
НА ПРИЦЕЛ:

Дискриминация или не? 

      

стр. 10

В БРОЯ:

Свръхмодерна  

машина прокопава 

метрото        

стр. 3

Инж. Светослав Глосов 

- областен председател 

на КСБ-София:

След Нова година 

банките ще се над-

бягват за внимание-

то на строителите

     стр. 5

Европа обсъжда в 

София социалния 

диалог в 

строителството

  стр. 9

Архитектът  

и кулата, която иска 

да полети

 стр. 17

www.bulstrad.bg

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Я

Брой 37, 11 декември 2009 г., цена 1 лв.

www.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

България с 
прагматична позиция 
в Копенхаген

Европейският съюз може да 

премине към преговори за 30% 

намаляване на емисиите на пар-

никови газове, при условие че 

развитите страни поемат съ-

измерими ангажименти за нама-

ляване на вредните емисии от 

минимум 25% до 2020 г. спрямо 

равнищата от 1990 г. Развива-

щите се страни също трябва да 

поемат конкретни ангажименти 

от порядъка на 15-30% до 2020 

г. Това гласи българската пози-

ция за участие в заседанието на 

Европейския съвет в Брюксел на 

10 и 11 декември. Позицията на 

ЕС от конференцията по кли-

матичните промени в Копенха-

ген ще бъде основен акцент по 

време на срещата на върха на 

съюза, в която ще вземе учас-

тие и премиерът Бойко Борисов. 

Страната ни смята, че трябва 

да се запази възможността, за-

ложена в Протокола от Киото, 

за банкиране на излишъците от 

предписани емисионни едини-

ци. Приходите от продажба на 

излишъци от тях могат да бъ-

дат използвани като източник 

за финансиране на дейности за 

смекчаване на изменението на 

климата.

На стр. 18 

Усилията на Камарата на 

строителите в България дове-

доха до първи реален резултат. 

В сряда беше прието постано-

вление на Министерския съвет, 

което дава зелена светлина на 

плащанията на държавата към 

строителните фирми. То касае 

изчистването на неплатени да-

нъци ДДС и осигуровки. За целта 

правителството отделя 50 млн. 

лв. Това е първата стъпка за 

решаването на тези проблеми 

и е резултат от интензивните 

преговори между КСБ и държав-

ната администрация. Това е и 

гаранция за добрия диалог, кой-

то държавата има с бизнеса.  

Силвия  Радославова

Първи резултат  
от добрия диалог на КСБ 
с правителството

МС прие 

постановление, което 

дава зелена светлина 

на плащанията на 

държавата към 

строителните фирми

ОБЩИНИ: БУРГАС

Кметът Димитър Николов: 

Преборихме 
кризата 
с мащабна 
строителна 
кампания

Кризата не ни подмина. Но 

строителството в град Бур-

гас не е спряло. Напротив. Аз се 

чувствам подготвен да говоря 

за нашите общински проекти, 

които са доста. Реагирахме 

адекватно и подходихме нетра-

диционно – вместо да залегнем 

и да чакаме бурята да отмине, 

успяхме да реализираме мащаб-

на строителна кампания, за да 

оправим инфраструктурата на 

града. Дадохме работа на над 

150 фирми, повечето местни. 

На стр. 12-13
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СУПА ЗА МОМЧЕТАТА

Бай Насо е от потомствените стро-

ители. Слушаш го със зяпнали уста, ко-

гато разказва как са издигали комините 

на ТЕЦ „Трайчо Костов” на гара Искър. 

Демокрацията смени името му на ТЕЦ 

„София-изток”, но бай Насо не може да си 

изкриви езика. Та с особена гордост той 

разказва за усещанията си на 100 метра 

„над морското равнище” (цитирам го…) 

в тесния кръг на комина и отклоненията 

от метър-два при вятър. 

То отклонението си го има и по про-

ект, ама друго е да го чуеш от един ис-

тински майстор коминджия. Трънчанин. 

Такива май вече няма по земите ни, не за-

щото нашенецът няма дарба, смелост и 

сила, а защото кой днес строи комини? И 

ТЕЦ-ове. Те днес за атомната централа 

не могат да се разберат, та за комини…

Реди ги бай Насо едни пиперлии, дето 

не стават за вестник, но момчетата от 

строежа го слушат, припалват по цига-

ра, и после отново вземат мистрията и 

отвеса. И се чудят как този мъж, вече 

на преклонна възраст, някога е катерил 

стоте метра от вътрешната стена на 

комина, по железните стъпенки, и то два 

пъти на ден? Защото асансьорът от 

външната страна е бил само за качване 

на материала. Е, понякога и него използ-

вали, но по „охрана на труда” било заб-

ранено. 

