 

Строй Инвест” ООД. Биз-

нес центърът, който при-

тежава всички екстри на 

изискванията на XXI век, е 

кръстен на емблематич-

ното езеро Вая, до което 

е издигнат. Уникално за 

строежа е не само негово-

то луксозно изпълнение, но 

и това, че част от подзем-

ните етажи попадат под 

нивото на морето и съсед-

ното езеро. Подобно пре-

дизвикателство е нещо, с 

което не всеки би могъл 

да се справи. Сложната 

отводнителна и хидроизо-

лираща система обаче не 

позволява дори намек за 

влага в „подводната” част 

на билдинга.

С откриването на сгра-

дата Бургас увеличава сво-

ите офис площи с 2100 кв. 

м. Бизнес центърът разпо-

лага с 31 просторни мага-

зина и огромен ресторант, 

от чиито прозорци посе-

тителите ще могат да се 

наслаждават на прекрасна 

панорама към езерото Вая. 

Подземен паркинг с над 70 

места ще обслужва нужди-

те на работещи и клиенти. 

„Вая” е разположен в 

един от най-бедните се-

гашни квартали на Бургас 

– „Акациите”. Авангардно-

то решение именно там 

да се инвестират милиони 

за сграда последен писък 

на строителните техно-

логии е свързано с новата 

стратегия за развитието 

на морския град.

 Бизнес център „Вая” 

е „първата лястовица” на 

това, което ще се случва 

оттук нататък с развити-

ето на досегашните неус-

троени и промишлени зони 

на южен Бургас. Градът, 

който бе определен за пър-

венец по бизнес комфорт 

през 2009 г., дава ясна за-

явка, че дори в условия на 

тежка криза не спира да 

демонстрира еволюция към 

модерна европейска визия. 

На практика бизнес 

център „Вая” има всичко, 

заложено в концепцията 

за строителството от 

XXI век. Сградата прите-

жава сертификат за енер-

гийна ефективност. С 

помощта на растерните 

тавани не се налага пред 

погледа да бъдат венти-

лацията, електрическата 

инсталация или пожаро-

известяването. В целия 

периметър на комплекса 

има високоскоростна без-

жична връзка с интернет и  

видеонаблюдение, а за 

спокойствието на рабо-

тещите и посетителите 

се грижи 24-часова жива 

охрана. При спиране на 

централното електроза-

хранване „Вая” разполага 

с автономно аварийно ос-

ветление, което се включ-

ва автоматично. Уникал-

ната сграда разполага със 

специална термоустойчи-

ва камера от огнеупорни 

стъкла, която може да за-

пази от огън няколкосто-

тин души в продължение 

на часове, като им осигури 

и достатъчно въздух бла-

годарение на системата 

за собствено въздушно 

захранване.

Виолета Михайлова 

От стр. 5
Двама от нашите най-

добри специалисти ще се 

включат в нея, за да отра-

зяват проблемите, които 

строителите поставят 

във всички областни пред-

ставителства. Ние пита-

ме активно членовете си 

и обобщаваме всички въ-

проси, които се поставят. 

Предаваме целия си опит 

в тази работна група и в 

резултат правим законо-

дателно предложение. 

В другите закони ние 

изпреварихме събитията. 

Направихме достатъчно 

рано разработката за из-

менение на ЗОП. Нашите 

предложения са в 9 точки 

(виж. стр. 5). Те водят към 

онова, което е политика на 

Камарата – към създава-

нето на нормална, конку-

рентна пазарна среда на 

принципна основа. Наши-

те цели са да се избегне 

сивата икономика и да се 

борим срещу корупцията. 

Защото нас, строителите, 

ни обвиняват в корупция, но 

корупцията има две страни 

– сам човек не може да се 

корумпира. Вие го знаете, 

защото също доста актив-

но работите в сферата на 

антикорупцията.

Ние смятаме, че търго-

вете трябва да се правят 

на повече лотове, когато 

поръчката е голяма. Това е 

едно от основните ни пред-

ложения към МРРБ. Защото 

разделянето на поръчката 

на няколко лота дава въз-

можност на повече фирми 

да участват в търга. А 

като се сложи една поръч-

ка, например за водоснабдя-

ване на голям град на един 

лот, това значи, че или две-

три фирми ще участват, 

или въобще няма да могат 

да се включат и търгът ще 

бъде спечелен от голяма 

чужда фирма, като за бъл-

гарските остава черната 

работа. 

Другата група пробле-

ми, които поставихме в 

предложенията ни за про-

мяна на ЗОП, са за начина 

на обявяване на търгове-

те. Има големи различия в 

тръжната документация 

и проектодоговора, който 

излиза, и тези различия са 

необясними. Това искаме да 

се промени с нашите пред-

ложения. От друга стра-

на, искаме да се избегне и 

дъмпингът на цените. Виж- 

те какво се случи с два го-

леми проекта, при които 

беше приложен дъмпинг на 

цените – проектите за 

Дунав мост-2 и магистра-

ла „Люлин”. Това е бреме за 

сегашното правителство, 

а ние отрано предупрежда-

вахме, че дадените цени са 

дъмпингови, но никой не ни 

обърна внимание. Няма да 

навлизам в подробности по 

сагата с АМ „Люлин”.  

Ние предлагаме, за да се 

намали корупцията, в тръж-

ните комисии да участват 

представители на Камара-

та като наблюдатели. Ние 

не искаме право на глас, 

дали сме един голям списък 

със специалисти в Агенция-

та за обществени поръчки 

и предлагаме от този спи-

сък винаги да се включват 

хора, които не са свързани 

с конкретния търг. Самият 

факт, че са наблюдатели, 

респектира тези, които 

решават. Това е смисълът 

на присъствието им. Гово-

рим основно за общините, 

които нямат достатъчно 

опит и където се правят 

чудновати търгове и се 

вземат още по-чудновати 

решения. На такива места 

е хубаво да се въведе мал-

ко ред и да възникне добра 

пазарна среда. Промените 

в ЗОП предложихме на ми-

нистър Плевнелиев и иконо-

мическата комисия в парла-

мента. 

Във връзка със Закона 

за ДДС имахме поредица 

от срещи с парламентарни 

комисии и членове на коми-

сии. Камарата прояви из-

ключителна активност по 

тези въпроси. Основното 

ни искане бе да се съкрати 

срокът за възстановяване 

на ДДС, за строителите 

този срок е изключител-

но важен. Тук можем да се 

похвалим с успех, защото 

промените, така както 

бяха приети, са съобразени 

с нашите искания. Но има и 

един проблем, който в мо-

мента не е решен. Когато 

фирмата е честна, работи 

„на светло” и не крие нищо, 

тя е попълнила данъчна де-

кларация и по закон е вне-

сла ДДС. На нея обаче нищо 

не й е платено и не се знае 

кога ще й бъде платено. По-

лучава се така, че фирмата 

е платила данък на държа-

вата, а държавата не й е 

платила поръчката и стро-

ителите са се натоварили 

допълнително. Но това е 

връщане към основната 

тема, за която говорим. 

Този въпрос го обсъждахме 

с министър Плевнелиев - 

как да се ускори разплаща-

нето на ДДС. Аз смятам, 

че това ще стане и ще се 

реши проблемът за ДДС на 

държавните поръчки. 

Какви са шансовете и 
възможностите българ-
ски фирми да участват в 
изграждането на магис-
трала „Тракия”? И какви 
са рисковете? 

Приеха се предложения-

та за техническите усло-

вия на Камарата. Сега се 

доуточняват само услови-

ята за капацитета на фир-

мите, които да участват. 

По тези условия, които са 

добре формулирани и опи-

сани, могат да участват 

няколко консорциума или 

фирми. Участието на кон-

сорциуми се налага, защо-

то малко фирми отговарят 

на критериите за участие. 

Условията са тежки – за-

вишени гаранции, част от 

рисковете се прехвърлят 

върху фирмите, но това е 

нормално, защото държа-

вата иска да има гаранции, 

да защити интересите 

си. По този начин ще се 

избег-нат дъмпинговите 

цени. Със сигурност няма 

да има анекси. Така че този 

път който даде дъмпингова 

цена, ще изгори.

От Страсбург през 
седмицата дойде една 
наистина добра новина – 
конгресът на на FIEC през 
2011 г. ще се проведе в 
София.

Това е истински голям 

успех за нас. Това е чест, 

признание. Строителният 

елит ще се събере тук. За 

този успех допринесе ак-

тивната работа на пред-

ставителите на Камарата 

в комисиите на FIEC, цяла-

та международна дейност, 

всичко, което направихме, 

доведе до това решение 

- конгресът на FIEC да се 

състои в България през 

2011 г. Ще бъде голямо съ-

битие и София ще го усе-

ти.

Господин Пешов, в края 
на годината всеки прави 
равносметка. Каква беше 
2009 г. за строителния 
бизнес?

2009 г. беше тежка за 

строителния бизнес. Една 

година, която накара стро-

ителите да търсят нови 

решения в тежка ситуация, 

да се мобилизират допъл-

нително и да оптимизират 

своята дейност. През поч-

ти цялата 2008 г. строи-

телството се разраства-

ше, увеличаваха се заплати, 

завършваха се обекти и 

изведнъж през 2009 г. раз-

брахме, че нещата не мо-

гат да бъдат същите. Тази 

година беше стресова и 

изпитателна, но от друга 

страна тя беше мобилизи-

раща и пречистваща. Буря-

та чисти това, което е с 

по-слаби корени.

 

Каква е прогнозата Ви 
за 2010 г., по-добра ли ще 
бъде?

Прогнозата ми е, че 

2010 г. ще  бъде по-опти-

мистична и успешна. Въп-

реки че очаквам дъното 

на кризата да бъде дос-

тигнато през  февруари, 

смятам, че отлепването 

от дъното ще започне още 

през март – бавно и сери-

озно – вече мога да заявя 

това по-категорично и без 

„ако”. По-категоричен съм 

едва сега, защото някои 

„ако” се случиха - наскоро 

Европа отпусна част от 

парите за строителство. 

Затова ние правим срещи с 

МРРБ, МОСВ и Министер-

ството на транспорта. В 

областта на пътищата 

започнаха търговете и 

подписването на договори 

по оперативните програ-

ми. Търгът за магистрала 

„Тракия” вече е пуснат. През 

май и юни ще започнем от-

ново да  копаем и да стро-

им.

Участието  на строи-

тели по различните опера-

тивни програми ще сближи 

строителния сектор  с 

министерствата, а ще по-

могне и за сближаването 

на областните предста-

вителства и общините. 

Всичко това е обнадежда-

ващо и дава гаранция, че 

всички хубавите неща ще 

се случат. Има още един 

интересен факт – ако 

сте обърнали внимание, 

тази седмица  една от 

най-големите рейтингови 

агенции - Standart & Poor’s 

Ratings Services, съобщи, 

че кредитният рейтинг на 

България се е променил от 

„отрицателен” на „стаби-

лен”. Агенцията ревизира 

перспективата си за Бъл-

гария от отрицателна на 

стабилна. Потвърден е и 

дългосрочният рейтинг на 

страната ВВВ и кратко-

срочният А-3. За нас, стро-

ителите, този факт е ин-

тересен, защото означава, 

че в България отново ще се 

появят чужди фирми, които 

да инвестират. Очакваме 

приток на инвестиции през 

2010 г. Като, разбира се, 

трябва да имаме едно на 

ум – нивото на 2008 г. няма 

как да бъде достигнато 

през близките 5-6 години.  

А и едва ли е и нужно.

През  тази  година 
вестник „Строител” реал-
но тръгна. Как оценявате 
ролята и значението му 
за КСБ и в общественото 
пространство?

Вестник „Строител” е 

част от нас. Той е рожба 

на Управителния съвет и 

дейността на КСБ. Затова 

в тези тежки времена се 

борим той да се утвържда-

ва, да му помагаме. За нас е 

важно нашата рожба – на-

шият вестник да расте и 

да се развива, да присъст-

ва в общественото прос-

транство. И реално това 

се случва. Самият факт, 

че понякога ми се обаждат 

и ме питат: „Защо тази 

статия се появи, а не нещо 

друго?” Като ми се обадят 

видни личности, за да ми 

кажат, че според тях нещо 

не е списано добре или че 

нещо е казано много добре, 

това значи, че вестникът 

е четен, нали? Трудно е да 

се коментира нещо, без да 

се познава. 

Какво ще пожелаете 
на колегите си?

Използвам случая да се 

обърна към всички строи-

тели. Пожелавам си да сме 

здрави, да съхраним колек-

тивите си, за да можем до-

година да усвояваме заедно 

европейските фондове. 

Добрият резултат се дължи на новия стил на общуване
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Нова ВЕЦ строи фонд „Козлодуй” 
край Рилския манастир 
В светата обител замразяват строителните дейности до пролетта

Малка водноелектри-

ческа централа ще бъде 

построена край Рилския 

манастир,  след като 

Международният фонд 

„Козлодуй” отпусна 2,9 

млн. евро. Споразумение-

то бе подписано от ми-

нистъра на икономиката, 

енергетиката и туризма 

Трайчо Трайков по време 

на 18-ото заседание на 

Асамблеята на донори-

те на фондове за подпо-

магане извеждането от 

експлоатация на блокове 

в ядрените централи в 

Бохунице - Словакия, Иг-

налина – Литва, и Козло-

дуй – България, което се 

проведе в Лондон. Цен-

тралата край Рилската 

света обител ще бъде с 

мощност 1,25 MW. Чрез 

изграждането й се цели 

сигурност и надеждност 

на енергоснабдяването 

на района. Допълнителна 

цел е рехабилитира-

нето на сградите на 

манастира и други 

обществени сгради в 

община Рила, като се 

използват средства 

от продажбата на 

електроенергия. 

Досега са реха-

билитирани повече 

от 200 обществени 

сгради в страната, 

в резултат на което 

спестената консу-

мация на ток в тях е 

близо 50%. След ана-

лиз на резултатите е 

взето решение за раз-

ширяване на проекта, 

който трябва да обхване 

всички обществени сгра-

ди в България. В момен-

та съществуват около 

6 хил. сгради държавна и 

общинска собственост, 

за които е необходимо да 

бъдат инвестирани близо 

250 млн. евро.

Междувременно от 

Рилската света обител 

съобщиха, че замразяват 

строителните и рестав-

рационните дейности в 

манастира до началото 

на пролетта. Приключват 

последните строителни 

дейности зад Самоков-

ската порта, където се 

изгражда нов комплекс от 

пожарна, полиция, тър-

говски и административ-

ни сгради. Мащабното 

строителство започна 

през април тази година. 

Тогава финансовото ми-

нистерство отпусна 400 

хил. лева.

Към момента са отле-

ти плочите на повечето 

постройки на терито-

рията на Самоковската 

порта. Метеорологич-

ните условия обаче няма 

да позволят ремонтните 

дейности да продължат 

и поради тази причина 

ще трябва да се изчака 

до пролетта, категори-

чен е игуменът-адриано-

полският епископ Евлоги. 

През миналата година 

централният вход на Дуп-

нишката порта бе обли-

цован с камък, подновени 

са и основите на цокъла. 

Предстои ремонт на пок-

рива и плочника на Само-

ковската порта, както и 

на етажите. 

Кризата отлага вдигането 
на небостъргачи в Гранд 
мол Варна

Хисаря готова с проект 
за водния цикъл

Въпреки кризата няма 

забавяне на строежа на 

Гранд мол Варна, но се от-

лага вдигането на двата 

небостъргача, предвидени 

по проект. Те трябва да 

се извисяват на 78 метра 

над мола. Тяхното изграж-

дане ще започне най-веро-

ятно през 2010–2011 г. Не-

бостъргачите ще бъдат 

заети с офиси и вероятно 

ще са най-високите сгра-

ди в морската столица. С 

тях площта на целия ком-

плекс ще надхвърли 160 кв. 

м, което го прави най-го-

лямата сграда в България. 

През месец май дого-

дина ще бъде прерязана 

лентата на Гранд мол 

Варна, обещаха инвес-

титорите от „Оркид 

Дивелопмънтс Груп” при 

завършването на кота 

„Било” на конструкцията. 

Изпълнител на обекта е 

варненската фирма „Ком-

форт”. 

130 млн. евро влага ин-

веститорът в мегапроек-

та, съобщи Ели Егоси, съ-

ветник на изпълнителния 

директор на „Оркид Ди-

велопмънтс”. Той посочи, 

че сумата не е надвишила 

бюджета.

Този мол е 3 пъти по-

голям от първия мол на 

компанията, който тя 

вдигна в София. И със си-

гурност един от трите 

най-големи на Балканите, 

посочи Егоси. Според него 

проектът е толкова ма-

щабен и модерен, че може 

да се реализира навсякъ-

де по-света - в Лондон или 

Ню Йорк. На обекта всеки 

ден работят между 1000 и 

2000 души.

С втори проект за 

подобряване на водния 

цикъл  кандидатства 

община Хисаря по ОП 

„Околна среда”. Той е за 

директна финансова по-

мощ по приоритетна ос 

1 на програмата „Подоб- 

ряване и изграждане на 

инфраструктурата за пи-

тейни и отпадъчни води в 

агломерации с над 10 хил. 

еквивалент жители” и е 

на стойност 47 661 631 

лева.

Предвижда се рекон-

струкция и подмяна на 

12 км разпределителна 

водопроводна мрежа и 

изграждане на 30 км нова 

битова и дъждовна кана-

лизация на кварталите 

„Момина баня”, „Веригово” 

и „Миромир” в Хисаря. Об-

щината вече е спечелила 

техническа помощ по ОП 

„Околна среда” в размер 

на 1 255 830 лв., от които 

1 004 664 лв. от Европей-

ския фонд за регионално 

развитие и Кохезионния 

фонд и национално съ-

финансиране от 251 166 

лева. Изготвени са фор-

муляр за кандидатства-

не за финансиране на 

инфраструктурния про-

ект, прединвестиционни 

проучвания, финансови 

и икономически анализи, 

вкл. анализ за разходите 

и ползите. Консултант-

ските дейности са извър-

шени от дружество „Хи-

саря” (Нирас А/С - Нирас 

България - Водоканалпро-

ект - Чисти води – СИАТ), 

„Юропроджекст поинт” 

ЕАД, „Компас комюникей-

шънс” ЕООД, „Стройкон-

султ - ГН99” ЕООД и „Ме-

гатон” ЕООД.

В началото на тази 

година беше даден старт 

на първия проект от ОП 

„Околна среда”, който е за 

разширение и модерниза-

ция на пречиствателна-

та станция за отпадни 

води на обща стойност 

23 617 062 лв., от които 

17 760 030 лв. осигурени 

от Кохезионния фонд, 4 

440 008 национално съфи-

нансиране и 1 417 024 лв. 

общинско участие.

Изабелла Соколова

Марина Петрова 

В Брегово пишат проекти със 
съседите си

Общината в Брегово 

е завършила разработ-

ката на два проекта 

заедно със съседите си 

– общините в Неготин 

– Сърбия, и в Ешелница 

– Румъния, съобщи кме-

тът на града инж. Милчо 

Лалов.

Общият проект със 

сръбската община пред-

вижда ремонт на училища 

в Брегово и в село Буков-

че, община Неготин. В 

Брегово обновлението 

засяга средното училище, 

а в Буковче – началното. 

И двете сгради се нужда-

ят от основен ремонт. 

Стойността на този 

проект е 600 хил. евро.

Общината в Брегово 

подготвя друг проект с 

партньор общината в 

Ешелница, Румъния, коя-

то се намира на брега на 

Дунав срещу българския 

град. Той има за цел да ук-

репи дунавския бряг, кой-

то ерозира. Реката всяка 

година отнема метри от 

териториите както на 

България, така и на Ру-

мъния, поясни инж. Милчо 

Лалов. Стойността на 

проекта е 6 млн. евро.