Лично бай Насо бил слизал „на дала-

вера” само веднъж, когато спешно били 

събрани за посрещането на първия кос-

монавт Юрий Гагарин. Нещо организато-

рите по посрещането не били догледали 

и точно около моста към аерогарата се 

получавала дупка, та строителите бър-

зо-бързо били докарани за публика. Нали 

ТЕЦ-ът е близо, спрели ги от работа за 

три часа…

И още „притчи и легенди” разказваше 

строителят и момчетата му вярваха. В 

погледа му личеше, че всичко е истина, 

и нищо не притуря… Дори и за монти-

рането на най-дългите ферми на Завода 

за тежко машиностроене край Радомир, 

което било особено притеснение на пар-

тийните отговорници от София! Шега ли 

е – предстоял и монтажът на уникално 

оборудване от Япония, и всички бързали… 

Японският посланик, партийни величия, 

министри, отговорници – цялата държа-

ва следяла работата на бригадата мон-

тажници на бай Насо.

Справили се, разбира се. Друг е въпро-

сът за какво ни беше нужен гигантът 

край „Червена могила”, ама това е друга 

тема, и не ни засяга нас, на обекта.

На обекта бай Насо е „охрана”… Дава 

само нощна смяна, защото през деня гле-

да да е до болната си съпруга. Тя е почти 

строител (бивш…), най-малкото защо-

то го е придружавала по всичките големи 

строежи, дето е работил. Най-често е 

била на хаспела.

Фургонът е хубав, с климатик, с малък 

бойлер, печка, хладилник и с телевизор. 

Не че друго освен „По света и у нас” ин-

тересува бай Насо, ама друго си е да ти 

бръмчи кутията в дългите нощи…

В дългите нощи ветеранът слага на 

бавен огън голямата тенджера с боба, 

за да има какво да закусят на сутринта 

момчетата. Чиниите и лъжиците е доне-

съл от вкъщи. Запържва лука с три-чети-

ри моркова, бобът къкри бавно и чака под-

правките. Чубрица и джоджен бай Насо 

гледа на вилата си. И не ги жали. Да има.

Яли ли сте боб чорба сутрин на 

строежа? С препечена натрошена люта 

чушка?

За „Тухла четворка“ - 

Георги Сотиров

Тухла четворка

Санирането на всички 

панелни сгради в Бълга-

рия ще струва около 2,5 

млрд. евро. Това каза пред 

журналисти министърът 

на икономиката, енерге-

тиката и туризма Трайчо 

Трайков, който заедно с 

екоминистъра Нона Кара-

джова откри конференция-

та „България преминава на 

нисковъглеродна икономи-

ка”. Министър Караджова 

сподели резултати от са-

нирането на панелен блок 

в Бургас, в резултат на 

което е постигната енер-

гоикономия в размер на 70% 

от потреблението. Екоми-

нистърът сподели и факта, 

че в момента страната ни 

е най-енергоемка от всички 

в ЕС. Това води до големи 

икономически загуби, кои-

то обаче могат да бъдат 

попълнени от продажбата 

на квоти на парникови га-

зове, като средствата се 

използват за внедряване 

на енергоспестяващи про-

изводства. Пред журнали-

сти Караджова потвърди, 

че се водят преговори не-

използваните досега от 

България квоти парникови 

газове да бъдат продадени. 

Министърът на икономика-

та, енергетиката и тури-

зма Трайчо Трайков посочи, 

че ако бъде установена 

продажбата на тези еми-

сии, инвестициите в нови 

мощности ще се равняват 

на 5000 мегавата. В заклю-

чение министър Трайков 

отговори на въпрос на в. 

„Строител”, че нетната 

стойност на инвестиции-

те няма да се намали, ако 

бъде прието решение вре-

менно да се спрат проекти 

за възобновяеми енергийни 

източници. Той уточни, че 

инвеститорите и без това 

имат проблеми с присъеди-

няването на нови обекти 

към електропреносната 

мрежа.

Санирането на всички панелни сгради в България ще 
струва около 2,5 млрд. евро

Над милиард и половина 

евро ще бъдат вложени в 

проекти за намаляване на 

вредните емисии и про-

изводство на енергия от 

вятърни централи, съоб-

щи пресслужбата на Ев-

ропейската комисия (ЕК). 

Комисията е одобрила 15 

енергийни проекта, които 

ще допринесат за иконо-

мическото възстановява-

не на ЕС, а освен това ще 

подобрят сигурността на 

енергийните доставки. 