Финансиране за два-

та проекта се очаква от 

европейските програми 

за трансгранично сът-

рудничество.

Теменужка Илиева

Общината в Брегово

Строители от магистрала 
„Люлин“ прекратиха 
гладната стачка

Работниците на ма-

гистрала „Люлин”, които 

стачкуваха, прекратиха 

гладната стачка. В про-

теста участваха Илияна 

Гогева, която е предсе-

дател на синдикалната 

структура, и още двама 

синдикалисти. Причина-

та е, че българските ра-

ботници вземат по-ниски 

заплати от тези на тур-

ските си колеги, обясни 

Гогева. Ние се подписваме 

срещу 700 лв. на месец, а 

на турците се превеж-

дат по 1350 евро заплата, 

като парите се пращат 

на семействата им, обяс-

ни тя. Отделно им давали 

и по 300 лв. джобни, кои-

то да харчат в България. 

Също така строители-

те са поискали храната, 

която консумират, да е 

българска, да получават 

ваучери за храна, както 

и заплащане за извънред-

ния труд, който полагат. 

Решението за прекратя-

ването на стачката е 

взето след подписване 

на споразумение между 

КНСБ, фирмата и АПИ.

Главен изпълнител на 

обекта е турската „Ма-

па-Ченгис”.  

Милена Грозданова
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Разширяват логистичен комплекс 
в Горна Оряховица 

Завършват 
ударно ГКПП 
край Златоград

Нов затвор ще 
строим през 
2010 г.

Търсят изпълнител за проект  
в с. Георги Дамяново

Горна Оряховица стар-

тира проект за рехаби-

литация и разширение 

на логистичен комплекс, 

който включва строеж 

на нови складове и про-

изводствени помещения 

с обща застроена площ 

над 30 хил. кв. м. Те са в 

допълнение на основната 

реконструкция и модерни-

зация на съществуващи-

те в момента над 22 хил. 

кв. м складови, офисни и 

търговски площи. Начина-

нието е на „Търговско-ло-

гистичен комплекс ГО” АД. 

Комплексът е стратеги-

чески разположен почти 

в географския център на 

България, върху терен от 

над 70 хил. кв. м в източ-

ната индустриална зона 

на Горна Оряховица, на 

около 3 км от междуна-

родното летище в града и 

разполага със собствени 

жп коловози. 

Новото строител-

ство, което се предвижда 

да започне през лятото 

на следващата година, 

ще включва, освен специ-

ализирани складови площи 

като хладилни складове и 

производствени помеще-

ния за чисти и високотех-

нологични производства, 

и център за продажба на 

строителни материали 

и стоки за дома, а също 

и регионален търговски 

център за продажби на 

едро и дребно на бързообо- 

ротни стоки. Наемните 

нива на складовите площи 

започват от 2 евро/кв. м, 

а на откритите площадки 

– от 0,60 евро/кв. м, което 

дава сериозно конкурент-

но предимство на комплек-

са пред други подобни про-

екти в страната, особено 

в момент, в който редица 

фирми търсят оптимиза-

ция и намаление на опера-

тивните си разходи.

Ударно се строи ГКПП 

на гръцката граница при 

връх Костадин. До края 

на тази година на грани-

цата при Златоград се 

планира двамата преми-

ери на България и Гърция 

да подпишат спогодба 

за отварянето на пътя 

Златоград–Термес, съ-

общи кметът Мирослав 

Янчев. Очаква се реално 

пунктът да заработи от 

януари 2010 г. За олекоте-

ните метални конструк-

ции са отпуснати 200 хил. 

лв. от държавния бюджет. 

Управата в Златоград 

съвместно с администра-

цията на Ксанти канди-

датстват за пътните 

връзки с проект за 2 млн. 

евро за еврофинансира-

не. По него се предвиж-

да да се покрие част от 

река Върбица в центъра 

на Златоград и да се на-

правят паркинг и двулен-

тово платно. Целта е да 

се улесни подходът към 

границата, обясни Янчев. 

От Златоград се надяват 

проектът да бъде одобрен 

през януари.

 Тази седмица екс-

пертна комисия ще реши 

как първоначално да бъде 

решен проблемът с тра-

фика през града към пътя 

за границата.

Строежът на нов зат-

вор ще започне най-рано 

догодина. Сградата ще 

е за близо 2000 човека и 

ще се простира на 200 

дка площ. В момента се 

проучват 4 терена око-

ло София, като се търси 

общински или държавен 

терен. В затвора ще има 

медицински център и цехо-

ве за работа. Освен това 

към него ще бъдат изгра-

дени и общежития, стана 

ясно наскоро на среща на 

зам. правосъдния минис-

тър Христо Ангелов с гл. 

архитект на София Петър 

Диков и областния управи-

тел Данаил Кирилов. 

Строежът на сграда-

та ще е по европейските 

стандарти, според които 

на всеки затворник се по-

лагат по 4 кв. м площ. След 

като се намери терен, ще 

има обществена поръчка 

за строежа.

Предстои обявяване на 

търг за избор на изпълни-

тел за нов проект за ре-

монт на детски социален 

дом, съобщи кметът на 

община Георги Дамяново 

Дилян Димитров. Екипът 

на проекта с ръководи-

тел Цветанка Хаджиева 

подготвя тръжната про-

цедура за строително-ре-

монтните работи. Проек-

тът „Подобряването на 

качеството на грижи за 

деца в дома за деца, лише-

ни от родителски грижи 

„Звънче” в село Георги Да-

мяново” е разработен от 

общината. С него се цели 

сиропиталището да бъде 

обновено, преоборудвано и 

модерно обзаведено. Одо-

брен е за финансиране по 

финансовия механизъм на 

Европейското икономиче-

ско пространство. Стой-

ността му е 363 356 евро. 

85% от разходите се пое-

мат от донора, а остана-

лите 15% са съфинансира-

не от държавния бюджет.

В детския социален 

дом в с. Георги Дамяново 

са настанени 50 деца на 

възраст от 3 до 7 годи-

ни. За тях е приспособена 

сграда на детска градина, 

строена през 1970 г. От-

тогава по нея не са праве-

ни ремонти и подобрения.

Предстои саниране на 

сградния фонд – подмяна 

на отоплителната ин-

сталация, дограмата, 

външната изолация 

на сградата, ремонт 

на санитарните по-

мещения, спалните и 

занималните. Ще бъде 

доставено ново оборуд-

ване и обзавеждане. 

 През тази година 

общината е реали-

зирала друг подобен 

проект - „Нов дом за 

нашите деца”. С него 

е създаден групов дом 

за 10 деца, навършили 

7-годишна възраст. Те 

е трябвало да напуснат 

дом „Звънче” и да бъдат 

преместени в дом за друга 

възраст. Груповият дом е 

на стойност 146 хил. евро. 

Проектът за построява-

нето и обзавеждането му 

е финансиран по програма 

ФАР.

Теменужка Илиева

2010 г. - ключова за 
ваканционните имоти 

Предстоящата 2010 

година може да се окаже 

ключова за бъдещето на 

пазара на ваканционни имо-

ти у нас, прогнозират от 

„ГрийнЛайф”.

„Продажбите, които 

пазарът реализира през 

2009 г., са близо 5 пъти по-

малко от тези през 2008-

а. Статистиката повлия 

психологически на намере-

нията на инвеститорите 

и повечето от тях абдики-

раха, като за нови проекти 

дори не се говори“, комен-

тира Мариана Даскало-

ва, търговски директор в 

„ГрийнЛайф”. 

Очакванията на анали-

заторите са пазарът през 

първите месеци на 2010 г. 

да се движи от руските 

купувачи, които търсят 

максимална отстъпка в 

цената и в общия случай 

качество, по-високо от 

предлаганото на масовия 

пазар. Клиентите ще про-

дължат да се блазнят от 

лукса и да харчат повече 

от предварително обяве-

ния бюджет, но само в слу-

чаите, когато са убедени 

в сключването на „най-из-

годната сделка“. 

Примери за това има и 

в момента - клиент, който 

обявява бюджет от 30 хил. 

евро, купува апартамент в 

Банско за 86 хил. евро. „Из-

миналите през есента из-

ложения за имоти в Русия 

не показаха съществени 

разлики в поведението на 

купувачите. Ако следваме 

световните тенденции 

за подобряване на пазара, 

основания за оптимизъм и 

реално по-добри резулта-

ти на родна почва можем 

да очакваме след месец 

май догодина“, споделя Ма-

риана Даскалова. 

Показателно ще бъде 

поведението, което купу-

вачите ще демонстрират 

на изложенията през фев-

руари и март. Друг фактор, 

който ще влияе на обемите 

през 2010 г., е промяната в 

Закона за нотариусите, ко-

ято ще ограничи плащани-

ята в брой. Мярката е от 

особено значение в момен-

та, тъй като 95% от сдел-

ките са с руски граждани, 

а 90% от тях плащат със 

спестени средства. Над 

80% от всички останали 

плащания към момента се 

извършват по банков път, 

сочат данните на „Грий-

нЛайф”. Междубанковите 

плащания гарантират и 

много повече сигурност 

при сделките „на зелено“, 

които крият по-голям риск.
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От стр. 1

Успехът е благодаре-

ние на активността на 

ръководството на КСБ, 

което в рамките на само 

една година успя да наложи 

българската кандидатура, 

при това в конкуренцията 

на Германия и Швейцария. 

Зам.-председателят на 

КСБ Венелин Терзиев е уве-

рил всички присъстващи, 

че Камарата ще създаде 

перфектна организация и 

ще покаже на гостите си 

най-хубавото от България. 

Очаква се за събитието в 

София България да посрещ-

не около 200 души, като ос-

вен членовете на FIEC ще 

има представители на ЕК, 

на Турция и дори на Съюза 

на строителната индус-

трия в Америка, както и 

представители на други 

работодателски съюзи. 

Премиерът също се е анга-

жирал да открие конгреса, 

а сесията на Европейска-

та федерация на FIEC и Ев-

ропейската федерация на 

строителната и дървоп-

реработваща индустрия 

(EFBWW), представляваща 

интересите на синдикал-

ните организации в стро-

ителството, която ще 

се проведе в София на 16 

декември при домакинство-

то на Камарата. Вестник 

"Строител" ще бъде меди-

ен партньор на събитието.

„Предпочетени сме 
като изключително ак-
тивни в работата на FIEC 
и това е голям престиж 
и за Камарата, и за стра-
ната. Един такъв конгрес 
ще окаже положително 
въздействие за привли-
чане на чуждите инвес-
титори и върху цялата 
строителна общност 
в Европа. Председате-
лят Дирк Кордел и в мо-
мента има строителни 
обекти в България. Ние 
сме активни участници 
в различните комитети 

на организацията и съ-
ветник на европейската 
организация, като всички 
европейски директиви 
минават през нас. Това са 
много важни неща!”,

каза още инж. Бойков и 

добави, че последната под-

готвена директива е за 

отговорностите на дър-

жавите за нередовни пла-

щания към фирмите. До-

кументът е съгласуван с 

КСБ, като доста от пред-

ложенията, които влизат 

в директивата, са били от 

българските строители.

„Оказа се, че въпросът 

с нередовните държавни 

плащания е актуален в 

цяла Европа, а в условията 

на криза той е още по-те-

жък. Директивата пред-

вижда тежки санкции при 

неспазване на сроковете 

за плащания. Т.е. поставя 

на еднакво ниво държава-

та и бизнеса. Германските 

железници например също 

дължат десетки милиони 

евро на строителните 

фирми, т.е. ситуацията не 

е много различна”, разясни 

изпълнителният директор 

на КСБ. 

Управителният съвет 

на FIEC е обсъдил и друг 

болен проблем на строи-

телите в ЕС – вноса на 

работници от страни, ко-

ито са извън ЕС. Поставен 

е въпросът със строител-

ството на магистрала в 

Полша, където работници-

те са предимно от Китай. 

В ТЕЦ „Марица-изток 3” 

също има китайски работ-

ници, които са привнесени 

в страната от италиански 

и други фирми.

 „Изводът е, че тряб-
ва да се затегне законът 
и да се вземат мерки в 
рамките на общоприети-
те правила, за да се избег-
не този наплив на чужди 
работници. В България 

имахме подобни случаи с 
турски фирми и работни-
ци и това, че проблемът 
е поставен на европейско 
ниво, е от голяма важ-
ност”, 

каза инж. Бойков. 

Бившият министър-

председател на Белгия и 

настоящ евродепутат Ги 

Верхофстат е запознал 

управителния съвет на 

FIEC с начините за регу-

лация на системата в ус-

ловията на банкова криза. 

Основното е да се търси 

баланс между регулираща-

та роля на държавата и 

свободния пазар, за да се 

избегнат рисковете, кои-

то предизвикаха кризата, е 

мнението на Верхофстат. 

Той подчерта като основен 

за европейската строи-

телна индустрия пробле-

ма с достъпа до кредити 

и финансиране, особено за 

малките и средните пред-

приятия. Настоя бизнесът 

да напътства политиците 

и да им дава идеи за подо-

бряване на икономическа-

та ситуация. Като пример 

той посочи, че като минис-

тър-председател редовно 

се е срещал с Белгийската 

строителна федерация. За 

г-н Верхофстат от криза-

та може да се излезе със 

специфични за строител-

ството мерки и общи ико-

номически стимули. Най-

важното за една стабилна 

финансова система според 

него е да се възвърне дове-

рието, допълни информаци-

ята от визитата в Страс-

бург Веляна Топалова. 

Конгресът на FIEC идва в София 
през 2011 г.
Кандидатурата на България надвила конкуренцията на Германия и Швейцария, 

доказателство е за отличната работа на КСБ

В рамките 
на  визитата 
си в Страсбург 
д ел е г а ц ия та 
от България е 
провела среща 
с  петима от 
н а ш и т е  е в -
р оде пу тати . 
„България има 
редовен член в 
регионалната 
комисия, а тя 
е тази, която 
наблюдава раз-
дела за Бълга-
рия. Там ще се 
търсят пози-
тивни решения 
за строителния 
сектор”,  каза 
инж .  Бойков . 
Бъл г а р с ки те 
евродепутати д-р Андрей 
Ковачев, Илиана Иванова, 
Владимир Урчев, Слави 
Бинев и Димитър Стоя-
нов са потвърдили важ-
ността на контакта 
между индустрията и по-
литиците и са насърчили 
инициативата на КСБ 
в това отношение. На 
срещата са обсъдени и 

някои от проблемите в строителната 
индустрия и възможностите за тях-
ното разрешаване със съдействието 
на Европейския парламент. От страна 
на КСБ са повдигнати въпросите за 
нуждата от стимулиране на всякакъв 
вид строителни проекти от страна 
на държавата, а не само инфраструк-
турни, затрудненията при кандидат-
стване за кредити и липсата на съдей-
ствие от страна на банките, както и 
борбата със сивия сектор и държавно 
спонсорираните строителни фирми 
от трети страни, които влизат в ев-
ропейския пазар на дъмпингови цени. 

В Строителния факул-

тет на УАСГ се проведе 

събрание на фирмите, ре-

гистрирани за изпълнени-

ето на обекти в енергий-

ната инфраструктура. 

На форума беше пред-

ставено „Национално ръ-

ководство за обновяване 

на сгради” от Ангел Ми-

нев, изпълнителен дирек-

тор на Асоциацията за 

реновиране на етажната 

собственост (АРЕС), и 

Христофор Баръмов, се-

кретар на секция „Енер-

гийна ефективност” към 

КСБ. 

Антикризисните реше-

ния за фирмите -  членове 

на секция „Енергийна ин-

фраструктура”, включваха 

представянето на ЕСКО 

договор (договор с гаран-

тиран резултат). Форми-

те за обединение на чле-

новете на секцията с цел 

участие в проекти, финан-

сирани от европейски про-

грами, бяха презентирани 

от Христо Христов, упра-

вител на „Ескона консулт” 

ООД. На срещата бяха 

обсъдени и други антикри-

зисни решения. За органи-

зацията и реализирането 

на антикризисни модели 

пред експертите говори 

председателят на секци-

ята Дичко Прокопиев. 

Секция „Енергийна инфраструктура” излиза от 
кризата 

Дичко 
Прокопиев, 
председател 
на секцията

Представителите на КСБ Венелин 
Терзиев (на горната снимка) и Иван 
Бойков (долу вляво) са доволни от 
срещата с българските евродепутати

Георги Стоянов
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Павел Самецки: 

България ще усвои 9,5 млрд. евро 
до 2015 г.

На България й предстои 

да усвои 9,5 млрд. евро за 

периода 2007-2015 г., като 

0,5 млрд. са предвидени за 

Югоизточния Черноморски 

регион, основно по проекти 

за инфраструктура, еколо-

гия и околна среда. Това 

каза на среща в община 

Бургас еврокомисарят по 

регионалната политика 

Павел Самецки. България 

ще се справи с проблемите 

си благодарение на помо-

щта от Европейския съюз. 

Общините в черноморския 

регион имат уникалната 

възможност да се възполз-

ват от предоставените 

средства и при правилно 

зададени проекти могат 

да усвоят предоставени-

те им пари в полза на на-

селението, каза още евро-

комисарят. 

На срещата в морския 

град присъстваха Нона 

Караджова, министър на 

околната среда и водите, 

и Росен Плевнелиев, ми-

нистър на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството. Иракли в мест-

ността Емине–Иракли 

вече е обявена за защи-

тена зона, въведени са 

защитни механизми на 

ползване и строителство 

до влизането в сила на 

новия общ устройствен 

план на Несебър. Това каза 

министър Караджова. Ми-

нистерството е предпри-

ело необходимите мерки с 

помощта на кметовете по 

общини да се съборят из-

вършените вече незаконни 

строежи в защитената 

зона. Нона Караджова из-

тъкна като особен прио-

ритет новопостроената 

пречиствателна стан-

ция в Созопол, която ще  

облекчи и околните курорт-

ни селища и ще създаде 

възможност за развитие 

на туризма. Предвижда се 

и цялостно разширяване 

на станциите в Поморие 

и мрежата по крайбрежие-

то. „Бургас и Варна трябва 

да бъдат двигателите на 

растежа по Черноморието. 

Необходимо е черномор-

ските общини да имат ка-

чествени проекти, да бъ-

дат максимално прозрачни 

и ефективни. Защото само 

така може да се постигне 

развитие и благоустроява-

не на крайбрежния регион”, 

допълни министър Плевне-

лиев.

Павел Самецки посети 

и Варна, където е бил през 

през 2002 г. - и оттогава 

вижда много промени, кои-

то показват, че регионът 

се развива бързо. Евроко-

мисарят заяви, че целта на 

посещението му е да види 

как подкрепата на Евро-

пейския съюз се прилага на 

място, както и да чуе про-

блемите, които могат да 

се разрешат с помощта на 

ЕС. По данни на зам.-кме-

та доц. Борислав Борисов 

одобрените проекти по ОП 

„Регионално развитие” за 

община Варна са на стой-

ност 22,6 млн. лева. По ОП 

„Околна среда” в процес на 

реализация са проекти на 

стойност 9,35 млн. лв. Бо-

рисов отчете, че осем ме-

сеца след като е внесена 

тръжната документация 

по проекта за техническа 

помощ за проектиране на 

ВиК мрежата, от минис-

терството се чака одо-

брение за избор на изпълни-

тел. По същата програма, 

където и средствата бяха 

временно замразени, са в 

ход и още два проекта на 

стойност над 1 млн. лв.