Очаква се проектите да 

намалят значително еми-

сиите на въглероден ди-

оксид. ЕК предоставя без-

възмездно 1 млрд. евро на 

шест проекта за улавяне и 

съхранение на въглероден 

диоксид и 565 млн. евро на 

девет вятърноенергийни 

проекта с морско разполо-

жение. Чрез насърчаване 

на технологията за ула-

вяне и съхранение на въг-

лероден диоксид (Carbon 

Capture and Storage - CCS) 

ЕК иска да подчертае зна-

чението на производство-

то на енергия на база ми-

нерални горива, както и 

необходимостта то да 

бъде приспособено към из-

искванията за нисковъгле-

родна енергетика. Вятър-

ноенергийните проекти с 

морско разположение пък 

допринасят за развитие-

то на конкурентоспособ-

на индустрия за морска 

вятърна енергия. В допъл-

нение се създават много 

„зелени” работни места, 

посочват от ЕК.

„С това свое решение 

Европейската комисия 

постави основа за раз-

работването на две клю-

чови устойчиво развити 

технологии, които ще 

имат съществено значе-

ние в борбата ни срещу 

изменението на климата”, 

обясни еврокомисарят по 

енергетиката Андрис  

Пиебалгс.

„Това уникално реше-

ние на Европейската ко-

мисия не само дава им-

пулс на икономиката и 

заетостта, но също така 

оказва подкрепа на две но-

ваторски енергийни тех-

нологии, които биха могли 

в бъдеще да доведат до 

създаването на допълни-

телни работни места и 

икономически растеж", 

смята той. Решението 

за финансова подкрепа на 

тези 15 проекта е първа-

та стъпка към оползотво-

ряването на заделените в 

ЕС през май 2009 г. близо 

4 млрд. евро за енергийни 

проекти, съдействащи за 

икономическото възста-

новяване. 

1,5 млрд. евро  
за намаляване на 
вредните емисии

Пламен Блесков

Горната 

ка м ар а  н а 

федералния 

парламент 

на Швейца-

рия одобри 

пр е д о с т а -

в я нето  н а 

2 5 7  м л н . 

франка (170 

млн .  евро ) 

на Румъния 

и България в 

рамките на 

приноса на 

страната за 

разширяването на Евро-

пейския съюз.

Сумата вече е гласу-

вана от долната камара 

на парламента, като за 

България са предвидени 76 

млн. франка (50 млн. евро), 

а за Румъния - 181 млн.

Средствата ще бъ-

дат предназначени за 

швейцарски проекти, из-

пълнени в сътрудничест-

во с местни партньори. 

По време на дебатите в 

горната камара сенато-

рите са били уверени, че 

са взети мер-

ки за доброто 

функциониране 

на системите 

з а  ко н т р о л 

върху израз-

ходването на 

парите.

Министъ-

рът на външ-

ните работи 

Мишлин Кал-

ми-Рей е из-

тъкнала,  че 

Швейцария има 

„всякакъв ин-

терес от интегрирането 

на тези две страни, защо-

то това ще засили ста-

билността, сигурност-та 

и благосъстоянието на 

европейския континент, 

от което Швейцария също 

има полза“.

Швейцария ни отпуска  
50 млн. евро за проекти за 
евроинтеграция

Специализирана ак-

ция на Главна дирекция 

„Борба с организираната 

престъпност” (ГДБОП) на 

столичния бул. „Драган 

Цанков” възбуди любопит-

ството на гражданите в 

сряда следобед. Репортер 

на в. „Строител” успя да 

разбере, че полицаите са 

задържали трима мъже 

при опита им да склонят 

свидетел да оттегли по-

казанията си в съда. Арес-

туваните бяха изправени 

до микробус, а по-късно 

вкарани в кола на ГДБОП и 

отведени. За няколко часа 

районът бе отцепен, като 

потокът от коли се прид-

вижваше бавно.

Акция!
Явор Симеонов

Снимки авторът
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Свръхмодерна машина 
прокопава метрото

„След видяното в за-

вода в Шванау в Германия 

съм спокоен, че от 2012 

г. метрото в София ще 

се движи от Централна 

гара и „Надежда” до бул. 

„Черни връх”, заяви минис-

тър-председателят Бойко 

Борисов при приемането 

на машината, с която ще 

бъде прокопан тунелът 

на софийското метро 

през централната част 

на града. Символичното 

предаване на огромното 

съоръжение с тегло над 

1600 т бе на церемония в 

производствената база 

на фирма „Херенкнехт”. На 

нея присъстваха минис-

търът на финансите на 

провинция Баден-Вюртем-

берг Вили Щехеле, който е 

и съпредседател на сме-

сената комисия „Бълга-

рия - Баден-Вюртемберг”, 

вицепремиерът Цветан 

Цветанов, изпълнител-

ният директор на „Ме-

трополитен” инж. Стоян 

Братоев и президентът 

на фирма „Доуш иншаат” 

Гьонюл Талу, която е изпъл-

нител на разширението на 

метрото. 