Нов блок в АЕЦ 
„Козлодуй“?

Разглеждаме възможността за 

изграждането на нова мощност на 

площадката на АЕЦ „Козлодуй”, заяви 

енергийният министър Трайчо Трай-

ков след участието си в конференция, 

посветена на конкурентоспособ- 

ността на българската икономика в 

условия на криза.

В момента тече проучване въз-

можностите за изграждането на 

такава мощност, като резулта-

тите от него ще бъдат ясни през 

декември. Според енергийния ми-

нистър има възможност за изграж-

дането на поне още един реактор с 

мощност 1000 мегавата или повече. 

Трайков обясни, че се надява на ин-

терес от страна на американски ин-

веститори за проекта АЕЦ „Белене”, 

но не смята, че те имат конкретни 

предложения за подобни инвести-

ции в резултат от посещението на 

външния министър Румяна Желева в 

САЩ. Според Трайков има интерес 

в някои 

о б л а -

сти, но  

въпро-

с ъ т  е 

т о з и 

и н т е -

рес да 

б ъ д е 

ф о к у -

с и р а н 

т о ч -

но към 

т о в а , 

к о е -

то ще 

п р е д -

л о ж и 

Бълга -

ри я .  В 

близките няколко дни ще започне 

конкурсът за избор на консултант 

по проекта АЕЦ „Белене“. Трайков 

изтъкна, че този проект би могъл 

да има своята привлекателност 

за инвеститори с интерес в този 

бранш. Според енергийния министър 

изграждането на допълнителен ре-

актор в АЕЦ „Козлодуй” и паралелно 

с това на АЕЦ „Белене” е икономи-

ческо обосновано, ако има пазар за 

продукта. В момента в региона има 

дефицит, но има и много конкурира-

щи се проекти и въпросът не е кой 

първи ще направи проекта си, а кой 

ще го направи най-ефективен. От-

носно възможността за нов реактор 

в АЕЦ „Козлодуй” енергийният минис-

тър обясни, че това е стояло като 

възможност и преди и че със сигур-

ност има достатъчно инфраструк-

тура, освободена от отпадането на 

по-малките блокове, която да бъде 

използвана за един реактор

Световната банка ще 
финансира водоснабдяването 
в България 

Проектът „Развитие на 

общинската инфраструк-

тура”, одобрен от борда на 

директорите на Светов-

ната банка, цели да подпо-

могне местната власт в 

цялата страна в процеса 

на инвестиционно плани-

ране във водния сектор и 

подобряване надеждност-

та и качеството на водо-

снабдяването в четири бъл-

гарски общини. Проектът е 

на стойност 81 млн. евро и 

ще финансира: изготвяне-

то на четирийсет и осем 

районни генерални плана на 

системи за водоснабдяване 

и канализация (ВиК), които 

включват четирийсет ге-

нерални плана на населени 

места в рамките на шест-

те региона за икономическо 

планиране, както и завърш-

ване на започналото преди 

около 20 години изграждане 

на три язовира и рехабили-

тация на четвърти язовир, 

който в момента е в екс-

плоатация.

При приключването на 

проекта за над 141 хил. 

българи в четирите об-

щини ще бъде осигурено 

надеждно и качествено во-

доснабдяване. Недостигът 

на вода в някои части на 

България стана критичен 

през последните 15 години 

поради нарасналата често-

та на засушаванията, като 

особено тежки в това от-

ношение се оказаха 2000 и 

2007 г. Вследствие на това 

снабдяването с вода стана 

ненадеждно и беше въведен 

режим на ползване с график 

и ограничения през много 

от дните.

 „Гражданите на българ-

ските общини Рудозем, Ма-

дан, Трявна и Панагюрище 

очакват значително подо-

бряване на водоснабдява-

нето в техните населени 

места”, казва Габриел Йони-

та, старши специалист на 

Световната банка по аг-

рарните въпроси и ръково-

дител на проекта. Самите 

общини са много разтре-

вожени от този проблем 

и се опитват да намерят 

спешно решение. Завършва-

нето на строителството 

на три язовира се отлага 

вече почти двайсет години. 

Финансирането на тяхното 

доизграждане от Световна 

банка предоставя възмож-

ност за по-нататъшно ико-

номическо развитие, вклю-

чително растеж в сферата 

на туризма.

 Очаква се генерални-

те планове да доведат и 

до инвестиции (по линия 

на европейските фондове и 

други източници), което ще 

помогне на България за пъл-

ното прилагане на директи-

вите на ЕС в сектор „Водо-

снабдяване и канализация” и 

ще улесни икономическата 

и социалната интеграция 

на страната в Европейския 

съюз. Одобреният проект е 

последната операция в рам-

ките на Стратегията за 

партньорство с България 

(2006–2009), приета през 

2006 г., чиято цел беше 

подпомагане присъединява-

нето на България към Евро-

пейския съюз и усвояване на 

еврофондовете.

 „В момента Светов-

ната банка и българското 

правителство работят в 

тясно сътрудничество за 

идентифициране на онези 

ключови приоритети в раз-

витието на България, целя-

щи ускоряване на растежа 

и подобряване на жизнения 

стандарт. Като партньор 

Световната банка ще про-

дължи да предоставя най-

доброто от световния и 

европейския опит и знания 

в подкрепа на България по 

пътя й към превръщане в 

силна страна - членка на 

ЕС”, заяви Флориан Фихтъл, 

постоянен представител 

на Световна банка за Бъл-

гария. Одобреният проект 

се финансира чрез заем за 

19 години със 7-годишен 

гратисен период. 

Явор Симеонов
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Вторичният градски център на 
София – тема с бъдеще

За вторичен столичен 

център започва да се гово-

ри през 2007 г., когато бе 

определен терен от 600 дка 

на мястото на казармите 

на 4-ти километър по бул. 

„Цариградско шосе”. През ав-

густ 2008 г. Министерство-

то на регионалното разви-

тие и благоустройството 

обяви международен конкурс 

и изпрати персонални пока-

ни за участие до неколцина 

утвърдени и световноиз-

вестни архитектурни бюра. 

Това са сър Норман Фостър 

и Заха Хадид от Великобри-

тания, Доминик Перо от 

Франция, Максимилиано 

Фуксас от Италия и още: 

Жан Нувел, Сантяго Кала-

трава, Ренцо Пиано и др., 

отказали се впоследствие 

от надпреварата.

Както си спомняте, в 

последния етап на конкурса 

бяха допуснати 6 екипа, сред 

тях – два български. 

Консорциум „АДАИС-

Проект" се представя най-

добре от българските учас-

тници. Не печели. И сега, 

половин година след края на 

конкурса и обявяването на 

победителя, българските 

участници трудно скриват 

разочарованието си от 

крайното решение на жури-

то. Изказванията понякога 

са емоционални, като комен-

тара на арх. Христо Генчев, 

който преценява, че журито 

не е желаело български успех 

и вменява на българските 

архитекти малоценностни 

комплекси. 

„Урокът по градоус-
тройство“, даден ни от 
световните архитекти, 
няма да остави следа в 
българското градоус-
тройство не защото „ние, 
българите”, имаме склон-
ност да предпочитаме съ-
измерване с по-малки от 
нас, със специално подбран 
от нас дребен мащаб“ (арх. 

Диков), а защото показано-
то не е градоустройство, 
смята арх. Генчев. Той под-

чертава, че показаното от 

световните архитекти в 

София е игра с монумен-

тални форми, „тотален 

дизайн“. Чарът на подобна 

градо-формо-игра е, че ако 

е успешна, тя трябва да си 

остане уникат. Ако бъде 

повторена от ученици или 

почитатели, се превръща в 

гротеска. Но едно е сигурно 

– тази игра, ако използвам 

думите на мой съименник, „...

по пилеене на ресурси може 

да се мери дори с войната“. 

Арх. Георги Станишев 

е на мнение, че, четири-

те чуждестранни 

проекта, макар и 

решени в коренно 

различни плоско-

сти, очертават 

нов стандарт на 

отношение към 

проб-лематиката 

на града и влизат в 

учебниците по ис-

тория на съвремен-

ната архитектура 

в България.” Мнени-

ята „за “ и „против” 

наградения проект 

за ново столично 

сити продължават 

да се люшкат меж-

ду двете възможни 

крайности: пълно 

отрицание или възторг. 

Проблемът за бъдеще-

то на Вторичния столичен 

център остава. Според мне-

нията на утвърдени специ-

алисти той ще струва на 

страната ни някъде около 

2 млрд. евро. По силите на 

днешните ни възможности 

ли е това? Може би на пър-

во място стои въпросът за 

публично-частното парт-

ньорство, в което държава-

та ще участва с апортна 

вноска на терена...

Кой ще финансира из-

граждането на новото 

сити? И какво печели сто-

лицата ни от него? 

Частните инвестито-

ри предстои да се търсят 
с надеждата, че съвмес-
тяването на правител-
ствени сгради (някои 
от министерствата ще 
бъдат изнесени от пре-
тъпканата с ведомства 
централна част на Со-
фия) с офис билдинги, тех-
нологичен и търговски 
сектор, луксозен хотел, 
изложбена палата и жили-
щен сегмент ще привлече 
вниманието на солидни 
фирми. Транспортният 

проблем, както отбелязаха 

критиците на конкурса, е 

решен задоволително един-

ствено в проекта на сър 

Норман Фостър, съобразил 

се със съществуващите 

реалности. Трасето на ме-

трото остава встрани от 

вторичния градски център, 

а подходите към него са 

затлачени. 

Остава интригата дали 

новото правителство ще 

приеме присърце и делово 

проекта на бившия кабинет, 

или ще се откажат от него. 

И в двата случая ще са не-

обходими солидни суми – ми-

лиарди за строителството 

на вторичния столичен цен-

тър или милиони за плащане 

на неустойки. Но все пак ху-

баво ще бъде да имаме още 

едно сити. Всичко ново е до-

бре дошло за разрастващия 

се столичен град. Стига да 

бъде и разумно.

Догонваме Европа със задължителен енергиен сертификат
Всички сгради, постро-

ени след 31 декември 2020 

г., трябва да имат високи 

енергоефективни стан-

дарти и в голяма сте-

пен да се захранват от 

възобновяеми енергийни 

източници. Публичните 

власти трябва да пропра-

вят пътя за тези промени 

две години преди това, а 

част от финансирането 

ще дойде от Европейския 

съюз. 

Звучи много европей-

ски, но дали е лесно из-

пълнимо?! Българският 

парламент подкрепи по 

традиция евронормите, но 

по традиция не ги догледа 

за родните условия. 

Текстът на новия за-

кон предизвика недовол-

ството на много българи, 

защото наистина вменя-

ва да се плащат пари на 

частни фирми. Големите, 

и не толкова големи бло-

кове старо строителство 

трябва да имат енергиен 

сертификат на сградата. 

Документът се издава от 

специализирани фирми, 

извършващи енергийно 

обследване. Цената за 

квадратен метър обслед-

вана площ се движи между 

0,60 и 2 лв. Умножена по 

квадратурата на жили-

щето се получава сумата, 

която всеки ще заплати 

за сертифицирането на 

своя дом. То е задължи-

телно за всички жилищни 

сгради с разгъната за-

строена площ над хиляда 

квадратни метра. Това оз-

начава милион и половина 

апартамента в България. 

Освен лист хартия част-

ните фирми за енергийно 

обследване трябва да ни 

напишат конкретни пре-

поръки как сградата може 

да се ремонтира и да полз-

ва много по-малко енергия. 

Следва реновирането. 

Ако се пазят всички 

чертежи на сградата, 

таксата за обследване е 

60-80 стотинки за кв. м 

площ. Ако нямате нужни-

те документи и не ви се 

занимава да обикаляте 

общини - таксата е два 

лева за квадрат. Добрата 

новина, е че няма изричен 

срок, в който трябва да 

си издадете сертификат 

и да наемете частната 

фирма. Лошата е, че без 

този енергиен сертифи-

кат след месеци няма да 

можете нито да отдава-

те под наем, нито дори да 

продадете обитаваното 

жилище. 

Но често съседите не 

са комуникативни и сго-

ворчиви. Тогава какво се 

случва? При продажба или 

при договор за наем но-

тариусите ще изискват 

задължително такъв до-

кумент. Без него няма да 

ви се изповядва сделка. 

Другата изненада е, 

че след получаването на 

сертификата трябва да 

изпълните препоръките 

за повишаване на енергий-

ната ефективност в срок 

до три години. Иначе има 

глоба от 30 хиляди лева. 

Сертификатът поражда 

задължение. Без него пък 

имате проблеми... И какво 

ще изберете?

Докато медиите и 

депутатите дебатира-

ха върху предложението 

„един блок - една сметка 

за парно”, енергийният 

сертификат бе гласуван 

абсолютно незабелязано 

в Закона за енергийната 

ефективност. Оттук на-

татък това, което може 

да промени закона, е един-

ствено президентското 

вето.

Енергийната ефек-

тивност на съществу-

ващите сгради може да 

бъде подобрена след ос-

новен ремонт, ако това 

е възможно. Според евро-

директивата държавите 

членки трябва да насър-

чават собствениците да 

използват ремонта, за да 

инсталират интелигент-

ни измервателни уреди и 

да заменят съществува-

щите въздухопроводи и 

инсталации за отопление 

и топла вода с алтерна-

тивни. 

Държавите ще тряб-

ва да гарантират също, 

че всички сгради, които 

се строят, продават или 

отдават под наем, имат 

сертификат за енергийна 

ефективност. Такива сер-

тификати трябва да имат 

и сгради, в които над 500 

кв. м са заети от публич-

ните власти и често са 

посещавани от общест-

веността. Сгради, които 

вече имат сертификат, 

издаден в съответствие 

с предходната директива 

от 2002 г., няма да имат 

нужда да получават нов, 

докато старият е все още 

валиден.

Сертификатите ще 

съдържат препоръки за 

подобряване и могат да 

включват също допълни-

телна информация като 

годишното потребление 

на енергия и процента 

на възобновяеми енергий-

ни източници в общото 

енергийно потребление. 

Системите за сертифици-

ране на жилищните сгради 

ще бъдат отговорност на 

националните власти, но 

до 2011 г. Европейската 

комисия трябва да раз-

работи обща европейска 

схема за сертифициране 

на енергийните характе-

ристики на нежилищните 

сгради.

Директивата обаче 

изключва няколко типа 

сгради като малки къщи (с 

площ по-малка от 50 кв. м), 

почивни домове, използва-

ни за по-малко от четири 

месеца в годината, сгради 

за религиозни дейности, 

временни постройки, из-

ползвани за две години 

или по-малко, промишлени 

обекти, цехове и селско-

стопански сгради с ниско 

енергийно потребление и 

защитени исторически 

сгради, където мерките за 

енергийна ефективност 

биха нанесли „неприемлива 

промяна на тяхната същ-

ност или вид”.

Дария Захариева

Дария Илиева

Проектът на Доминик Перо

Помолен за коментар, министърът на регионално-
то развитие Росен Плевнелиев каза пред репортер на в. 
„Строител”, че проектът на Доминик Перо е страхотен 
и до края на 2011 г. ще започне децентрализацията на Со-
фия. В проекта на прочутия французин се сливат миналото 
и бъдещето, но държавата в момента не може да извади 
пари и да го направи. Все пак държавата ще се издължи 
на архитекта в рамките на бюджета, който има – той 
ще получи 300 хил. евро. Плевнелиев уточни, че първоначал-
ната сума, договорена от предишното правителство, е 
била 6 млн. евро. Но регионалният министър е постигнал 
в личния си разговор с архитекта намаляване на сумата. 
Министърът добави, че ако този проект бъде изграден, 
ще срине тотално недвижимия пазар не само в София, а и 
в България. „Трябва много внимателно да се пипа”, каза той. 
Според него не е наложително Министерството на отбра-
ната например, да се премести от своята феноменална 
сграда, която мирише на история, в нова стъклена сграда.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Обичайният път за 

Смолян е през Пампорово… 

И зимният курорт стана 

една от визитките на об-

ластния град наред с Ко-

вачевица, Лещен, Смилян, 

Гела, Ши-

рока лъка, 

Стойките. 

По нашите 

земи няма 

т о л к о в а 

запомнящи 

се и събра-

ни на едно 

м я с т о 

с е л и щ а , 

които хем 

г о в о р я т 

с а м и  з а 

с еб е  с и, 

хем са толкова различни! 

Дали ще се потопиш в ар-

хитектурата на старин-

ните къщи на Ковачевица, 

дали ще опиташ прочутия 

смилянски боб, дали ще 

чуеш прочутата гайда на 

бай Дафо в Гела, все едно… 

В теб остава усещането 

за широка човешка душа, 

за простор, за аромат на 

билки и бор. И колкото по-

вече километри навърташ, 

толкова повече чешми ще 

срещнеш там, на северни-

те скатове, където един 

майстор е „хванал” вода-

та, но изкусно в чешмата 

е съградил и един долап, 

където има и нож, сол и 

захар, и няколко чинии. Ей 

така, като спреш, хем да 

пийнеш от ледената вода, 

хем и да похапнеш какво-

то Бог и Аллах са дали. В 

планината уважително съ-

жителстват две религии 

и е красиво и приятно да 

видиш на Коледа как хрис-

тияни и мюсюлмани заедно, 

по комшийски, „пийват” по 

една ракийца, за да дадат 

светиите живот и здраве 

на хората. На Байрама пак 

веселието е общо. Та чес-

то на тези крайпътни чеш-

ми има и скромен надпис: 

„За помен на родителите 

ми…!” И надпис отдолу, от 

Ще започна направо! 

Чрез депутатите от ре-

гиона инициирахме срещи в 

Народното събрание за об-

съждане бюджета за 2010 г. 

и затова тук, на срещата 

ни със строителния бранш, 

предложих и такава точка. 

Иначе най-хубавото нещо 

на тази дискусия е разби-

рането ни, че сме от една-

та страна на барикадата 

с КСБ. Те са хората, които 

най-силно усещат пулса на 

икономиката, на инвести-

ционната програма на дър-

жавата. Кризата показва 

ясно на общините – ако не 

са еврофондовете, ние ще 

се ограничим в местното 

инфраструктурно разви-

тие. Затова общините 

трябва да получат по-го-

лям процент като авансово 

плащане за проектите по 

еврофондовете и управля-

ващите органи трябва по-

ефективно да заработят. 

 Определено трябва да 

кажа, че при тях има една 

безкрайно тежка и сложна 

процедура - за ремонта на 

училищата говоря – май, 

юни, юли, август, септем-

ври, октомври, ноември на 

изпълнителите не сме им 

дали аванс седем месеца 

при три милиона изпълне-

на програма и едва нас-

коро получихме частично 

финансиране от ФЛАГ, но 

продължаваме да сме при-

теснени кога ще получим 

аванс и кога ще можем да 

финализираме плащанията 

при 80% завършеност на са-

мия проект за ремонта на 

училищата.

Общините искат га-
ранции, че това, което е 
предвидено като субсидия, 
100% ще бъде изплатено, а 
не както беше предвидено 
в бюджета за 2009 г. да се 
разплащат само до 90% и 
на практика общините не 
получиха заради кризата 
останалите 10 процента…

И още, бюджетът за ка-

питалови разходи на общи-

ните през 2010 г. е намален 

с 50%, и аз съм обезпокоена 

за това какво ще могат да 

предложат общините от 

областта като проекти на 

строителния бранш, неза-

висимо че при срещата ни с 

премиера Бойко Борисов са 

договорени 7 млн. лв. повече 

за общините. От тях 5 млн. 