С модерната машина 

ще бъде изграден туне-

лът от втория диаметър 

на метрото между пътен 

възел „Надежда” и кръсто-

вището на бул. „Витоша” и 

бул. „Патриарх Евтимий”. 

Той се финансира по ОП 

„Транспорт” чрез Европей-

ския фонд за регионално 

развитие.

Произведеното в Шва-

нау съоръжение е най-без-

опасната технология за 

прокарване на тунели в 

света. То е поръчано от 

изпълнителя на участъка 

и е изработено специално 

за условията на метро-

то в София, обясни из-

пълнителният директор 

на „Метрополитен” инж. 

Стоян Братоев. С маши-

ната на ден ще се проко-

пават около 9 м и ще се 

извозват около 1000 куб. 

м, или 50 камиона изкопен 

материал. Ще се работи 

при непрекъснат 24-часов 

режим на 3 смени и 7 дни в 

седмицата. В една смяна 

ще бъдат заети 35 човека, 

от които 25 в тунела и 10 

отвън, посочи той.

Машината с дължина 

85 м ще бъде транспорти-

рана у нас по р. Дунав до 

Белене, а до София ще бъде 

доставена на платформи. 

ÑÒÎ ÄÓÌÈ

Хубаво е, че на Коледа и преди Рождество 
стават добри дела! Тази година това е на път 
да се случи и в България! Май за първи път… 
От много години вече на големите празници 
ни съпътстват какви ли не катаклизми – раз-
стрели, катастрофи, трагедии и бедствия, 
при това съпроводени с определено неадек-
ватно поведение на управляващите… Дори не 
е необходимо да припомняме трагедията с 
войниците на Околовръстното и игривото 
хоро на един бивш премиер…

Сегашният премиер, а и правителството, 
освен с работоспособност и нестандартни 
идеи, се отличава с прагматизъм, включител-
но и по отношение на строителния бранш 
след двете срещи, които КСБ проведе в Ми-
нистерския съвет наскоро.

Направена бе първата стъпка за възста-
новяването на ДДС. Правителството рабо-
ти по закъснелите разплащания със строи-
телните фирми – според някои икономисти 
за около един милиард лева! Тази седмица 
Цецка Цачева откри пътя от Плевен до Нико-
пол - един проект с европейско финансиране, 
който ще развие трансграничното сътруд-
ничество с Румъния… Подготвя се енер-
гийна стратегия, преходът към нисковъг- 
леродна икономика започва. С малък дефицит 
до 500 млн. лева ще завърши годината и това 
ще стане с промяна в бюджет 2009. Този де-
фицит ще бъде 0,756% от БВП. Според ми-
нистър Дянков така ще се подпомогнат пред-
коледно държавата и бизнесът. По думите му 
има и добри финансови новини за разплащане 
на инфраструктурните проекти…

Георги Сотиров

От стр. 1

По втора схема, ко-

ято се разработва в 

момента и за която са 

осигурени 100-120 млн. 

лв. ще бъдат изплатени 

задълженията на дър-

жавата за инфраструк-

турни проекти. „Имаме 

абсолютна готовност 

за тези плащания”, заяви 

финансовият министър 

Симеон Дянков.

50-те млн. лв., кои-

то МС одобри ще бъдат 

насочени към фирми, не-

платили данъци и ДДС, 

което не им позволява да 

участват в нови търго-

ве. „По този начин фир-

мите ще бъдат подпо-

могнати и след известен 

период от време те ще 

върнат парите на дър-

жавата под формата на 

ДДС”, обясни Дянков. Той 

каза, че до всички ми-

нистерства е изпрате-

но писмо да представят 

доклади за всичките си 

задължения до момента. 

Преди това задължител-

но трябва да се направи 

и проверка дали работа-

та, която е фактурира-

на, е реално извършена, 

кога са падежите на съ-

ществуващите задъл-

жения. Срокът за преда-

ване на тези доклади в 

Министерството на фи-

нансите е следващата 

седмица. „Такава пълна 

проверка засега е напра-

вена само от Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството и именно заради 

това тези средства, 

които днес  обяви хме 

като помощ за строи-

телството,  минават 

през МРРБ”,  каза още 

финансовият министър. 

По негови данни сумите, 

които са фактурирани 

до момента, са около 

400 млн. лв., като става 

въпрос не само за строи-

телството, и трябва да 

е ясно, че това са суми, 

по които работата е ре-

ално свършена. 

Има още заявки за 

плащания на 450 млн. 

лв. за договори, които 

обаче не са проверени. 

Дянков поясни, че иска 

да е убеден, особено по 

време на финансова кри-

за, че когато се плаща, 

се плаща за договори, по 

които дейностите са 

изпълнени. 

Тези новини идват в 

контекста на постиг-

нати отлични резулта-

ти на държавата във 

фискално отношение. 