лв. са за ремонт и стро-

ителство на пътища и 2 

млн. лв. за зимно почиства-

не. Нашите десет общини 

през 2010 г. ще имат общо 

2 898 000 лв. за капиталови 

разходи, които ще стигнат 

само за частично изкърпва-

не на общинските пътища 

и метене на улиците. За 

зимно почистване и поддър-

жане сумата е нищожна. 

Ще осъществим обаче два 

екологични проекта – за ре-

гионалното депо за твърди 

битови отпадъци в община 

Доспат за 984 хиляди лв. и 

за сепарираща инсталация 

за Смолян за1 млн. и 900 хил. 

лв. Европейската директи-

ва е за разделното събиране 

на отпадъците. Това са ка-

питаловите бюджети. От 

местните данъци и такси 

бюджетът е такъв, че мо-

жем само да гарантираме 

училищата, детските гра-

дини, социалната и здрав-

ната инфраструктура. Това 

означава консервативен 

бюджет. 

Става ясно, че общини-
те ще могат да разчитат 
единствено на проектите 
от европейските програ-
ми, но заради проблемите 
и неяснотите около дър-
жавното участие в тях е 
напълно възможно те да 
се откажат от реализа-
цията им.

В Сдружението на об-

щините много сериозно 

поставяме въпроса за фи-

нансирането на общините, 

много сериозно разгова-

ряхме и с министър-пред-

седателя. Категорично се 

интересуваме от стано-

вищата на оторизираните 

държавни ведомства как 

да разбираме това ДДС за 

европейските проекти за 

селските общини? Значи 

общината ще трябва да 

вземе кредит, да задели от 

местните средства и да ги 

вкара в държавата, за да се 

направи път?... 

Планината, 

Георги Сотиров

Дора Янкова е родена през 1960 г. Завършва средно 

образование в Строителния техникум „Н. Й. Вапцаров” 

в Смолян. Дипломира се в СУ „Св. Климент Охридски”, 

специалност „География”, а по-късно завършва и право 

във Варненския технически университет. Получава 

следдипломна квалификация в Университета за 

национално и световно стопанство - специалност 

„Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите” 

и „Публична администрация”. От 1991 г. до 1997 г. е 

кмет на село Момчиловци, община Смолян. Народен 

представител в 38-ото Народно събрание. От 2001 

до 2003 г. е експерт в 39-ото Народно събрание и 

изпълнителен директор на Центъра за устойчиво 

развитие на планината - Смолян. Председател е на 

Асоциацията на родопските общини, член на Конгреса 

на местните и регионални власти в Европа (КМРВЕ), 

председател на Управителния съвет на Националното 

сдружение на общините в Република България.  

От 2003 г. е кмет на община Смолян.

Дора Янкова:

Когато общините работят, работи 
държавата

Нашата среща 

стана по вре-

ме на дискусия, 

организирана 

от Асоциацията 

на родопските 

общини. Темата, 

подкрепена от 

кметове, бизне-

са и специално 

от Областното 

представител-

ство на КСБ и 

неговия предсе-

дател инж. Ал-

бен Родопманов, 

беше за бъдещо 

сътрудничество 

между общини-

те и бизнеса от 

Смолянска област 

при реализиране-

то на инвести-

ционни проекти, 

финансирани от 

структурните 

фондове на ЕС. 

Интересно беше 

отстрани да 

наблюдаваш колко 

хъс има у тая 

жена, какво не-

истово желание 

да бъде полезна 

на хората, които 

през 2003 г. я из-

браха за кмет на 

красивия Смолян. 

Делова, напо-

риста, знаеща, 

любезна, изключи-

телно контакт-

на… И внимател-

но изслушваща 

събеседника си!
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И НСОРБ

християнската или мюсюл-

манската именна система.

Красива е тази Родо-

па планина! Многобройни 

са легендите и преда-

нията, свързани с нея! 

Всеки с удоволствие ще 

ви разкаже и за девойка-

та Родопа, и за Орфей и 

Евридика, и за Дионисий и 

неговото светилище.

Та не можеш на път за 

Смолян да не спреш на Пам-

порово. Високо е, чисто и 

красиво. Няма туристи. За 

последните десетина годи-

ни зимният курорт тотал-

но преобрази визията си! 

Ние няма да коментираме 

неговия устройствен план, 

не е наша работа, пък и 

това си е сложна материя, 

за архитекти, проектанти, 

урбанисти и т.н. Ние само 

ще кажем, че промените в 

курорта, новите хотели, 

ски  подходите и ски тра-

сетата, лифтовете, бар-

четата дори, са работа 

единствено и само на… 

българските строители. 

На дюлгерите от Родопи-

те. На майсторите с мис-

трията, отвеса, водната 

терзия, които ги познават 

навсякъде по земите ни.

В този регион днес 

е трудно да се живее… 

Годините заиграване с 

труда на тютюнопроиз-

водителите направиха 

хората с малките нивич-

ки най-желаните аргати 

в Испания, другите, про-

изводителите на карто-

фи, сега изкарват хляба 

си в Гърция, третите, 

дето отбират и от ка-

мък, и от кофраж, и от 

арматура, и от зидария, 

поеха накъдето очите им 

видят. Станаха „строи-

тели на съвременна Бъл-

гария”!

За трудния делник на 

всички от Родопите, кои-

то останаха тук, където 

въздухът, който дишат, 

е неповторим, водата, 

която пият, е сладка, зе-

мята, колкото я имат, е 

Премиерът каза: „Аз съм 

на страната на общините 

по отношение на фондове-

те!” И още, категорично 

искаме да знаем каква ще 

бъде съдбата на водните 

проекти, дали ще тръгне 

Законът за водите, за да 

може през съответния опе-

ратор ДДС-то да стане из-

искуемо. Да имаме право на 

данъчен кредит.

 През януари проекти-

те по градската среда, в 

параграф 58 на Закона за 

бюджета пише - до 5% съ-

финансиране! Това означава, 

че на 5 милиона трябва да 

се покаже 250 хиляди съфи-

нансиране и това е записа-

но като административно 

основание, защото само 

с декларативни приказки 

не става. Не може парите 

от Европа да са прозрачни 

и чисти, а общините или 

трябва да правим отказ от 

изпълнение на обектите, 

или трябва да правим някак-

ви финансови гимнастики, 

където Сметната палата 

и другите органи да ни дър-

жат под отговорност. Дър-

жавата да е бяла, а ние да 

заобикаляме… Общините 

са си държавата, все пак.

Тук нашият разговор 
се прекъсва от инж. Албен 
Родопманов. Той изясня-
ва сложната ситуация на 
местните строителни 
фирми, работещи по раз-
лични европейски проек-
ти. Фирмите до някакъв 
финансов предел могат да 
издържат, но проблемът 
идва и от банките, от 
техния лихвен процент. 
Излиза, че законната пе-
чалба на една фирма при 
честно спечелена общест-
вена поръчка ще отиде за 
погасяване на кредита, или 
лихвата по-точно, а може 
и да не стигне. Строители 
и общини са в много сери-
озна зависимост едни от 
други!. Фирмите очакват 
да разберат какво през 
2010 г. общините ще сло-
жат на масата като фи-
нансов ресурс.

Албен Родопманов е в 

правото си да пита! При-

ходната част на общини-

те все повече се формира 

от местни данъци и ние ис-

каме да получим и икономи-

чески данък, който да ста-

не местен. Искаме също 

така два процента от 

данъка за облагане на фи-

зическите лица да остава 

за общините Според мен 

ние, общините, и Строи-

телната камара, трябва 

да сме в една обща люлка! 

Когато има регламенти-

рани ритмични плащания, 

те отиват в бизнеса, т.е. 

той си плаща данъците и 

парите се връщат в дър-

жавата – 40%. Остават 

му, разплаща се с работ-

ниците… Просто трябва 

да поискаме на висок глас 

да се отпуши процесът! 

Защото в стремежа за 

балансиран бюджет ние 

една година, година и поло-

вина ще сме със статукво 

на счетоводство! Така се 

очертават нещата като 

ангажименти. И затова 

моите срещи с бизнеса, и 

особено със строителния 

бранш, са изключително 

важни. Те са принципни!

 А, и още нещо! Неяс-

нотите по ЗОП (вашият 

вестник има специална 

страница по тази тема…) 

пак ни връзват ръцете. 

Искаме една стандартна 

процедура, в която само 

техническото описание да 

е различно, съответният 

проект да е различното. А 

не да се казва, че нашите 

кметове тълкуват и пишат 

документацията както си 

искат. За ЗОП сме помолили 

министъра на правосъдие-

то да го спрат в момента, 

защото от 

Комисията 

за защита 

на конкурен-

ци ята  се 

препраща 

в Админи-

стративен 

съд, той до 

2 месеца да 

се произна-

ся и всяко 

заинтере-

совано лице 

да може да 

обжалва об-

ществена-

та поръчка. 

Т.е. всеки може да блокира 

всяка поръчка! И затова сме 

помолили ЗОП-а за малко да 

се задържи, за да се поглед-

не от бизнеса, и от юрис-

ти, и да се види най-вече от 

хора, които са правили про-

цедурата. Важно е, защото 

ние освен процедури за ев-

ропроекти друго няма какво 

да правим. Дай боже криза-

та да отмине по-скоро!

Интересно е и стано-
вището, което се поддър-
жа в някои от големите 
общини в условия на кри-
за за изтегляне на срочни 
кредити при облекчени 
условия и с тях да си из-
пълнят инвестиционната 
програма.

Е, аз не очаквам някой 

бизнесмен да кажа, че има 

приятел банкер, който ще 

му даде три милиона с рис-

ковано плащане. Наистина 

сме в една доста сложна 

ситуация, в която най-голе-

мите предприемачи, ако се 

сдружат и отидат в банка, 

да кажат дайте 

ни 5 млн. лв. обо-

ротни да рабо-

тим, пък когато 

реши общината, 

юни-юли, може 

да ни даде ня-

кой лев да връ-

щаме кредита! 

Да, но това са 

закъснения, има 

лихви, има въз-

можности за предсрочно 

изискуеми средства чрез 

частен съдия-изпълнител  

и т.н.

Затова ние преди всичко 

искаме да тръгнат европей-

ските средства, и да не се 

наложи битуващото мне-

ние у някои, че е по-добре да 

скръстим ръце и да нямаме 

проблеми с тежкото адми-

нистриране при проектите. 

А тук, в планината, имаме 

една обществена поръчка 

за социалните домове и ще 

има още една за работа по 

едно свлачище, проект за 

градската среда, ако го за-

щитим.

 В очакване сме за го-

леми инфраструктурни 

проекти, дай боже да се 

случат, та поне това да 

е въздухът за общините. 

Особено го искам за пъти-

щата между селата, за да 

може да има по-голяма въз-

можност за развитието на 

туризма. Стъпка по стъп-

ка да развием бизнеса и да 

тръгнем. Давам си сметка, 

че в бизнеса и в нашите 

Райчо Данаилов - 
кмет на община 
Баните

„В сложното време, 
в което живеем, на-
шите строители наи-
стина има с какво да 
се гордеят! Но дали 
строителният бранш 
от нашата област е 
в състояние да бъде 
конкурентоспособен 
на големите фирми 
от страната? За-
щото няма механизъм 
те да не бъдат до-
пускани до тръжните 
процедури. От друга 
страна, не виждам 
причина да не може да 
се промени частично 
законодателството 
при обществените 
поръчки! Защо за 
такъв специфичен 
в много отношения 
регион като нашия, с 
огромна безработи-
ца - най-голямата за 
страната - строител-
ният бизнес, а и оста-
налият, да нямат 
известен бонус?”

Мирослав Янчев - 
кмет на община 
Златоград

„Между общините и 
строителите тряб-
ва да има диалог! 
Чрез него трябва да 
търсим истината. 
Защото нашите при-
теснения идват от 
това, че общините 
ни не разполагат с 
достатъчно бюджет 
в условия на криза и 
средствата от опе-
ративните програми 
са добър изход!”

 Инж. 
Албен Родопманов – 
областен председа-
тел на КСБ-Смолян

„Всички дейности тук, 
в Родопите, трябва 
да са свързани с раз-
витието на туризма 
– изграждането на 
инженерната инфра-
структура, на транс-
портните връзки, на 
добри пътища между 
селата, съобразява-
не с екологичните 
изисквания, с енергий-
ната ефективност… 
Шест пъти по-малък е 
обемът на строител-
ните фирми сега, в 
сравнение с времето 
преди кризата! От 
6000 работници на 
трудов договор в 
строителните фирми 
тогава, сега заетите 
са не повече от 1200, 
а вече вероятно и по-
малко.”

администрации няма нито 

един спокоен човек! При-

теснени са кметовете, 

притеснен е и бизнесът… 

Очаква ни тежка година, но 

поне трябва добре да обяс-

ним ситуацията на граж-

даните. Просто трябва да 

бъдем единни, нали, г-н Ро-

допманов! В отстояване на 

исканията си, за статута 

на ДДС, за статута на во-

дния сектор, да не се пов-

тарям… Ние няма да се от-

кажем, защото общините 

всъщност са държавата. 

Когато общините рабо-

тят, работи държавата…

чиста и уханна, за всич-

ки родопчани са нашите 

думи на уважение и прия-

телство.

И ако прочетат този 

вестникарски репортаж, 

сигурно ще разберат, че 

нашият събеседник, тях-

ната кметица Дора Янко-

ва, преди всичко е земен 

човек…

която ни храни…
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Български икономически форум 
Събитието фокусира поглед върху икономическите визии за европейско развитие 

„България 2009-2013 – 

икономически визии за ев-

ропейско развитие” беше 

основната тема на съ-

битието, което прикова 

вниманието на бизнеса 

на Икономическия форум 

в хотел „Шератон” в Со-

фия. Организатор и тази 

година беше сдружение 

„Български икономически 

форум”. Дискусията мина 

под егидата на Министер-

ството на икономиката, 

енергетиката и туризма и 

със съдействието на Ми-

нистерството на труда 

и социалната политика и 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството. Форумът 

беше открит от премиера 

Бойко Борисов, който дове-

де със себе си почти целия 

си икономически екип в ли-

цето на министър Симеон 

Дянков и министър Трайчо 

Трайков. Участие в сесията 

взеха ръководителят на ЕК 

в България Зинаида Злата-

нова и зам.-министърът на 

труда и социалната поли-

тика Красимир Попов. 

Бизнесът беше пред-

ставен от авторитетни 

български и международни 

компании. А Камарата на 

строителите в България 

- лично от нейния предсе-

дател инж. Симеон Пешов. 

В изказването си Бойко 

Борисов се фокусира върху 

проблеми, които отдавна 

стоят на дневен ред пред 

управляващите. „Няма да 

толерирам проекти, които 

просто звучат добре. На-

пример България да е енер-

гиен център на Балкани-

те. Като ще сме енергиен 

център на Балканите, къде 

са ни парите в бюджета? 

Нито по „Бургас–Алек-

сандруполис” са платени 

таксите, нито за „Южен 

поток”, нито за „Белене“, 

заяви Борисов и допълни, че 

правителството няма да 

работи без ясен икономиче-

ски план, каквато политика 

и Брюксел не толерира. Бо-

рисов се обяви против бър-

зото въвеждане на еврото, 

защото това ще доведе до 

сътресение на пазара. 

Той отправи послание 

след приключването на фо-

рума бизнесът да излезе 

с един протокол за това 

с какво правителството 

може да помогне – с кон-

кретни законодателни мер-

ки или друго. 

„Ние искаме да защитим 
частния бизнес и да полз-
ваме всички идеи, които 
ще генерирате на този 
форум”,

 обясни премиерът. 

Финансовият минис-

тър Симеон Дянков спо-

дели, че за него има само 

една икономическа визия 

за България. Тя е в рам-

ките на този и следва-

щия мандат България да 

стане една средно бога-

та европейска държава. 

Като конкретни стъпки 

за това той посочи ба-

лансирания бюджет, кой-

то означава стабилна 

икономика и повече ин-

вестиции, ниско данъчно 

бреме и влизане в еврозо-

ната. Втората важна за-

дача на правителството 

по думите му е борбата 

с нелегалния бизнес и кон-

трабандата.

 „В следващите години 
амбицията ни е да намалим 
и данък ДДС от 20 на 18%”,

обясни Дянков.  Той 

разкри и информацията, 

че лихвите в страната 

през октомври са били на 

най-ниското си ниво от 

последните 16 месеца. 

Това бизнесът още не го 

чувства, но намалението 

в лихвеното бреме тръг-

ва, и то по-бързо, отколко-

то в съседните държави”, 

беше коментарът му.

Министър Трайчо Трай-

ков изрази радостта си 

от факта, че това е един 

от малкото форуми през 

последните месеци, в кой-

то думата криза не се 

споменава. Според негови-

те разбирания основното, 

което може да помогне на 

бизнеса, е средата, а тя 

в България в последните 

месеци прогресивно се 

подобрява.

 Темите на форума 

бяха разделени в три на-

правления – „Финанси. 

Европейски фондове”, „Ин-

фраструктура – енерге-

тика, транспорт, телеко-

муникации” и „Инвестиции 

в околна среда за по-добро 

качество на живот”. Учас-

тие в тях взеха регионал-

ният представител на 

МВФ за България – Тони 

Либек, подуправителят на 

БНБ Калин Христов, зам.-

министри. В рамките на 

третото направление 

на форума се проведе и 

международният бизнес 

форум с централна тема 

„Управление на отпадъци-

те”, на който гост беше 

министърът на околната 

среда и водите Нона Ка-

раджова. 

Силвия  Радославова

Инфраструктура – от 
възможностите към 
предизвиканите предизвикателства 

В рамките на панел „Инфра-

структура” на форума презен-

тации направиха Василка Кос-

тадинова, директор дирекция 

„Европейско финансиране по 

ОП „Транспорт” в агенция „Път-

на инфраструктура”, и Петър 

Дяков, директор „Изпълнение и 

управление на инфраструктур-

ни проекти” в Националната 

компания „Жп инфраструктура”. 

Презентациите им бяха ориен-

тирани към вече известните 

параметри за по-големите ин-

фраструктурни проекти в Бъл-

гария. Информацията за тях 

е достъпна на електронните 

страници на двете агенции. 

Дискусията промени посо-

ката си драстично след пред-

ставянето на Румен Йовчев, 

председател на Българската 

браншова камара „Пътища”. Те-

мата се насочи към предизвика-

телствата при изграждането 

на обектите. Йовчев разкрити-

кува Закона за обществените 

поръчки, като очерта няколко 

негативни тенденции: 

1. Икономически най-изгод-

ната цена всъщност се е пре-

върнала в най-ниска цена, 2. 

Принципът „да спечелим, а по-

сле да се оправяме”, е станал 

водещ, дори ограничението за 

сключване на анекси не е ели-

минирало това надпреварване. 

3. Мъглявите обяснения за мо-

дернизация на технологиите, 

които съпътстват офертите 

на много от участниците. Ре-

зултатите от това са жела-

ние за спечелване на обекти на 

всяка цена, което води до много 

ниско качество и удължава сро-

ковете за изпълнение. Предсе-

дателят на браншовата кама-

ра посочи като пример за това 

работата по АМ „Люлин”. Друга 

тенденция, според мнението 

му, е честото пренебрегване 

на професионалния опит на 

фирмите с цел възлагане на 

проекти на регионални фирми. 

Професионализмът практичес-

ки не се оценява при даването 

на оферта. Следващ проблем е 

некомпетентността на коми-

сиите за оценка на офертите, 

при които не е налице желание 

да се включват експерти от 

бранша.