Бюджетът за ноември, 

е регистрирал лек изли-

шък в размер на 48 млн. 

лв. През същия месец са 

се увеличили приходите 

от НАП и агенция „Мит-

ници”, което означава, 

че реформата работи. 

Спадът в БВП за 2009 г. 

се очаква да бъде 4,9% , 

което е с 1,4% по-малко 

от прогнозирания. С ма-

лък дефицит до 500 млн. 

лева ще завърши годи-

ната и това ще стане с 

промяна в бюджет 2009. 

Този дефицит ще бъде 

0,756% от БВП и ще на-

реди България на първо 

място сред страните в 

ЕС с най-нисък бюдже-

тен дефицит за 2009 г. 

„Дефицит не се налага, 

можем да стигнем до 

балансиран бюджет на 

годишна основа”, каза 

Дянков. И обясни, че до-

брите новини позволя-

ват да се направи малък 

коледен подарък за биз-

неса. 

Първи резултат от 
добрия диалог на КСБ  
с държавата

Георги Елински
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Бойко Борисов пред Осмата кръгла маса на Economist Conferences: 

Строителството е в 
сферите с най-големи 
инвестиции

Строителството е в 

сферите с най-големи ин-

вестиции. Добрият знак 

е, че има все повече ин-

веститори в областта 

на енергетиката, нови-

те технологии и др. Това 

съобщи премиерът Бойко 

Борисов. Правителство-

то ще подготви обща 

стратегия по енергий-

ните въпроси, която ще 

бъде съгласувана и с пре-

зидента Първанов.  

Премиерът подчерта, 

че споразумението за 

нефтопровода няма клау-

зи при отказ. В България 

обаче има закони и без 

екооценка нищо няма да 

се строи, каза Борисов. 

Над 24 млрд. евро за 4 

години са привлечени под 

формата на чуждестран-

ни инвестиции,  увери 

премиерът. 

Стратегическата цел 

пред правителството е 

влизането на страната в 

еврозоната. Това е тежък 

процес, ЕС е доста скеп-

тичен спрямо България. 

Сега обаче, след всички 

стъпки, които предпри-

ехме, се надяваме усили-

ята ни да се увенчаят с 

успех. Очакваме най-къс-

но до 3 години да приемем 

еврото, прогнозира той.

„Оказа се, че до този 

момент няма обща стра-

тегия между бизнеса и 

правителството относ-

но големите енергийни 

проекти на страната. 

Мисля, че днес ще се съг-

ласуват двете позиции и 

ще се стигне до някакъв 

план. 

Постарахме се мак-

симално бързо във време 

на криза да изготвим ба-

лансиран бюджет, който 

е най-толерираният в Ев-

ропа. Има цели сфери на 

българската икономика и 

финанси, за които 20 го-

дини се е знаело, че се на-

ливат пари за дейности, 

които са абсолютно не-

нужни. Над 840 млн. лв. 

е наляла държавата в 

частното предприятие 

„Кремиковци”. Като при-

бавим към всичко това 

контрабанда на горива, 

храни, та дори и на дре-

хи и платове с тихото 

толериране на държава-

та, нещата стават още 

по-сериозни”, подчерта 

Борисов. 

Дарителска кампания 
за Боянската църква

Националният исторически 

музей (НИМ) започна кампания за 

отбелязването на 750-годишнина-

та от изписването на Боянската 

църква - паметник на културата, 

включен в листата на Световно-

то културно наследство на ЮНЕ-

СКО. Това съобщи на пресконфе-

ренция и.д. директорът на НИМ 

Цветана Кьосева. Кампанията 

е под патронажа на министър-

председателя Бойко Борисов, на 

министъра на културата Вежди 

Рашидов и на министър Божидар 

Димитров и се осъществява със 

съдействието на Националната 

комисия на България за ЮНЕСКО. 

Предвидени са инициативи за на-

биране на средства, материали и 

услуги за социализацията на па-

метника и за облагородяването 

на околното пространство. Те 

включват подмяна на керемидите 

на църквата, ремонт на оградния 

зид, пренареждане на входните 

алеи, построяване на тоалетни 

за посетителите, обновяване на 

парковата среда. 

Работна група 

за решаване на съ-

ществуващи про-

блеми в жилищната 

политика и енергий-

ната ефективност 

ще бъде създадена 

през януари 2010 г. в 

Министерството на 

регионалното разви-

тие и благоустрой-

ството. Това стана 

ясно на проведена 

среща на тема „Ка-

чествено изпълнение 

на обновителни про-

екти в многофамилни 

жилищни сгради с цел повиша-

ване на енергийната им ефек-

тивност”. Работната група 

ще преразглежда норматив-

ната уредба с цел осигуряване 

на нейното осъвременяване. 