Конкретните препоръки, 

които Йовчев отправи, бяха 

базирани на спешната необхо-

димост от промени в Закона за 

обществените поръчки – да се 

възстанови възможността за 

корекция на цени при обекти 

със срок на изпълнение повече 

от 12 месеца. Да се регламен-

тира по-добре критерият за 

икономически най-изгодна цена. 

Да се регламентира участието 

в тръжните комисии на пред-

ставители на бранша и КСБ да 

преразгледа и завиши критери-

ите за издаване на удостовере-

ния за обекти от първа и втора 

категория. 

От работните срещи ста-

на ясно още, че строителният 

сектор иска тотална промя-

на в Закона за устройство на 

територията, който да е ба-

зиран на нова философия, а не 

да се кърпи сегашният закон. 

Тези искания бяха връчени на 

министъра на финансите Си-

меон Дянков заедно с предло-

жението на строителите ми-

нистерството да предоставя 

допълнителни преференции при 

закупуването на първи дом. 

Снимки Камен Влахов

Конкретна стратегия 
в енергетиката 

Модератор на панел „Енерге-

тика” беше председателят на 

Българския енергиен форум Иван 

Хиновски. Зам.-министърът на 

икономиката, енергетиката и 

туризма Мая Христова направи 

кратка презентация, която по-

каза състоянието на големите 

енергийни проекти в страната 

– „Южен поток”, „Набуко”, АЕЦ 

„Белене”. Всички те са все още 

на подготвителен етап. За АЕЦ 

„Белене” предстои разработване 

на финансова концепция и разра-

ботване на концепция за избор 

на консултант, стана ясно от 

думите на Христова. Най-голям 

напредък е отчетен по проект 

„Набуко”, чиято стойност е око-

ло 8-9 млрд. евро. „Южен поток” е 

на етап предпроектно проучване, 

като руски и български работни 

групи оценяват и техническите 

параметри.

Значителен напредък има по 

ТЕЦ и ВЕЦ проектите, предстои 

увеличава-

не на капа-

цитета на 

газохрани-

л и щ е т о 

в Чирен и 

трансфор-

мирането 

н а  н а хо -

д и щ е т о 

в  Галата 

в  г а зово 

х р а н и ли -

ще. Стра-

те г и я т а 

н а  Б ъ л -

гари я  до 

2020 г. е асоциирана с пакет от 

цели, наречени 20/20/20, което 

означава 20% намаление на вред-

ните емисии, 20% добив на енер-

гия от алтернативни източници 

и 20% повишаване на ефектив-

ността. За насърчаване на ин-

вестициите в енергия, добивана 

от възобновяеми източници, се 

готви нов закон.

Участници в панела бяха пред-

седателят на Българската и Чер-

номорската петролна асоциация 

Валентин Кънев и доц. Веселина 

Григорова от Икономическия ин-

ститут на БАН. На дневен ред 

бяха поставени не само пробле-

мите с проектите, но и липсата 

на подготвени кадри в сектора. 

В крайна сметка бизнесът си 

пожела по-конкретна държавна 

стратегия, приоритетно използ-

ване на местните ресурси, пре-

махване на плаващия компонент 

в ценообразуването, който досега 

спира чуждите инвестиции. 

Силвия  Николаева

Бойко Борисов откри форума в присъствието на икономическия си екип

Румен Йовчев - председател 
на Българска браншова камара 
„Пътища“

Камарата на строителите в България също имаше свои 
представители



Г-жо Карабенчева, 
какво ви провокира да 
напишете точно такава 
книга?

Провокира ме рабо-

тата с кметствата от 

моя съдебен район и от 

нашата област. Полу-

чаваме много кметски 

пълномощни, кметовете 

невинаги знаят как да се 

оформят, как да се из-

вършат нотариалните 

удостоверявания. Някои 

от лековерие правят и 

неприсъствени заверки. 

Малко са тези, които ги 

правят умишлено, пове-

чето - от неразбиране 

на тази сложна материя. 

Материята по нотари-

алните удостоверявания 

е трудна и сложна и тъй 

като аз обучавах нашите 

кметове, ми се прииска да 

разясня основните прави-

ла в книга така, че кмето-

вете да имат наръчник, 

който да използват, за да 

правят коректни удосто-

верявания.

 

 Какви са най-чести-
те случаи, с които се 
сблъсквате? Вие каза-
хте, че има голям куп 
от сделки, които са про-
блемни.

 Тези сделки са от 

2006-2007 г., когато има-

ше голямо движение на 

пазара на недвижимите 

имоти, и специално при 

нас се продаваше много 

земеделска земя. Акцио-

нерните дружества със 

специална инвестици-

онна цел вложиха много 

пари, имаше посредници 

и това, което се получи, 

беше от некоректни кме-

тове, които просто зло-

употребиха с властта, 

която имат. Правиха пъл-

номощни, неприсъствени 

заверки, удостоверения 

за наследници, когато 

волно или неволно просто 

някой наследник е изпус-

нат, и след това се полу-

чават проблемите. 

 

Вие имате писмо от 
прокуратурата, в което 
ви поздравяват за тази 
книга.

 Да, благодаря на про-

курор Раймундов, който 

ме поздрави. Позицията 

на Нотариалната кама-

ра и усилията в последно 

време са да правим всич-

ко възможно да избегнем 

имотните измами. Мина-

лата година съвместно с 

прокуратурата проведох-

ме семинар в Цигов чарк, 

където обсъдихме как да 

се избегнат тези изма-

ми, как по-малко прокура-

турата да се занимава 

с нашите сделки и дела, 

и още тогава стана въ-

прос, че е добре да се 

обучат кметовете. Ко-

гато написах книгата, 

аз му я изпратих, а той 

ми върна писмо, в което 

ме поздравява за нея. Той 

смята, че тя ще допри-

несе и ще подпомогне 

сигурността в граждан-

ския оборот.

 

Какъв е съветът, 

който най-често давате 
на кметовете на обуче-
нията, които провежда-
те?

Те са няколко. Първо, 

да проверяват данните 

по личните карти. Второ, 

да обясняват на хората 

какво точно подписват, 

не да си мисли човекът, 

че дава пълномощно за 

аренда, а да му се продаде 

имотът. И трето, никога 

да не правят неприсъст-

вени заверки, без човекът 

да е там, да изяви ясно 

волята си, да знае точно 

за какво упълномощава и 

без той самият да се под-

пише и да си изпише име-

ната. Така ще защитят и 

себе си от некоректните 

граждани, които лично са 

подписали пълномощното, 

продали са си земята, но 

след това се е вдигнала 

цената, идват им други 

мисли, искат повече пари 

и казват: „Аз не съм под-

писвал, аз не съм давал” и 

тъй като всеки може да 

се жалва в прокуратура-

та, тя е затрупана с та-

кива преписки. После се 

установява, че лицето се 

е подписало, но прокура-

турата хвърля много уси-

лия за неща, с които не 

бива да се занимава.

15СТРОИТЕЛЗАКОНЪТпетък, 4 декември 2009

Наръчник обучава кметове на 
нотариални удостоверявания

Ренета Николова

За в. „Строител” 

нотариус Карабен-

чева даде първото 

си интервю след 

избора

Анелия Карабенчева 

е новият стар 

председател на 

регионалната 

нотариална колегия към 

Софийския апелативен 

съд, обхващаща цяла 

Западна България. 

Изборът се състоя в 

събота в Сандански. 

Ден преди това 

нотариус Карабенчева 

представи в Петрич 

книгата си „Наръчник 

за нотариалните 

удостоверявания в 

кметствата” пред 

представители на 

местната власт от 

региона. По време на 

срещата кметовете 

имаха възможност 

да задават въпроси 

относно правомощията, 

да удостоверяват 

подписи и съдържание, 

които ГПК им дава. 

Книгата „Наръчник 

за нотариалните 

удостоверявания 

в кметствата” е 

получила висока оценка 

от НСОРБ, както и 

от представители на 

прокуратурата като 

важна за превенция на 

имотните измами в 

страната. 

Комисията за уста-

новяване на имущество, 

придобито от престъп-

на дейност, внесе иск за 

отнемане в полза на дър-

жавата на имущество, 

придобито от престъпна 

дейност на обща стой-

ност 643 177,31 лв. срещу 

един от разследваните 

бивши шефове на Пътния 

фонд - Любомир Лилов.

Лилов, който беше ди-

ректор на дирекция „Ус-

вояване на европейските 

фондове”, получи 1 година 

условна присъда. Колега-

та му - Иван Владимиров, 

ексначалник на сектор 

„Подготовка търгове и 

уговаряне”, беше осъден 

на 4 г. затвор. Очаква се 

Върховният касационен 

съд да се произнесе окон-

чателно и тогава ще ста-

не ясно дали той ще влезе 

в затвора. 

Двамата пътни шефо-

ве бяха задържани на 24 

януари 2008 г. след сигнал 

на архитект Георги Янев, 

че от него е поискан под-

куп от 50 хил. лева, за да 

се смени статутът на 

земя край селището Леде-

ника, Великотърновско. У 

тях бяха намерени 25 хил. 

лева.

Комисията „Кушлев” 

е започнала проверка за 

установяване на имуще-

ството на Лилов, след 

като е получено уведомле-

ние от Софийската град-

ска прокуратура за при-

съдата му. Комисията е 

внесла мотивирани искове 

в четири съдилища за на-

лагане на обезпечителни 

мерки върху имущество-

то на бившия пътен шеф 

и неговото семейство. 

Исковете са уважени и 

съответните съдилища 

са издали обезпечителни 

заповеди. 

Установено е, че за 

периода от 01.01.1984 г. 

до 31.12.2008 г. Любомир 

Лилов е реализирал при-

ходи в размер на 1052,95 

минимални работни запла-

ти, а е извършил разходи 

за 3430,84. Реализирана е 

отрицателна разлика от 

2377,89 минимални въз-

награждения, за които не 

са установени законни из-

точници на доходи.

Делото за отнемане 

в полза на държавата на 

имущество, придобито от 

престъпна дейност, ще се 

води в Софийския градски 

съд.

Отнемат имущество за  
600 хил. лв. на бивш пътен шеф

Общинският съвет ще може 

да определя размера на 

данък сгради 

Правосъдните министри 

на България и Испания 

подписаха споразумение за 

правно сътрудничество

Общинският съвет ще може да определя размера на 

данък сгради в по-широки граници - между 0,1 и 2,5 про-

мила, реши парламентът, който прие на второ четене 

промени в Закона за местните данъци и такси. Горната 

граница се увеличава от досегашните 2 на 2,5 промила, 

а долната се намалява от 0,5 на 0,1 на хиляда. Измене-

нията влизат в сила от 1 януари 2010 г. Повишава се и 

горната граница, до която общинският съвет определя 

размера на данъка при възмездно придобиване на имуще-

ство - от 2,6 на 3 на сто. Намалява се и долният праг 

- от 1,3 на 0,1 на сто. Няма да се облагат с данък имо-

тите с данъчна оценка до 1680 лв., досега прагът беше 

2520 лв. Председателят на бюджетната комисия Менда 

Стоянова обясни, че този текст трябва да се разглежда 

във връзка със следващи текстове, които дават въз-

можност на общините сами да определят този данък. 

Министърът на правосъдието Маргарита Попова 

и испанският й колега Франсиско Каманьо Домингес 

подписаха в Мадрид споразумение за правно сътруд-

ничество, съобщиха от пресцентъра на правосъдното 

ведомство. Двамата министри са разговаряли за не-

обходимостта от създаването на съвместни специ-

ализирани трансгранични екипи за борба с корупцията, 

организираната престъпност, трафика на хора, кон-

трабандата и други тежки престъпления, което е за-

легнало в споразумението. То предвижда и координиране 

на усилията срещу злоупотребите със средства на Ев-

ропейския съюз. Обсъждани са и въпроси от областта 

на гражданското правораздаване, свързани със заве-

щанията, разводите и признаването на чуждестранни 

съдебни решения, уточниха още от пресслужбата на 

Министерството на правосъдието.

Професор Стоян Кушлев - председател на Комисията за установяване на имущество, 
придобито от престъпна дейност
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Ирена Николова,
делегиран ИМИ* 
координатор,
Министерство на 
икономиката, енер-
гетиката и туризма

Информационна система за 
вътрешния пазар

Единният вътрешен па-

зар е едно от най-големите 

постижения на Европейския 

съюз. Функционирането на 

вътрешния пазар се гаран-

тира от четирите основни 

свободи, залегнали в Догово-

ра за създаване на Европей-

ската общност, а именно 

- свободното движение на 

хора, стоки, услуги и капи-

тали. Вътрешният пазар 

цели премахването на бари-

ерите и опростяването на 

съществуващите правила, 

което да позволи на всеки 

в ЕС да извлече максимална 

полза от факта, че живее в 

общност от 27 държави и 

близо 500 милиона души.

За тази цел в края на 

2006 г. Европейският пар-

ламент прие Директива 

2006/123/ЕО относно услу-

гите на вътрешния пазар. 

Директивата въвежда раз-

поредби, свързани с уста-

новяването на предприятия 

от сектора на услугите и 

трансграничното предос-

тавяне на услуги. Инстру-

ментът, чрез който се цели 

да бъде постигната висока 

степен на  администра-

тивно сътрудничество, е 

Информационната систе-

ма за вътрешния пазар за 

Директивата за услугите. 

Информационна система за 

вътрешния пазар, наричана 

по-често ИМИ, като съкра-

щение от Internal Market 

Information System, е един 

само от инструментите на 

Директивата за услугите.

Директивата цели да 

улесни свободното движе-

ние на услуги на територи-

ята на ЕС, като премахва 

административните и зако-

нодателните бариери пред 

дейностите по предоставя-

не на услуги. Принципите на 

административно опростя-

ване, които директивата за 

услугите налага, например 

принципът на мълчаливо съ-

гласие, оптимизиране на ре-

гулативните режими и пре-

махването на дублиращи се 

процедури, целят подобрява-

не на общата среда за пра-

вене на бизнес и намаляване 

на административната те-

жест за доставчиците на 

услуги.

Електронният обмен 

на информация между раз-

личните държави членки по 

принцип се осъществява ди-

ректно между компетент-

ните органи. В този смисъл 

ИМИ е предназначена да 

подпомага всекидневното 

административно сътруд-

ничество между публични-

те администрации на дър-

жавите членки. Системата 

е изградена така, че да на-

прави възможен електрон-

ния обмен на информация 

между компетентните ор-

гани, като им позволи лесно 

да идентифицират компе-

тентните органи в други 

държави членки и да комуни-

кират помежду си по бърз и 

ефективен начин. 

Информационната сис-

тема е разработена от 

Европейската комисия в 

тясно сътрудничество с 

държавите - членки на ЕС, и 

се управлява от звено Е.3 на 

Генерална дирекция „Вътре-

шен пазар и услуги“ на Евро-

пейската комисия. 

Към  момента ИМИ 

функционира като пилотен 

проект, който цели да се 

гарантира, че компетент-

ните органи, регистрирани 

в системата, ще могат да 

обменят информация от-

носно всички дейности в 

обхвата на Директивата 

за услугите. По време на пи-

лотния проект държавите 

членки трябва да създадат 

подходящата за тях орга-

низационна структура, да 

регистрират компетент-

ни органи, които от своя 

страна да се запознаят и 

да тестват системата. 

От началото на 2010 г. 

ИМИ трябва да започне да 

действа като 

оперативна сис-

тема за админи-

стративно съ-

трудничество. 

В  Българи я 

беше избрана от-

носително опро-

стена структура 

от гладна точка 

на йерархичните 

нива на систе-

мата. Най-висо-

кото ниво е На-

ционалният ИМИ 

координатор, кой-

то координира 

системата във 

всички законода-

телни области, делегирани 

координатори, които следят 

информационните потоци в 

определената законодател-

на област и съответните 

компетентни органи. Деле-

гиран координатор в облас-

тта на услугите е Минис-

терството на икономиката, 

енергетиката и туризма, а 

Националният център за 

информация и документация 

е делегиран координатор в 

областта на признаването 

на професионалните квали-

фикации. 

Компетентните орга-

ни в България и държавите 

членки обменят информация 

директно помежду си, без 

да използват координатор 

като посредник и без да пре-

доставят каквато и да било 

информация по същество 

на заявката. Това означава, 

че координаторите следят 

информационния поток един-

ствено от гледна точка на 

това дали определена заяв-

ка е получена, приета и є е 

отговорено в срок. Коорди-

наторът участва в проце-

са на обмен на информация 

единствено по молба на 

компетентния орган, както 

и тогава, когато заявката 

не може да бъде изпълнена в 

рамките на компетенциите 

на съответния орган.

 От своя страна компе-

тентните органи изпращат 

своите заявки за информа-

ция към съответните ор-

гани на държавите членки, 

като избират от предва-

рително преведен набор от 

въпроси в няколко области:

В случаите на устано-
вяване

 въпроси относно дос-

тавчика на услуги като цяло 

– например учредяване, прав-

на форма, търговско наиме-

нование и др.;

 въпроси относно 

представителството на 

доставчика на услуги, ако 

той е дружество/партньор-

ство (лица, упълномощени 

да действат от името на 

доставчика на услуги) – на-

пример имена на предста-

вителите, пълномощия на 

представителите;

 въпроси относно до-

брата репутация на достав-

чика на услуги – например 

административни/дисцип-

линарни или наказателно-

правни санкции;

 въпроси относно пла-

тежоспособността на дос-

тавчика на услуги;

 въпроси относно за-

страхователните/финансо-

вите гаранции на доставчи-

ка на услуги;

 въпроси, свързани със 

сертифициране;

 въпроси относно ра-

ботното оборудване, из-

ползвано от доставчика на 

услуги;

 въпроси относно под-

крепящи документи, пред-

ставени от доставчика на 

услуги.

В случаите на тран-
сгранично предоставяне 

 въпроси за идентифи-

циране на доставчика на ус-

луги и за преценка дали това 

представлява случай на 

трансгранично предоставя-

не на услуги – например дали 

доставчикът е установен в 

друга държава членка, дали 

търговското наименование 

е вярно;

 въпроси за установя-

ване дали доставчикът на 

услуги спазва изискванията 

на държавата членка, в коя-

то е установен – например 

дали упражнява определени 

дейности по законен начин, 

въпроси относно използвано-

то техническо оборудване;

 въпроси, които могат 

да се изискват за установя-

ване дали доставчикът на 

услуги спазва приложимите 

изисквания на държавата 

членка, в която се предос-

тавя услугата – например 

въпроси относно предста-

вителите на доставчика, 

добрата му репутация, из-

ползваното оборудване.

Както и въпроси, изпра-

тени от държавата членка 

на установяване. При този 

тип заявки се извършва 

проверка за това дали дос-

тавчикът на услуги спазва 

законодателството на Бъл-

гария, когато предоставя 

услуги в чужбина. В тези слу-

чаи не е необходимо да бъде 

извършвана фактическа про-

верка на място, а може да 

бъде изисквана информация 

от компетентния орган на 

държавата членка, в която 

се предоставя услугата.

В началото на 2009 г. в 

България бяха регистрирани 

компетентни органи в пър-

вите седем приоритетни 

области и бяха проведени 

първите семинари и срещи 

с идентифицираните на 

тази фаза от проекта ком-

петентни органи.

Първите органи, които 
бяха регистрирани в пи-
лотната фаза на проекта 
от сектора на строител-
ството са Камарата на 
строителите в България 
и дирекция „Национален 
строителен контрол”. В 

качеството си на потре-
бители на системата тези 
два компетентни органа 
са обменили информация 
по пет заявки в областта 
на трансграничното пре-
доставяне на услуги и една 
по въпросите на постоян-
ното установяване.