Задача на работната група ще 

бъде извършване на анализ, за 

да се прецени дали няма пречки 

за изпълнението на национал-

ната жилищна политика. 

При представянето на до-

брите практики по проект „Де-

монстрационно обновяване на 

многофамилни жилищни сгради” 

стана ясно, че в резултат от 

обновяването на 27 жилищни 

сгради и течащите в момента 

обновителни дейности за още 

толкова, спестеното годишно 

потребление на енергия е меж-

ду 40 и 60%. Изхвърлените в 

атмосферата емисии на вред-

ни газове са приблизително с 

6700 тона по-малко. 

За да се гарантира ка-

чеството на обновителните 

дейности при реализацията 

на проекта, те се извършват 

въз основа на проведено тех-

ническо и енергийно обследва-

не, осъществяване на много-

степенен контрол от страна 

на технически експерти от 

проекта, фирма за технически 

надзор и технически експерт, 

упълномощен 

от бенефициен-

та. Спазва се 

система за оси-

гуряване на ка-

чеството с ясно 

разграничаване 

на отговорно-

стите и гаран-

циите между 

изпълнителя , 

инвеститора и 

производителя 

или доставчика 

на използвани-

те материали 

за постигане на 

договорените проектни пара-

метри.

По време на работната 

среща беше представен про-

ектът ENSLIC Building – енер-

госпестяване чрез насърчава-

не оценяването на жизнения 

цикъл на сградите. Тази оцен-

ка дава възможност да се про-

учат отделните материали 

за изграждането им – какво 

се влага, как се прави, колко 

газове се отделят при произ-

водството на материалите и 

каква е продължителността 

на техния живот.

Още по темата за енергий-

ната ефективност – на стр. 9

Работна група в МРРБ 
ще анализира политиката  
за обновяване на жилищата 

Регистрират възстановяването на имотния пазар
Месец ноември  се 

оказва  по -динамичен 

при сделките с жилищни 

имоти в София. На първо 

място, според агенция-

та за имоти „Бългериан 

Пропъртис” е отбелязан 

по-слаб спад на реали-

зираните сделки спрямо 

октомври в сравнение с 

предишни години – общо 

за страната намаление-

то е 15%. На второ мяс-

то е видът на сключени-

те в големите градове 

сделки, които са предим-

но във високия сегмент 

за цени от 100 хил. евро 

нагоре. Например в Со-

фия през ноември са се 

купували апартаменти 

над 100 кв.  м на цени 

между 100-250 хил. евро 

със средна цена на кв. м 

около 1100 евро, сочат 

данните. Това е пълна 

противоположност на 

октомври,  когато се 

купуваха по-малки апар-

таменти в столицата, 

на цени между 55-65 хил. 

евро за около 800 евро на 

кв. м. Тази тенденция е 

валидна и за Варна, къде-

то обаче и през ноември 

са сключени сделки и в 

ниския сегмент – около 

20-30 хил. евро.

За  цялата  страна 

през 2009 г. важи тен-

денцията на сключване 

на сделки в най-ниския и в 

най-високия пазарен сег-

мент. Рядкост продължа-

ват да бъдат сделките с 

имоти от среден клас.

През ноември броят 

на реализираните от 

компанията сделки за 

първи път през 2009-а е 

по-голям от същия месец 

на 2008 г., като бележи 

ръст от близо 38% спря-

мо ноември 2008 г.
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След Нова година банките ще се надбягват 
за вниманието на строителите
Гледаме с умерен оптимизъм към 2010 г.

Инж. Светослав Глосов - областен председател на КСБ-София:

Да започнем оттам, 
че Камарата на строи-
телите много активно, 
особено през последни-
те месеци, работи по 
разрешаване на въпроса 
със забавените плаща-
ния на строителните 
фирми. Как се стигна до 
първите срещи и реше-
ния с правителството? 

В продължение на ня-

колко управителни съ-

вета на Камарата на 

строителите бяха пов-

дигнати въпросите със 

задълженията на държа-

вата и общините към 

строителите по изпъл-

нение на обществени 

поръчки. Коментираха 

се дължими суми от по-

рядъка на половин мили-

ард и нагоре. Напоследък 

стана ясно, че държава-

та има да се разплаща 

с около милиард. Неза-

висимо от издадените 

фактури и свършената 

работа от строителите 

съответните държавни 

и общински възложите-

ли не им плащат, а от 

своя страна в исковете 

се държи да се получат 

съответните ДДС и да-

нъци от нашите фирми. 

И в един момент какво 

се получава: фирмите 

не могат да си вземат 

парите, а трябва да из-

платят задълженията 

си към държавата от 

пари, които не са взели... 

Споделяше се фактът, 

че голям брой работ-

ници – около 20-30% от 

наетите, остават без 

работа. Точният брой на 

безработните в строи-

телството е между 60 и 

100 хил. души, които ос-

тават или останаха без 

работа в резултат от 

новите условия. Те оти-

ват на трудовата борса 

и оттам нататък държа-

вата ще бъде принудена 

да им плаща като на без-

работни. 

Това, което се спо-

дели на Управителния 

съвет на КСБ, беше, че 

всеки с каквото може 

трябва да помогне стро-

ителните фирми да си 

получат дължимото и да 

запазят своите хора. Из-

ползвах и личните си кон-

такти в медиите. Дадох 

интервю за новините на 

Би Ти Ви, а на следващия 

ден то беше коменти-

рано и по Българското 

национално радио. Тази 

медийна активност беше 

важна. Почти веднага 

от кабинета на минис-

тър-председателя Бойко 

Борисов беше потърсена 

Камарата на строители-

те в България и ръковод-

ството й беше поканено 

на среща в Министер-

ския съвет. На нея, как-

то вече стана ясно, се 

обсъдиха най-тежките 

ни проблеми и начините 

за тяхното разрешаване. 

Трудният зимен пери-

од, който предстои, ще 

усложни обстановката 

за строителите. Но се 

надяваме, че ще оцелеем 

благодарение на натру-

пания опит и на помощта 

на държавата. Факт са 

първите стъпки в тази 

посока. 

Вие управлявате се-
риозна фирма. Как се 
отрази кризата върху 
бизнеса Ви?

Всяко  забавяне  на 

плащанията задълбочава 

проблемите. При положе-

ние че моята фирма не е 

от големите, се наложи 

да намаля персонала си 

наполовина. През месец 

май, имах по трудов до-

говор 176 души, а сега са 

86. Казвам това, за да 

илюстрирам, че спадът 

на строителството на-

кара и мен да освободя 

доста хора. Що се отна-

ся до компаниите, които 

не работят по държав-

ни поръчки, те също се 

сблъскват с тези пробле-

ми. Повечето от фирми-

те са свързани помежду 

си като подизпълнители 

или доставчици на стро-

ителна продукция. Меж-

дуфирмената задлъжня-

лост също е голяма. Така 

че, ако се разреши про-

блемът със заплащането 

от държавата, това ще 

се отрази и на общото 

състояние на строител-

ния бранш като цяло. 

От друга страна, за 

никого не е тайна, че 

кризата има отчасти и 

оздравителен ефект вър-

ху бранша, защото в него 

ще останат истински 

строители, а не случайни 

хора, занимаващи се със 

строителство...

Проблемът с между-
фирмената задлъжня-
лост е един от основ-
ните проблеми, който 
съществува в сектора. 

Другият проблем – с 
банките, също очаква 
своето разрешение. 
Банките не подкрепиха 
строителния бранш в 
тежката икономическа 
криза. Как ще коменти-
рате този факт? 

Да,  банките не ни 

подкрепиха. Затруднени-

ята се дължат на спря-

ното кредитиране на 

строителството като 

цяло. Почти липсва под-

крепа при покупката на 

жилища, което също ин-

директно влияе на бран-

ша.  Добре е банките 

да разберат, че трябва 

да подкрепят сектора, 

защото това в крайна 

сметка ще се отрази 

и на тях. По-добре е да 

подкрепят фирмите и те 

да работят, да изчистят 

своите задължения и да 

имат по-големи обороти. 

Мисля, че банките ще се 

ориентират правилно 

и ще започнат да рабо-

тят, като подпомагат 

бизнеса. Вече има таки-

ва индикации от някои. 

Има банки, които сами 

ни търсят. Областното 

представителство на 

София работи и вече има 

договор с Алианц Банк 

България. 

Как точно ще рабо-
тите и как ще ви под-
крепя Алианц Банк? 

В рамковото споразу-

мение, което подписах-

ме, е записано, Алианц 

Банк България ще под-

крепя фирмите за тех-

ните гаранции, както и 

за участие в търговете, 

особено когато фирмата 

работи по проекти на Ев-

ропейския съюз. Това, ко-

ето банката е записала в 

договора, е, че всеки един 

проект ще се работи 

конкретно, в зависимост 

от условията. В споразу-

мението ще има допълни-

телни уточнения относ-

но цената на услугата на 

банката. Мисля, че това 

е добро начало! Очакваме 

след Нова година да има 

раздвижване на пазара и 

да започне цялостно въз-

становяване от кризата. 

И тогава всички банки 

ще започнат да се над-

бягват за вниманието на 

строителния бранш! Това 

не са мои думи, а от ста-

новище на изпълнителния 

директор на Алианц Банк 

България Светослав Га-

врийски. Така че мога да 

обобщя – настъпи мо-

ментът, в който банки-

те трябва да си сложат 

„маратонките”, за да ус-

пеят в състезанието за 

вниманието на строите-

лите. 