Участието на компе-

тентните органи в пи-

лотната фаза им даде 

възможност да тестват 

системата, а за коорди-

наторите и Европейската 

комисия това беше възмож-

ност да получат обратна 

връзка с потребителите на 

системата относно нейно-

то функциониране. 

За да бъде засилен ефек-

тът от началното тества-

не, Комисията въведе подход 

на доброволен принцип, кой-

то ще бъде ползван само във 

фазата на пилотния проект, 

а именно, изпращането и по-

лучаването на заявки по при-

мерни случаи. Това са заявки, 

които не се основават на 

реална нужда от получава-

нето на дадена информация. 

Въпреки че са хипотетични, 

те трябва да са близки до 

реална ситуация, която би 

изисквала, от една страна, 

повече данни за доставчика 

на услуги и от друга, инфор-

мация относно изисквания-

та на законодателството 

на съответната държава 

членка.

На практика в България 

всички компетентни орга-

ни, които са регистрирани в 

ИМИ, получиха поне по една 

заявка от този тип, което 

изключително улесни про-

цеса на обучение на компе-

тентните органи за работа 

със системата.

Законодателно ИМИ в 

областта на услугите ще 

бъде въведена с проекта 

на Закон за дейностите по 

предоставяне на услуги, кой-

то е приет с Решение №881 

на Министерския съвет от 

12.11.2009 г. и предстои да 

бъде разгледан от Народ-

ното събрание. Законът 

транспонира изцяло разпо-

редбите на Директивата 

за услугите, като освен 

инструмента на админи-

стративно сътрудничест-

во предвижда създаването 

на Единно звено за контакт. 

За разлика от ИМИ Единно-

то звено за контакт опо-

средства комуникацията 

на гражданите и фирмите с 

компетентните органи от 

държавите членки.

Въпреки че ИМИ се раз-

работва за целите на Ди-

рективата за услугите, в 

момента тя се ползва от 

компетентните органи по 

законодателна област про-

фесионални квалификации 

във връзка с Директива 

2005/36/ЕО относно призна-

ването на професионалните 

квалификации. Системата 

ще бъде използвана в бъде-

ще и в други законодателни 

области, които се нуждаят 

от такъв тип обмен на ин-

формация.

Структурата на ИМИ, избрана в България
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За пионерското начало, възхода 
и мястото му в днешни дни
ВиК делото у нас

Навършват се 100 годи-

ни от рождението на инж. 

Константин Карчев - сери-

озен повод да ви припомним 

историята на най-големия 

институт за ВиК дейност 

у нас – КНИПИБИКС „Водо-

каналпроект”.

В началото на миналия 

век много трудно и много 

бавно водоснабдяването 

на населените места за-

почва да си пробива път в 

устройството на държа-

вата. Само за сведение, 

до 1944 г. са били водосна-

бдени 1026 населени мес-

та, като е подавана вода 

средно по 40л/жител/дено-

нощие за питейно-битови 

и промишлени нужди. Само 

някои по-големи градове в 

страната са имали час-

тично канализация (общо 

29 града с обща дължина на 

мрежата около 551 км). Не-

зависимо от съществува-

нето на ВиК отдели и служ-

би към Министерството 

на комуналното стопан-

ство и благоустройство 

(МКСБ) дейността по про-

учването и проектирането 

е възлагана на технически 

специалисти, частно прак-

тикуващи инженери спе-

циалисти, частни бюра 

или чуждестранни фирми и 

дружества. 

Тази обстановка спо-

собства за вземане на ре-

шение на правителстве-

но ниво и министърът 

на МКСБ издава Заповед 

№27/22.01.1948 г. за сфор-

миране на „Проектантска 

организация по водоснаб-

дяване и канализация при 

МКСБ” – ПРОВИК, със се-

далище София и предмет 

на дейност – проектиране 

на водопроводи и канали-

зация на селища и сгради. 

Фактически истинският 

рожден ден на ПРОВИК е 

10 март 1948 г. Щатният 

технически състав на ор-

ганизацията в първите дни 

се състои от инж. Минчо 

Велков - директор, инж. 

Константин Карчев - гл. 

инженер, ръководител на 

I колектив инж. Крум Ку-

зуджийски с проектанти 

инж. Марин Бърдарски и 

техник Илия Медаров; II ко-

лектив с ръководител инж. 

Станой Тасев и проектан-

ти инж. Евтим Евстатиев 

и техник Георги Бабачков; 

III колектив с ръководител 

инж. Иван Иванов и про-

ектант техник Димитър 

Вунев и от единствения 

за цялата организация 

чертожник Стефан Ка-

нев. Щатният персонал е 

наброявал 13 души, а към 

тях са били сформирани и 

2 колектива сътрудници: 

IV колектив с ръководител 

проф. инж. Любен Икономов, 

обединяващ асистентите 

от катедрата по ВиК в Со-

фия инж. П. Петров и инж. 

Хр. Хаджиев и V колектив с 

ръководител проф. инж. Д. 

Върбанов – Варна, с инж. 

Никола Чалъков и инж. Ни-

кола Хараланов от Шумен. 

Първите задания за 

проектиране се получават 

от Софийското областно 

инженерство – за водо-

снабдяване на гр. Кюстен-

дил и канализация на гр. 

Сандански. Първите ра-

ботни помещения на ПРО-

ВИК са две тавански стаи 

в Министерството на КСБ 

на площад „Славейков”. 

През 1968 г. Институтът 

се настанява в новопос-

троената собствена сгра-

да на бул. „Цар Борис III”.

Много скоро на ПРО-

ВИК се възлагат за проек-

тиране важни и отговорни 

обекти, свързани с разви-

тието на зараждащите 

се крупни за времето про-

мишлени центрове като 

Кърджали, Перник, Марица-

изток и др. Още в първата 

година от създаването на 

организацията на малкия 

колектив се възлага сроч-

но проектиране на водо-

снабдяването и канализа-

цията и пречистването на 

водите на Димитровград. 

След разпореждане на 

МС от 1977 г. вече имаме 

Комплексен научноизсле-

дователски и проектант-

ски институт по благо-

устройство и комунално 

стопанство КНИПИБИКС 

„Водоканалпроект”, като 

предметът на дейност е 

допълнен с научноизсле-

дователска и развойна 

дейност в областта на 

експлоатацията и под-

държането на жилищните 

и благоустройствените 

фондове.  Седалището 

остава в София, като в 

страната функционират 

клонове в Шумен, Пловдив, 

Стара Загора и Бургас.

Кадровият потенциал 

през 1948 г. е 13 служители, 

през 1984–1970 г. и по-къс-

но - над 2000. След първия 

директор на Института 

инж. М. Велков на този 

пост са били още десетки 

изтъкнати специалисти. С 

най-голям принос за разви-

тието на „Водоканалпро-

ект” са проф. инж. Ц. Цачев 

(1963–1971), инж. А. Панай-

отов (1973–1978) и инж. 

Иван Тотев (1979–1986).

Структурно Институ-

тът е изграден от пет го-

леми специализирани звена 

по дейност и комплексни по 

състав направления: науч-

ни изследвания; инженерно-

геоложки и хидрогеоложки 

проучвания и строител-

ство на водохващащи съо-

ръжения; водоснабдителни 

и канализационни системи 

и съоръжения; пречистване 

на води; инженерна инфра-

структура.

Развитието на Ин-

ститута се характеризи-

ра в три основни етапа, 

като първият е свързан с 

развитие и укрепване на 

новосъздадената органи-

зация, набиране на кадри, 

създаване на клонове в Шу-

мен, Пловдив, Варна, Ста-

ра Загора, Враца, Велико 

Търново, забележително 

израстване на кадрите и 

непрекъснато разширява-

не обхвата на дейността 

и кадровия потенциал, кой-

то достига 640 служите-

ли. Най-забележителното 

постижение на организа-

цията през този етап на 

развитие е изработването 

в кратки срокове на проек-

та за водоснабдяване на 

Добруджа. Цялостната 

система за водоснабдя-

ване на Добруджа, проек-

тирана от колектива на 

организацията от 1952 

до 1954 г. и изградена до 

1956 г., обхваща 23 са-

мостоятелни групи. Със 

78 помпени станции, 1468 

км магистрални и външни 

водопроводи, 223 водоема и 

48 кули водоеми и други съ-

оръжения, се изпращат до 

консуматорите общо 1205 

л/сек вода. Водоснабдяват 

се 408 населени места, 

разположени на територия 

от 7500 кв. км с население 

580 хил. жители. Проек-

тът за водоснабдяване на 

Добруджа е едно от най-

значителните постиже-

ния на „Водоканалпроект” 

в неговата 40-годишна 

история. Само участник 

в тази задача може да  

осъзнае напрежението, от-

говорността, усилията за 

изготвяне на проучването, 

проекта и трасирането 

на водопроводната мрежа 

през есента на 1950 г. За 

тази задача, която с право 

се сочи като един от жа-

лоните на развитието на 

„Водоканалпроект”, 7 не-

гови служители получават 

високи държавни отличия.

Не по-малък по важ-

ност, обем и трудност е 

и обектът „Групова кана-

лизация на Слънчев бряг. 

След като правителстве-

на комисия, в която е вклю-

чен като представител на 

„Водоканалпроект” инж. 

Константин Карчев, през 

септември 1956 г. опреде-

ля местата за развитие 

на големите курортни ком-

плекси на Черноморието – 

Златни пясъци и Слънчев 

бряг, „Водоканалпроект” 

получава задача за изгот-

вяне на проекта за канали-

зация на редицата курорт-

ни комплекси. За първи път 

у нас се прилага проекти-

ране на групова канализа-

ция на Слънчев бряг.

Вторият етап се 

характеризира с по-на-

татъшно разширяване 

обхвата на дейност 

на института в об-

ластта на перспек-

тивните проучвания, 

язовирите и хид-ро-

техническите съоръ-

жения, пречистването 

на природни, битови и 

промишлени отпадъчни 

води и корекцията на 

реки. Поставя се нача-

лото на организирана-

та научно-техническа 

информация.

През третия етап 

се разширява обхватът 

на дейност на института 

в областта на проектира-

нето и оползотворяване-

то на твърдите битови 

отпадъци, комплексното 

благоустрояване, органи-

зацията на движението, 

експлоатацията и поддър-

жането на жилищните и 

другите непроизводстве-

ни сградни благоустрой-

ствени фондове. Инсти-

тутът става Комплексен 

научноизследователски и 

проектантски институт 

по благоустройство и ко-

мунално стопанство. Дос-

тавя се модерна сондажна 

техника и се извършват 

значително по-сложни хид-

рогеоложки проучвания. 

Модернизира се изгражда-

нето на водохващанията. 

Въвежда се автомати-

зация на проектирането, 

като се създава електрон-

ноизчислителен център. 

В най-доброто си време 

„Водоканалпроект” разпо-

лага с 10 специализирани 

лаборатории, с Научна ди-

рекция, създава десетки 

изобретения за нови тех-

нологии, материали, изде-

лия и съоръжения, както и 

съществен обем научна 

литература, базирана на 

провеждани задълбочени 

разработки, експерименти 

и проучвания. Специалисти 

на Института проекти-

рат и работят в 13 страни 

по света.

След 10 ноември 1989 

г. институтът се пре-

структурира чрез частни 

фирми - проектантски, 

консултантски, надзорни. 

Повечето от опитните 

специалисти и ръково-

дители създадоха фирми 

като ПОВИК, „Бора”, „Аква 

партньор”,  „Еко инже-

неринг”, „Хидропроект”, 

„ А кв ап р о е к т ” ,  „ Д ел -

финпроект” и други. На 

провеждащите се търгове 

за изпълнение на обекти, 

финансирани от ЕС, външ-

ни инвеститори, предпри-

съединителни фондове и 

др., се предлагат проекти, 

изготвени преди повече 

от 20 години или проекти-

рани от чужди фирми, ко-

ито не са запознати със 

ситуацията и условията 

в страната ни. Ето един 

пример - проектът за из-

пълнение на трите пре-

чиствателни станции за 

отпадни води в басейна на 

р. Арда - Мадан, Рудозем, 

Златоград, бе спечелен 

като инженерингов про-

ект от немската фирма 

„Вимер и Трахт”. Отказът 

на фирмата проектът 

да бъде легализиран от 

компетентни български 

проектанти от екипа на 

„Водоканалпроект”, като 

по този начин се гаранти-

ра привеждането му към 

изискванията на българ-

ското законодателство, 

заложи много „подводни 

камъни” още на етап из-

готвяне и одобрение на 

проекта. Впоследствие 

липсата на адекватен ав-

торски надзор по време на 

строителството доведе 

до изключително трудно 

решаване на въпросите, 

възникващи по време на 

изпълнението на обекта, 

което от своя страна за-

бави приключването му... 

 КНИПИБКС „Водока-

налпроект” има правопри-

емник под името „Водока-

налпроект – Металпроект 

инженеринг” АД, в който 

от огромния комплексен 

институт са останали 

около 25 човека! Сградата 

отдавна смени собствени-

ка си, а новият стопанин й 

направи основен ремонт. 

Работещите в дружество-

то специалисти трябва да 

отговорят на изисквания-

та на новото време, да бъ-

дат конкурентоспособни и 

в Европейския съюз. 

Подготвил:  
инж. Стефан Карчев

По архивни  
материали на инж. 
Константин Карчев

Инж. Константин Карчев (1909-1991) е доайенът на 

ВиК делото в България. Баща му – Милан К. Карчев 

(1879–1952) е четвъртият електроинженер в България 

след Освобождението, завършил висше образование в 

Purdu University – САЩ през 1904 г.

През 1928 г. Константин заминава за Германия, където 

завършва Техническия университет в гр. Карлсруе и се 

дипломира като строителен инженер.

В София започва работа като стажант-инженер 

в Софийската градска община – в дирекцията за 

водоснабдяване на София и в Министерството на 

благоустройството – служба „Водоснабдяване и 

канализация”.

През 1938 г. е назначен в служба „ВиК” при Софийското областно инженерство. 

След около половин година става главен областен инженер по „ВиК” във 

Врачанска област, където работи през следващите 5 години. По това време 

Врачанска област обхваща и административно, и териториално около една 

шеста от България. След поредната реорганизация в министерството инж. 

Карчев е назначен като старши диспечер при отдел „ВиК”. 

От март 1948 г. се ражда новата Проектантска организация по 

водоснабдяване и канализация – ПРОВИК, към Министерството на 

комуналното стопанство и благоустройството. Инж. Карчев е назначен за 

главен инженер. 

Впоследствие тази организация под името „Водоканалпроект” става най-

големият национален център в областта на водоснабдяването, канализацията 

и благоустройството на населените места. Инж. Карчев в продължение 

на повече от 25 години, до края на трудовата си дейност, остава верен на 

Института „ПРОВИК – Водоканалпроект”, който с пълно право смята за своя 

рожба.



„Надяваме се да не старти-
ра наказателна процедура 
срещу страната, тъй като 
вече сме в нарушение!”,

съобщи зам.-министър 

Евдокия Манева. Трябваше 

да затворим старите и 

да изградим новите реги-

онални депа до средата на 

тази година. Вече е под-

готвен график за тяхното 

строителство. До края на 

годината ще бъдат го-

тови депата в 

Смолян, Елхово и 

Шишманци. През 

2010 г. ще бъдат 

изградени още 

четири големи 

регионални депа 

– в Кърджали, Бо-

тевград, Злати-

ца, Костинброд, а 

13 ще се довърш-

ват през 2011 г. 

Последни ще са 

готови съоръже-

нията в други 8 общини, 

сред тях Варна, Велико 

Търново и Стара Загора. 

За закриването на депа-

та и за съфинансирането 

на изграждането им през 

август бяха отпуснати 

286 млн. лева. Предвидени 

са пари и за допълнител-

на клетка на други депа с 

изчерпан капацитет, фи-

нансирани по програмата 

ИСПА. Сред тях са Враца, 

Шумен и Мадан. 

С новия закон за уп-

равление на отпадъците 

местните администрации 

ще правят отчисления на 

тон депониран отпадък в 

банкова сметка на МОСВ, 

за да имат пари за бъдещи 

проекти. Ще бъде въведе-

на и такса депониране, за 

да се стимулират общи-

ните да намалят отпадъ-

ците, изхвърляни на сме-

тищата, уточни Евдокия 

Манева. 

План-график от 2010 

г. ще има и за директно 

изграждане на пречиства-

телните станции за от-
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Депата за боклук – отложени до 
2012?
България води преговори с Европейската комисия за построяването на 

регионалните депа за отпадъци до 2012 г.

Дария Илиева

падни води.

Подготвят се нацио-

нални правила за санкции 

на общините при нару-

шения по европроекти, 

съобщи министър Нора 

Караджова. Все още липс-

ва механизъм за финан-

сови корекции при всяко 

ново нарушение. Дори да 

сключим договори, ще има 

клауза, че при нарушения 

общините няма да полу-

чат следващи плащания. 

До момента от финансо-

вото ведомство по заба-

вени проекти са одобрени 

12 млн. евро за авансови и 

междинни плащания, очак-

ва се още 26 млн. евро да 

бъдат платени до средата 

на декември.

Зам.-министър 
Евдокия Манева

Министерството на околната среда 

и водите и Дирекцията по водни ресурси 

и енергетика към норвежкото Министер-

ство на петрола и енергетиката подпи-

саха партньорско споразумение, с което 

стартира изпълнението на проект „Ин-

формационна система за разрешителни и 

мониторинг при управление на водите” по 

Норвежката програма за сътрудничество.

Проектът е в съответствие с Нацио-

налната стратегия за развитие на водния 

сектор в България. Основната цел е да се 

осигурят IT инструментите за ефективен 

мониторинг и контрол на издаваните раз-

решителни по Закона за водите и комплекс-

ните разрешителни. Те се издават по Зако-

на за опазване на околната среда. Общата 

стойност на проекта е 1 386 096 евро, от 

които 1 178 000 евро безвъзмездна помощ 

от правителството на Норвегия чрез Нор-

вежката програма за сътрудничество. 

Програмата се управлява от норвежката 

държавна фирма „Иновация Норвегия”.

Очакваният резултат е да бъде изгра-

дено ядрото на единна информационна сис-

тема за водите, с което незабавно ще се 

облекчи работата на бизнеса в страната. 

Срокът за изпълнение на проекта е краят 

на април 2011 г.

Стартът на проекта беше привет-

стван от Н.Пр. г-жа Тове Скарстейн, по-

сланик на Кралство Норвегия в България. Тя 

посочи, че този проект е част от по-голя-

ма програма на норвежкото правителство 

на стойност 20 млн. евро, насочени към 

партньорство между норвежки и българ-

ски организации в приоритетни области. 

С изпълнението му България „ще получи 

един ефективен инструмент, който ще 

позволи да бъде приложена политиката на 

Европейския съюз за водните ресурси”, каза 

при подписването Агнар Ос – генерален ди-

ректор на Дирекцията по водни ресурси и 

енергетика (NVE) към норвежкото Минис-

терство на петрола и енергетиката. От 

българска страна документът беше под-

писан от заместник-министъра на окол-

ната среда и водите Ивелина Василева, 

председател на Управляващия комитет по 

проекта.

Българо-норвежки проект изгражда 
единна информационна система за водите 

Българската асоциа-

ция на производителите 

на инертни материали  

(БАПИМ) настоява със 

специален текст в На-

казателния кодекс да се 

криминализира нелегал-

ният добив, ни информи-

раха от организацията. 

Решението беше потвърдено на извънредно-

то общо събрание на асоциацията. 

„Криминализирането на нелегалния добив 

е единственият начин да се затегне контро-

лът в сектора, да се увеличат постъпле-

нията от концесионни такси в държавния 

бюджет и да се гарантира устойчиво еколо-

Да се криминализира нелегалният добив 
на подземни богатства, настояват от 
БАПИМ

Н.Пр. г-жа Тове Скарстейн, посланик на 
Кралство Норвегия в България

гично развитие на 

регионите”, заяви 

по време на събра-

нието г-н Тома Гийо, 

съпредседател на 

БАПИМ. Предложе-

нието залегна в 

проекта на Закон 

за изменение и до-

пълнение на Закона 

за подземните бо-

гатства, който се 

изработва с актив-

ното участие на 

БАПИМ. Организацията предлага също част 

от примерно 5 до 10% от събраните концеси-

онни такси да бъде заделяна и използвана за 

подобряване на контрола на добива. 

 Асоциацията подкрепя идеята на Ми-

нистерството на околната среда и водите 

държавата да спре да издава нови разреши-

телни за добив на инертни материали и го 

определя като правилна стъпка към по-ефек-

тивното използване на ресурсите. В момен-

та съществува диспропорция между броя на 

концесиите и ефективното им опериране. В 

региона на София например са дадени 60 кон-

цесии за добив на инертни материали, като 

само 30 от тях работят реално. Затова 

БАПИМ предлага да бъде направен анализ и 

изработен план, който да отрази запасите и 

бъдещите потребности от инертни мате-

риали, както и да бъде създаден независим 

одитиращ орган, който на годишна база да 

удостоверява данните, предоставени от кон-

цесионера за добитите количества матери-

али. Предложенията на БАПИМ са част от 

пакета мерки, залегнали в стратегията на 

Асоциацията за защита на легалния добив на 

подземни богатства, ефективното използва-

не на ресурсите и спазването на екологични-

те изисквания в индустрията.

Кедрови къщи 

никнат край 

Дуранкулак
Кедровите къщи са плод на 

модерна концепция за нов тип 

строителство с особена грижа за 

околната среда. Край защитена-

та местност Дуранкулашко езеро 

вече е изникнало първото екосели-

ще от този тип. Инвестицията 

надхвърля 5 млн. евро и е на све-

товния лидер в това производство 

- американската фирма Lindal Cedar 

Homes, представител на която у 

нас е българската фирма „Кедрови 

домове” АД. 

Къщите са от кедър и камък и 

се изграждат за около три месеца. 

Всяка постройка е с около 300 кв. 

м разгъната площ и струва около 

270 хил. евро. 

Екожилищата са изградени от 

канадско червено кедрово дърво, 

съчетано с български камък. Вся-

ка от къщите ще има уникален и 

оригинален дизайн, създаден от ар-

хитектите на Lindal Cedar Homes 

в САЩ. Строителството им ще 

продължи от шест до осем месе-

ца. Селището се намира на хълм и 

предлага забележителна гледка във 

всички посоки. Наблизо е Дуранку-

лашкото езеро. 

Интериорът предлага раздви-

жена и просторна атмосфера. 

Предвидено е използването един-

ствено на естествени материали 

като дърво, камък и стъкло. Всяка 

вила има собствен двор и басейн, 

което още повече подчертава из-

ключителността и индивидуал-

ността на всеки от домовете.

Американската фирма пред-

вижда разширяването на екосели-

щето и нови инвестиции в близко 

бъдеще. 
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Metropolis отваря 
фабриката за звуци
Интер Експо Център ще бъде разтърсен от  

Адам Байер и Магда

Електронното движе-

ние Metropolis, което тази 

година отбеляза своя 13-и 

рожден ден, готви послед-

ното си голямо парти за 

2009 г. Sound Fabrik ще 

се проведе в модерното 

изложбено съоръжение 

Интер Експо Център на 

12 декември. Хедлайнери 

на събитието ще бъдат 

некоронованият крал на 

техното Адам Байер и 

първата дама на минимал 

вълната Магда.

Макар че Адам Байер 

е смятан за основател на 

техно сцената в Швеция 

и в цяла Скандинавия, той 

винаги е бил встрани от 

класическия техно звук, 

обогатявайки го с хипно-

тични мелодии и неусто-

ими бас линии. Това е и 

причината да остане на 

гребена на вълната и до 

днес, когато техното, как-

то и диджеите от този 

стил са изместени от но-

вия, по-модерен електро 

хаус и минимал.

Като ключов член на 

лейбъла на Ричи Хоутин - 

M_nus, Магда се радва на 

славата на една от най-

уважаваните жени диджeи 

в световната денс индус-

трия. Главоломният възход 

на дребничката брюнетка 

с полски произход от на-

чалото на кариерата й в 

Детройт (американска-

та Мека на техното) до 

дансингите на европей-

ската столица на техно 

културата – Берлин, се 

дължи на нейната отда-

деност на новаторските 

и предизвикателни звуци. 

Преди няколко седмици на 

пазара излезе последната 

й миксирана компилация за 

лондонския клубен лейбъл 

Fabric. 

Билети за декемврий-

ското парти на Metropolis 

може да намерите в Би-

летния център на НДК, 

както и в разпростра-

нителските мрежи на 

Eventim и Ticketstream. Те 

ще струват 25 лв. на пред-

варителна продажба и 30 в 

деня на партито. 

Мартин Динчев

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА КНИГИ НА СЕДМИЦАТА

Здрач 2: Новолуние

Прошепнато от звездите 

Първият филм 

по поредицата на 

Стефани Майер 

„Здрач” се превър-

на в световен фе-

номен, въпреки че 

критиката срина 

лентата със зе-

мята. Любовта 

между чувстви-

телна девойка и 

100-годишен вам-

пир донесе 70 ми-

лиона долара още през първата 

седмица, които впоследствие 

нараснаха до 350. Легендарни-

ят американски писател Сти-

вън Кинг дори направи паралел 

между Джоан Роулинг (създа-

телката на феномена „Хари 

Потър”) и Стефани Майер: „И 

двете говорят директно на 

младите хора. Истинската 

разлика е, че Джоан Роулинг е 

невероятен писател, а Сте-

фани Майер не е над нивото 

на повърхностните драска-

чи – просто не е много добра 

в това.” Не на такова мнение 

обаче бяха стотиците хиляди 

фенове на „Здрач”, които с не-

търпение очакваха продълже-

нието. 

 „Предизвикателството 

беше не просто да повторим 

първия филм. С разгръщане-

то на сюжета се открива нов 

свят. Трябваше да разгърнем 

характерите и да придадем об-

лик на този нов свят. И докато 

светът на Бела се разширява-

ше, трябваше да надникнем по-

дълбоко в живота й”, споделя 

продуцентът Уик Годфри. 

В центъра на разказа е 

приятелството между Бела и 

Джейкъб Блек, върколак и ес-

тествен враг на вампирите. 

Залогът е голям, защото вече 

е застрашено съществуване-

то не само на Бела, а и на Еду-

ард, разкрива режисьорът Крис 

Уайц, който е положил огромни 

усилия, за да остане верен 

на книгата. Майер признава, 

че режисьорът постоянно се 

е консултирал с нея и за най-

дребните детайли. „Интере-

суваха го и най-малките неща, 

например какви обувки носи 

някой от героите”, признава 

авторката. 

Очакванията 

за огромен успех 

на „Здрач 2: Но-

волуние” се оп-

равдаха напълно, 

след като само 

през първия ден 

от разпростра-

нението си инка-

сира 72,7 милиона 

долара приходи, 

като по този на-

чин счупи досе-

гашния рекорд на 

„Черният рицар”. 

Сензационният писа-

тел Дан Браун признава, 

че писането на продъл-

жението на изключител-

но успешния му роман 

„Шифърът на Леонардо” 

никак не е било лесно. 

Всъщност той вече е 

бил започнал да пише 

продължението, когато 

осъзнава, че „Шифърът 

на Леонардо” ще стане 

бестселър. Главоломният 

успех го сковава и той не 

е в състояние да измис-

ли нова конспирация за 

следващ роман. „Вместо 

да пиша историята, си 

мислех: „Чакай, това ще 

го четат милиони хора.” 

Прилича на начина, по 

който се чувства те-

нисист, който твърде 

дълго обмисля удара си – 

сякаш временно се схва-

щаш”. Браун обаче успява 

да излезе от тази дупка 

и след 5-годишен труд 

новата книга е готова. 

„Има паралели между 

сегашната история и 

предишните ми романи. 

Отново въвличам чита-

телите в същия свят на 

символи, тайни обще-

ства, изкуство и исто-

рия”, споделя той. Но за 

сметка на това „Изгубе-

ният символ” проследява 

само 12 часа от живота 

на професора по символи-

ка Робърт Лангдън, кой-

то е повикан в последния 

момент да изнесе вечер-

на лекция в Капитолия. 

Само минути след него-

вото пристигане обаче в 

центъра на Ротондата е 

открит ужасяващ пред-

мет, носещ пет символа. 

Професорът разпознава 

в него древна покана, зо-

вяща получателя си към 

отдавна изгубен свят на 

тайна езотерична мъд-

рост. В същото време 

е отвлечен наставни-

кът на Лангдън - Питър 

Соломон, филантроп и 

виден масон, и Робърт 

разбира, че единстве-

ната надежда да спаси 

живота на приятеля си 

е да приеме загадъчната 

покана, независимо къде 

ще го отведе тя. Всичко 

познато се преобразява 

в мрачен потаен свят на 

изкусно скрито минало, в 

който масонските тайни 

и невиждани открития 

сякаш го притеглят към 

една невъобразима ис-

тина.

Миналата седмица нямаше 

минувач по ул. „Граф Игнатиев”, 

който да не погледне към една 

витрина. „Ама това хора ли са? 

Чакай, чакай, аз ги познавам! Ама 

какво става?” , питаха се преми-

наващите хора и застиваха пред 

оживялата витрина. Зад стъкло-

то три красиви и стилни жени 

пробваха на вкус не само виното 

в чашите и видимо се забавля-

ваха. Марияна Добранова, Ива 

Екимова и   Наталия Димитрова 

влязоха в ролята на манекени, за 

да представят книгата „Зодии 

на вкус” . Гостите на събитие-

то, след като не пропуснаха да си 

направят снимки с живите мане-

кени, се отправиха към книжарни-

ца „Пингвините”, за да разгледат 

луксозното издание. 

Авторката - астроложката 

Марияна Добранова, разкриха 

подробности около създаване-

то й. Връзката между слънче-

вия знак, под който сме родени, 

и предпочитанията ни в 

кухнята е била устано-

вена след продължител-

но интервюиране на над 

1000 представители на 

различните зодии. Из-

следването на авторка-

та по любопитен начин 

допълва познанието  за 

типичните според ас-

трологията уязвими зони 

на тялото за всеки знак. 

Оказва се, че повечето 

от нас интуитивно се насочват 

и предпочитат храни, които са 

полезни и съответстват на спе-

цификите на нашия организъм. 

Интересно и полезно за читате-

лите бе, че книгата съдържа и съ-

вети за здравословното хранене 

на всяка зодия, както и подробни 

рецепти за различни ястия, някои 

от които – афродизиаци.

Представянето завърши с 

елегантен коктейл в кафе-кни-

жарница „Пингвините” в присъст-

вието на журналисти и приятели.

Светла Евстатиева

Изгубеният символ
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It is decided! BCC and 

Bulgaria will be hosts of the 

Congress of the European 

C o n s t r u c t i o n  I n d u s t r y 

Federation (FIEC) in 2011. 

The  good  news  wh i ch 

finishes the international 

activity of the Bulgarian 

Const ruc t i on  Chambe r 

(BCC) for 2009 was brought 

from Strasbourg by deputy 

chairman of BCC Venelin 

Terziev, executive director 

eng. Ivan Boykov and Velyana 

Topalova from “International 

activity” department. They 

participated in a meeting of 

the Management Board of 

FIEC on 25 

November 

2009. The 

a p p ro v a l 

o f  B C C 

application 

was one of 

t he  ma in 

points in the 

meeting. 

“ W i t h 

an absolute majority and 

applauses was established 

Bu lga r i a’s  nom ina t i on . 

Our country is one of the 

founders of this organization 

st i l l  in  1902 but  due to 

understandable reasons for 

a long period it had been 

out of the system and now it 

has come back.  As a result 

of it is the respect to us and 

our activity,” eng. Boykov 

told the happy news first 

for the readers of “Stroitel” 

newspaper.

“Bulgar ia 2009-

2 0 13  –  e c o n o m i c 

visions for European 

deve lopment ”  was 

t he  ma in  t op i c  o f 

t h e  e v e n t  w h i c h 

f ixed the at tent ion 

of the business on 

the Economic forum 

in hotel “Sheraton” 

in Sofia. The association 

“Bulgarian economic forum” 

has organized the event. 

The d iscuss ion  passed 

under the auspices of the 

Ministry of Economy, Energy 

and Tourism and with the 

assistance of the Ministry 

o f  Lab o u r  a n d  S o c i a l 

Pol icy  and the Min ist ry 

of Regional Development 

and  Publ ic  Works.  The 

forum was opened by 

Prime Minister Boyko 

Bor isov who brought 

w i th  h im almost  the 

whole economic team 

in the person of Minister 

S i m e o n  D y a n k o v 

and Minister Traycho 

Traykov. Part icipation 

i n  t he  sess i on  t ook 

a l s o  t h e  h e a d  o f  EC 

Representation in Bulgaria 

Z ina i da  Z la t anova  and 

Deputy-Minister of Labour 

and Social Policy Krasimir 

Popov.

In the anteroom of paradise 

Krushunski Waterfalls, Devetashkata Cave, Vodopada and Proynovskata Cave amazing 

places in the heart of Bulgaria 

At the place where the last slopes of Stara Planina pass into hills, part of the Danube plain, 

in touch with Devetashkoto plateau, is situated the village of Krushuna.  It is at a distance of 

34 km east of Lovech.  To the south start the heights of Sreden Pred-Balkan, from east to west 

there are also heights. The village of Krushuna is between them and only to the north can be 

seen the plain of Osam River.  

In the southern part of the Lovech region village is situated the picturesque locality Maarata 

– an attractive nook for tourists, a picturesque anteroom to the Pred-Balkan. The high rocks at 

the edge of Devetashkoto plateau form a huge horse-shoe.  Out of the 30 caves in our country 

with a length of more than 1,000 m in Devetashkoto plateau are situated 5, 4 of which are in 

the land on Krushuna…. Remember their names: Boninska cave 2,753 m; Vodopada 1,995 

m; Urushka maara 1,600 m; Gornik 1,080 m. For speleologists every one of them is a serious 

challenge! Enthusiastic nature lovers will discover for themselves a unique karst plateau, 

limestone rocks, whirlpools, karst marshes, precipices and caves, and will see a variety of 

massive deciduous forests of oak and at some places silver lime tree and mangy hornbeam. 

For the pensioners’ beginning, rise and its place 

nowadays 

T h e  c o n s t r u c t i o n 

business gives jobs to many 

people and the achieved is 

seen and used by all citizens. 

Mr. Peshov, what is 
the real situation and how 
serious is the problem with 
the delayed payments of the 
state to the builders? 

The real situation is a 

result of the world economic 

crisis. We expected difficulties 

still in the beginning of 2009. 

In the spring we said that 

the hardest months would 

be October,  November, 

February. And, unfortunately, 

our predictions proved to be 

exact. The situation is really 

hard because in this year 

orders sharply decreased 

to companies in the private 

business. You know that we 

had a detailed economic 

analysis which we offered 

to the Ministry of Regional 

Development and Public 

Works. The analysis showed 

our forecasts for a drop in 

internal investments. The 

orders decreased sharply by 

some 30-35% less compared 

to the previous year. I cannot 

find other words except that 

the situation is hard and 

serious. In this moment the 

problem with the delayed 

payments  o f  t he  s ta te 

appeared. They came with the 

crisis which is quite serious 

and “caught” us. As a matter 

of fact there is no money and 

we feel in everything what 

does a crisis mean, most of 

all we do, the builders. 

BCC and the government agreed on 
delayed payments
The first concrete decisions to the benefit of the whole sector are available 

We hope with the support of 

banks to aid the sector as in 

the conditions of a crisis we 

should be flexible!” The Prime 

Minister Boyko Borisov said 

during a meeting with the 

management of the Bulgarian 

Construction Chamber (BCC) 

held on 27 November in 

the Council of Ministers. 

In the talks part icipated 

Deputy Prime Minister and 

Minister of Finances Simeon 

Dyankov and Ministers Rosen 

Plevneliev, Nona Karadzhova, 

Miroslav Naydenov. 

The Congress of FIEC comes 
to Sofia in 2011 

Decided in Strasbourg: Eng. Simeon Peshov:

The good result is due to the 
new style of communication 

The common internal market is one of 

the greatest achievements of the European 

Union. The functioning of the internal market is 

guaranteed by the four main freedoms, based 

in the Agreement for creation of the European 

Community, namely the free movement of people, 

goods, services and capitals. The internal market 

aims at removing the barriers and simplifying the 

existing rules which allow every person in EC to 

benefit maximum from the fact that he lives in a 

Community of 27 countries and nearly 500 million 

people. 

For this purpose at the end of 2006 the 

European Parl iament adopted a Direct ive 

2006/123/ЕО on services in the internal 

market. The Directive introduces regulations 

connected with the establishment of companies 

in the sector of services and the trans-border 

providing of services. The instrument through 

which is aimed at achieving a high level of 

administrative co-operation is the information 

system for internal market for the Directive on 

Services. The internal market information or IMI 

for short system is one of the instruments of the 

Directive on Services. 

Bulgaria economic forum 

Internal market information 
(IMI) system 

A hundred years 

have passed since the 

birth of eng. Konstantin 

Karchev – a serious 

occasion to remind 

you the history of the 

biggest Inst i tute for 

Water and Sewerage 

activities in our country 

– “Vodokanalproekt” 

In the beginning of 

the previous century 

with a great difficulty and very 

slowly water supply of the 

populated areas started to 

make its way in the structure 

of the state. For information 

until 1944 were supplied 

with water 1,026 towns and 

villages as water was supplied 

on the average 40 l per person 

for 24-hours. Only some of 

the biggest towns in the 

country had partially 

sewerage system (a total 

29 towns with a length 

of network about 551 

km). Regardless of the 

existence of water and 

sewerage departments 

and  o ff i ces  t o  t he 

Ministry of Communal 

Economy and Public 

Works, the activities on 

prospecting and projecting 

were assigned to technical 

experts, privately practicing 

engineers, private offices or 

foreign companies.   
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В преддверието на рая
Крушунските водопади, Деветашката, Водопада и Пройновската 

пещера – удивителни места в сърцето на България 

Там, където послед-

ните склонове на Стара 

планина преминават във 

възвишения, част от Ду-

навската хълмиста равни-

на, в допир с Деветашкото 

плато, се намира с. Крушу-

на. Отдалечено е на 34 км 

на изток от Ловеч. На юг 

започват възвишенията 

на Средния Предбалкан, от 

изток на запад също има 

височини. Село Крушуна е 

между тях и само на север 

има простор към низината 

на р. Осъм. 

В южна-

та част на 

ловешкото 

село се на-

м и р а  ж и -

воп ис н ат а 

м е с т н о с т 

Маарата – 

привлекате-

лен кът за 

туристите, 

жи в оп и с н о 

преддверие 

към Предбал-

кана. Висо-

ките скали 

на ръба на 

Д е в е т а ш -

кото плато 

о б р а з ув а т 

една огромна 

подкова. От 30-те пеще-

ри у нас с дължина повече 

от 1000 м в Деветашкото 

плато са разположени 5, а 

4 от тях са в землището 

на Крушуна... Запомнете 

имената им - Бонинска 

пещера - 2753 м; Водопа-

да – 1995 м; Урушка маа-

ра - 1600 м;  Горник - 1080 

м. За пещерняците всяка 

една от тях е сериозно 

предизвикателство! Запа-

лените природолюбители 

ще открият за себе си 

уникално карстово плато, 

варовикови скали, въртопи, 

карстови блата, пропасти 

и пещери, ще срещнат 

разнообразие от масивни 

широколистни гори от цер 

и дъб, а на места и сребро-

листна липа и келяв габър.

Крушунските водопа-

ди са обявени за природна 

забележителност от 1995 

г. за опазване на характер-

ните геоморфоложки обра-

зувания, флора и фауна на 

площ от 5,7 ха. Местност-

та е защитена и в „Нату-

ра 2000”.

Районът е с богата 

история. През V век пр.н.е. 

е населяван от тракий-

ското племе усдикензи. 

Тук е намерено едно от 

най-ценните съкровища 

от това време – Летниш-

кото. За римския период 

свидетелстват останки 

от крепост, южно от село-

то. През Средновековието 

районът е бил философски 

център на скални монаси – 

исихасти.

В  местността  са 

изградени много екопъ-

теки, които ви водят до 

забележителностите... 

Откривате прохладата 

на гората, много и най-

разнообразни горски бил-

ки и гъби. Озовавате се в 

приказен свят от рекички, 

езерца и водоскоци, и ся-

каш окото не може да се 

насити на приказното в 

природата.

До самите водопади се 

стига за 15-20 мин по мал-

ка екопътека, която започ-

ва от добре стопанисвана-

та хижа. Докато вървите 

бавничко, не забравяйте 

да се любувате на краси-

вата природа наоколо, ко-

ято сега, през декември, е  

обагрена в различните ню-

анси на златното, бежово-

то и кафявото.

 Пътеката ви отвежда 

до най-голямата в страна-

та ни водна каскада, осея-

на с много прагове, тераси 

и малки басейнчета.

Главният водопад се 

спуска от височина 20 м. 

Разделя се на няколко ръка-

ва и образува още няколко 

водопада. Въздухът до во-

допада е влажен и наситен 

с водни капки. Местност-

та е непроходима. Без 

стълбите и направената 

екопътека не може да се 

стигне до началото на во-

допада. 

Друга забележител-

ност в националния парк 

„Крушунски водопади“ е 

пропастта Вран-

ница на 4 км от 

селото по пътя 

за  Кърпачево и 

Д е в е т а ш к а т а 

пещера. Тя е една 

от най-големите 

в България и най-

голямата в района 

на Деветашкото 

плато,  к ъдето 

има още около 60 

пещери. До нея 

може да стигне-

те след моста 

на река Осъм по 

пътя за село Де-

ветаки. Тръгвате 

по десния бряг по 

течението на ре-

ката. Пътеката е с добра 

туристическа маркировка.

Деветашката пещера 

е дълга 2440 м, намира се 

на брега на река Осъм, 

между селата Дойренци 

и Деветаки. Тя е една от 

най-големите пещери в 

страната и притежава 

най-голямата пещерна 

зала в България с дължи-

на 360 м.

Открита е през 1921 г. 

и при проучването й личен 

интерес проявява и сами-

ят цар Борис III. Пещера-

та е добре осветена от 

намиращите се на тава-

на й естествени отвори, 

които местното населе-

ние нарича „окната”. При 

археологически разкопки 

са намерени останки от 

културни пластове от 

почти всички праистори-

чески епохи. Била е и во-

енен обект, използван за 

съхранението на автомо-

билни горива. Според някои 

посетители тази намеса 

е унищожила част от при-

родните забележително-

сти на пещерата.

Главната галерия е 

една, добре осветена от 

седемте отвора и с по-

стоянна температура. 

Един от тези отвори поз-

волява провеждането на 

бънджи скокове. Височина-

та е 41 метра. Самата пе-

щера е трудно проходима 

заради теченията и реки-

те в нея. За да я обходите, 

ви е необходима сериозна 

екипировка, която включ-

ва тясна лодка и здрави 

въжета. Пещерата е с 

най-голямото преддверие 

в цяла Европа. Каскадата 

от езера и водопади във 

вътрешността разкрива 

великолепието на подзем-

ната природа. 

Екопътеката започва 

от шосето към село Де-

ветаки. На един остър 

завой има табела Деве-

ташка пещера. Тръгвайки 

по пътеката, ще стигне-

те до стара постройка, а 

пещерата ще откриете 

зад нея. В началото се 

върви в нещо като голям 

тунел и се стига до сама-

та пещера. Ние успяхме 

да преминем първите 200-

300 м, след това водата е 

дълбока. 

Навлизайки в тъмната 

част на пещерата, преми-

навате през малко езерце 

и стигате до най-трудна-

та за преодоляване част 

– висока синтрова (вид 

скално образувание) пре-

града. По-лесно е изкач-

ването от лявата стра-

на, където на около 2 м 

от стената има тясно 

прагче по самия синтър. 

Веднага след това следва 

нова мощна каскада. На 

това място, отляво, от-

кривате и красив водопад. 

Подът е покрит с го-

леми скални блокове. Впо-

следствие те се заменят 

с доста хлъзгава и лепкава 

глина. Следват интересни 

зали, разделени една от 

друга със скални мостове. 

В края на галерията има 

нова водна изненада. Дяс-

ната галерия е известна с 

красивите си образувания, 

но за съжаление пещерата 

в тази част се руши. Де-

веташката пещера е при-

родна забележителност 

със статут на защитен 

обект с международно 

значение. Достъпът до 

нея от 1 юни до 31 юли е 

забранен, тъй като тогава 

е размножителният пери-

од на прилепите. Те обита-

ват полусветлата и нача-

лото на тъмната част на 

пещерата. В привходните 

части са се настанили пък 

скални лястовици. 

И няколко думи за дру-

гите забележителности... 

Пещерата Водопада (1995 

м) се намира на 800 м южно 

от селото. Галерията е по-

крита с бели образувания 

(наричат ги лунно мляко), 

които на фона на кафявия 

свод създават неописуема 

гледка. Изворната вода 

прорязва малката равнина 

пред пещерата, която при 

спускането си от височи-

ната образува Крушунския 

водопад. Урушката (Прой-

новска) пещера – 1600 м, 

има суха и водна галерия, 

които се сливат в дълбо-

чина. Карстовите води 

от пещерата образуват 

бигорна тераса, от която 

се спуска най-високият 

водопад в околността (с 

височина около 20 м).

Крушунските водопа-

ди и местността около 

тях са уникално място, с 

опазена и незасегната все 

още от масовия туризъм 

природа. 

Дария Захариева
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ло 7000 зрители на ста-

дион „Георги Аспарухов”. 

Така момчета-

та на Георги 

Иванов-Гонзо 

продължават 

да  с а  е ди н -

ственият тим 

на Стария кон-

тинент, който 

не е вкарал гол 

в  груповата 

фаза на двата европей-

ски турнира - Шампион-

ската лига и Лига Европа. 

26-кратният първенец на 

България има голова раз-

лика 0:9 преди последния 

си мач в Европа за 2009 г. 

срещу Лацио на „Олимпико” 

на 17 декември.

Головете за „жълтата 

подводница” реализираха 

Джузепе Роси в 36-ата и 

Маркуш Сена в 82-ата ми-

нута.

Пореден провал на „Левски“ 
Сините  

останаха без гол  

и този път

Шампионът „Левски” 

продължи черната си се-

рия в евротурнирите. 

„Сините” отстъпиха без-

славно въпреки нелоша-

та си игра и в третото 

си домакинство от Лига 

Европа, този път срещу 

„Виляреал” с 0:2, пред око-

Волейболистите ни - 4-ти във FIVB
Националният отбор по волейбол на България за 

мъже запази четвъртото си място в световната 

ранг-листа на Международната федерация по волейбол 

(FIVB). Новото издание на ранглистата бе публикувано 

в понеделник след края на всички континентални пър-

венства.

България има 

150 точки, след 

като спечели 22 

точки за трето-

то си място на 

европейското пър-

венство в Турция. 

Едноличен лидер 

продължава да е 

Бразилия, която 

има 250 точки, 

следвана от Ру-

сия със 190 точки и олимпийския шампион САЩ със 189 

точки. Европейският шампион Полша пък се изкачи с две 

позиции и вече е на пето място със 123 точки.

Същевременно женският национален отбор на Бъл-

гария падна с едно място в ранглистата и е вече на 

34-то място, след като преди това бяхме 33-ти. Стра-

ната ни е с едва 11 точки, 5 от които са за 8-ото място 

на  евро-

пейското 

п ъ р в е н -

с т в о  в 

П о л ш а . 

Лидер при 

ж е н и т е 

с ъ щ о  е 

Б р а з и -

лия с 270 

т о ч к и , 

следвана 

от САЩ и 

Китай.

Българската надежда 

за участие във Формула 

1 Владимир Арабаджиев 

бе награден от родната 

ни федерация по картинг 

като шампиона на Бълга-

рия в клас KZ-2. Той спечели 

първото място в крайното 

класиране, въпреки че през 

целия сезон записа само 

две участия в надпревара-

та. Владо награди и първи-

те трима в крайното 

класиране за сезона в 

Rotax max. 

„За мен е изклю-

чително удоволствие 

да съм тук - разкри 

българският ас, преди 

да получи трофея си. 

- Изобщо не знаех, че 

съм шампион, защото 

участвах само в две 

състезания, за съжале-

Владимир Арабаджиев - шампион на България 
в клас KZ-2 ние. Казвам „за съжаление”, защото 

шампионатът е много атрактивен. 

Дано да има по-голям интерес от 

младите момчета към нещо, защото 

наистина си заслужава." 

В момента Арабаджиев е пилот 

на „Пикет Гран при” в GP2, като вече 

записа първото си официално със-

тезание от Азиатските серии - на 

пистата „Яс Марина” в Абу Даби. 

Сериите GP2 са последното стъ-

пало на всеки пилот по пътя му към 

Формула 1.

Страницата  

подготви Теодор Николов
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Дизайнерката Аля Милушева съчетава лекота и обем в 

новата Haute Couture колекция официални рокли

В очакване на най-бляс-

кавите празнични дни в 

годината творческият 

директор на „Астела Ате-

лие” Аля Милушева остана 

вярна на стила си и пред-

стави нова приказка за лу-

кса. Защото да посрещнем 

Коледа и Нова година в най-

разкошния си външен вид, е 

послание, което отправяме 

както към бъдещето, така 

и към себе си с ясното по-

желание за по-успешни и 

светли дни.

Колекцията отразява 

стремежа на дизайнера да 

представи най-актуалните 

тенденции от изминалата 

година и най-интересните 

от предстоящия сезон. С 

типичния за „Астела Ате-

лие” почерк роклите интер-

претират усещането за 

лекота и стил в официално-

то облекло по нов и 

вълнуващ начин. 

Вдъхновението 

идва от ефирните 

материи,  които 

позволяват на ди-

зайнера да създаде 

тоалети,  нежни 

като крила на пе-

перуда. Ефектът е 

поразителен - же-

ните имат шанс 

да  преоткри ят 

свежестта на жи-

вота, окрилени от 

нежността на коприната 

и свободата на движения-

та си. 

В духа на световните 

модни тенденции луксът 

е приглушен и деликатен. 

Ексклузивните материи и 

детайли са „прикрити" под 

фин и елегантен френски 

шифон.

Новото измерение се 

разкрива от мулажни тех-

ники, които изграждат 

обем и от най-ефирните 

копринени материи. 

Роклите в новия сезон 

не падат тежко към 

земята, а деликатно 

и нежно обгръщат фи-

гурата. Резултатът 

е една ярка, вълнува-

ща колекция от мо-

дели, която блести в 

цветовете на сапфир, 

мента, касис, корал и 

фуксия. 

Н о в а т а  H a u t e 

C o u t u re  ли н и я  н а 

„Астела Ателие” започва 

с елегантни малки рокли с 

волани и набори, декорации 

с пера, метални мъниста 

и кристали. При по-къси-

те дължини вниманието 

към детайла е прецизно до 

съвършенство. Всеки шев, 

всеки набор и всяка декора-

ция насища малката форма 

с голямо съдържание.

Кулминацията на колек-

цията идва с разкошните 

дълги рокли, при които е 

сътворен лек обем в пищна 

форма. 

Актуалната тенденция 

налага създаване на богати 

рокли не от тежки тексти-

ли, кринолини и подплати, а 

с помощта на сложни ръчни 

техники, използващи най-

ефирните материи. 

В колекцията открива-

ме и иновативни решения 

за обем от ръчно бродира-

на органза, жоржет, 

шифон, и сатен. От 

класически до  по-

авангардни и екстра-

вагантни, малките и 

големите рокли впе-

чатляват с насите-

ни и свежи тонове. В 

някои от моделите е 

интерпретиран стил-

ният тренд на този 

сезон - ярки цветове 

като фуксия в съче-

тание с класическо 

черно. 

Дългата рокля 

блести с дискре-

тен и ненатрапчив 

разкош. Ефектни 

платове с нишки 

от благородни ме-

тали, дантели и 

кристали са „обле-

чени” и тайнстве-

но надничат изпод копри-

нени материи. Моделите 

са по-често едноцветни, 

което позволява използва-

нето на аксесоари и допъл-

нително стимулира инди-

видуалния избор на щрихи, 

завършващи цялостната 

визия. 

По традиция „Астела 

Ателие” се грижи за всеки 

детайл, като предлага на 

изисканите жени цялостни 

стайлинг решения с вни-

мание и към най-малката 

подробност. За финалните 

елементи на една безу-

пречна визия ще се погри-

жат стайлинг консултан-

тите, които по традиция 

предлагат най-изисканите 

решения, съобразени изця-

ло с конкретния специален 

повод. 

Изискана коледна ве-

черя, новогодишен прием, 

личен празник или абитури-

ентски бал – всеки важен 

момент от вашия живот 

заслужава най-доброто ви 

представяне. 

Моделите от нова-

та Haute Couture колекция 

оживяват в класическа 

фотосесия и снимки за ли-

митирана серия каталози 

с подписа на корифеите в 

модния бранш. За снимките 

на колекцията в резиденция 

„Лозенец” специално от 

Лондон пристига един от 

топмоделите на България 

Блага Митева. Заедно с 

„Мис България 2007” - Юлия 

Юревич, топманекенките 

се преобразяват в модерни 

принцеси с помощта на ко-

афьорското майсторство 

на студио „Фетиш" и вир-

туозната камера на Дилян 

Марков.

Тенденции в маникюра за есен-зима 2009/2010

Актуални за маникюра 

този сезон са тъмните 

цветове, гамата прелива 

през сиво, лилаво, кафяво 

и разбира се, вечното чер-

вено! 

Последната новост в 

маникюра са алтернатив-

ните гелове - удобство за 

жени, които не намират 

време веднъж седмично 

за посещение при маникю-

Новите превъплъщения на лукса

рист, но държат на добре 

поддържаните и красиви 

ръце!

Алтернативните гело-

ве се нанасят като лак и се 

изпичат на ултравиолето-

ва светлина. Геловете са 

изключително устойчиви и 

с наситени цветове дори 

след третата седмица, в 

богата гама от цветове, 

подходящи за всеки вкус.
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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
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бул. Хр. Смирненски 1

02 / 806 29 29

Идва Коледа - време за подаръци
Най-скъпите аромати заслужават 

вашите пари

Арабски атари 

От свещеното вечнозе-

лено дърво Aquilaria agallocha 

арабите извличат аромат-

но масло, и то само от ня-

кои болни дървета от този 

вид. За европейците е нужно 

малко време, за да привикнат 

към този аромат. Той е дъл-

бок, богат, сладникав и въз-

действа на всички сетива. 

За 12 мл от това масло ще 

трябва да платите 700 евро 

или повече. 

Amouage 

Парфюмерийната 

компания от Оман на-

рича своите продукти 

„Най-ценните парфюми 

в света“ или „Дарът на 

кралете“. Най-скъпият 

й парфюм е Crystal Gold, 

създаден от французи-

на Гай Робърт, който 

работи за Hermes, Dior 

и Rochas. 

Това е класически, силен източен аро-

мат и не може да мине без шишенце като 

каменна роза и сребриста капачка. Бога-

тият вечерен аромат 

навява легенди от дъл-

бока древност. Усеща 

се нотка на пудра, те-

менужен корен, кедър и 

сандалово дърво, цибе-

тина и мускус. 

Вариантът за мъже 

е допълнен с ухание на 

дъбов мъх и пачули. 

Този аромат е въз-

можно да се намери за 

400 долара за 50 мл. 

Все пак максималната цена от 1800 до-

лара за 50 мл може да се достигне в зла-

тен флакон.

Clive Christian 

Този дизайнер има удоволствието да изпълнява прищев-

ките на някои от най-заможните хора на планетата. Пар-

фюмът Clive Christian No.1 for Men Pure Fragrance струва 1950 

долара за 30 мл. 

Обикновените горски момини сълзи стават съдбоносни. 

Ванилията от Мексико се превръща в магическото расте-

ние, използвано от жреците на маите за магически ритуали. 

Другите съставки - кардамон, кедър и ветивер, са по-мал-

ко съдбоносни. Като изключение компанията предлага този 

парфюм в златен флакон с диаманти, който прави цената му 

215 хил. долара.

Парфюми JAR 

Необичайно богатите 

хора имат нужда от особе-

ни, редки и недостъпни за 

другите аромати. 

Джоел Артур Розен-

тал, световноизвестният 

бижутер и собственик на 

компанията JAR, се отнася 

към бизнеса си с парфюми 

като към хоби. Компанията 

не рекламира продуктите 

си. Розентал смята, че за 

да обичат и ценят парфю-

мите му, клиентите трябва да преодолеят 

някои трудности. 

Минималната цена е 220 евро за 30 мл. 

Флаконите са еднакви, строги и максимал-

но прости. Ароматите са дълбоки и нео-

бикновено наситени. 

Няма да бъдете свиде-

тели на грандиозен симфо-

ничен откъс, в който зазву-

чава акорд от неизвестен 

музикален инструмент или 

орган с размерите на ню-

йоркски небостъргач. Как-

то не бива да се поставят 

на едно място диаманти и 

перли. 

Самите ноти в аро-

мата са като скъпоценни 

камъни, подбрани с много 

обич и старание според 

оттенъка на общата композиция. 

Най-скъпият аромат на JAR няма име. 

Вместо това на него е нарисувана среб-

риста мълния, пробиваща шишенце от 30 

мл, струващо 520 евро.

Gianni Vive Sulman Parfum VI 

Лондонският бижутер Gianni 

Vive Sulman предлага своя парфюм 

на цена 88 698 долара за 30 мл. 

Всеки от 173-те флакона е израбо-

тен лично от Pierre Dinand, чийто 

35-годишен опит му подсказва как 

да постави вярно рубините върху 

флакона, изработен от злато и пла-

тина, и да инкрустира диамантите 

на капачката. Калъфът на флакона 

може да бъде изработен от различ-

ни по цвят редки дървета, с инкрус-

тации от злато. Не забравяйте 

също, че златното ключе за калъ-

фа е ръчно изработено от жълто 

злато с десет рубина и двайсет и 

осем диаманта. Малък нюанс: клю-

чът може да се носи като огърлица 

или гривна. Един от притежатели-

те на тази изискана вещ е Майкъл 

Джексън. 

Индивидуални аромати 

Някои компании предла-

гат изработката на спе-

цифични индивидуални аро-

мати. Цените могат да 

започват от 8000 евро 

нагоре. Това са парфю-

ми на Francis Kurkdjian, 

Quest, Lancome и много 

други.