Има ли други новини 
около софийското пред-
ставителство на КСБ? 
Какво подготвяте?

Провеждаме семина-

ри. До момента сме про-

вели четири за сметка 

на Камарата. Но сега 

сме ограничени финан-

сово. 

В кризисното време в 

софийския регистър на 

строителите настъпиха 

редица промени. Заличе-

ни са 273 фирми, които до 

момента не са направили 

годишно потвърждение. 

Фирмите, които в момен-

та са записани в софий-

ския регистър, са 1522. 

Това не е първата криза, 

която преживяваме. Едва 

оцеляхме през периода 

1996-97 г. Спомням си, че 

тогава взех частен заем, 

за да изплатя заплатите 

на моите служители. По 

това време също имах да 

получавам по обществе-

на поръчка многократно 

по-голяма сума, но тя се 

бавеше...

Каква беше 2009 г. 
за софийските строи-
тели?

В сравнение с 2008 г. 

има спад между 30 и 40%. 

До май-юни 2009 г. не се 

усещаше колко е труд-

но, спадът тръгна след 

това. Ще приключим го-

дината някак, като очак-

ванията са и за трудни 

януари и февруари. Ос-

новната ни работа за-

виси от бъдещето на 

големите международни 

обекти в енергетиката, 

чието развитие видимо 

се забави заради криза-

та. 

Какво очаквате от 
2010-а – дали тя ще бъде 
по-добра и успешна от 
тази година?

Това, което се комен-

тира масово и което се 

очаква в строителната 

сфера, е раздвижване 

благодарение на сред-

ствата по оператив-

ните програми.  Дали 

ще има, или няма да има 

пари, зависи от ЕС. Оч-

аква се и много чужди 

фирми да участват в 

търговете по опера-

тивните програми, като 

много български фирми 

ще се включат като под-

изпълнители. През нова-

та година наши фирми 

имат намерение да се 

включат в търговете по 

програмите „Регионално 

развитие”, „Околна сре-

да”, големите енергий-

ни проекти, които вече 

споменах. Започването 

на такива проекти със 

сигурност би осигурило 

хиляди работни места 

за родните фирми, а при 

най-мащабните проекти 

това би осигурило между 

12 и 15 хил. нови работни 

места! Гледаме с умерен 

оптимизъм към 2010 г.

Инж. Светослав Глосов е областен председател 

на КСБ-София. Завършил е Висшия институт 

по архитектура и строителство, специалност 

"Промишлено и гражданско строителство". 

През 1994 г. създава компанията за строителен 

надзор „Глоса”, а през 1996-а и строителната 

фирма „Биад-С” за изграждане на жилищни 

сгради и хотели. Фирмата му строи в София, 

Банско, по Черноморието. В момента е главен 

изпълнител в изграждането на жилищен комплекс 

за строителите и експлоатационния персонал на 

АЕЦ „Белене”.

Ренета Николова
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Инвестират 70 млн. евро в 
по-модерна Витоша

Инвестиция над 70 

млн. евро предвиждат от 

„Витоша ски” АД за модер-

низиране лифтовете на 

Витоша. Реализирането на 

проекта за обновяване на 

ски зоната ще бъде по най-

високия европейски еко-

логичен стандарт ЕМАС, 

съобщи собственикът на 

съоръженията в планина-

та. „Витоша ски” вече е из-

пратило декларация, с коя-

то иска от Еврокомисията 

да бъде приложен контро-

лът по ЕМАС, който е мно-

го сериозен във всяко едно 

отношение. Всеки курорт 

с подобен сертификат 

поема ангажимент за еко-

мениджмънт и извършване 

на проверка по всяко време 

от органите, отговорни за 

това в ЕС. В момента про-

ектът е спрян, тъй като в 

средата на октомври ми-

нистерството отмени по-

ложителното становище 

по екологичната оценка с 

мотива, че според Плана 

за управление на Витоша 

не може да се правят нови 

писти и съоръжения.

Проектът на „Витоша 

ски” предвижда инвестиции 

за 50 млн. евро в спортна 

и туристическа 

инфраструктура 

на зоната за ту-

ризъм и ски „Але-

ко” и още 20 млн. 

в лифтове. Съ-

ществуващите 

съоръжения ще 

бъдат подменени 

с нови и по-безо-

пасни. В момента 

капацитетът на 

седалковия лифт 

„Драгалевци” е 

300 души на час, 

като се предвиж-

да да бъде заме-

нен с кабинков 

лифт с капаци-

тет 3000 души на 

час. Ще се увеличи и дължи-

ната на съществуващите 

съоръжения – 18,5 км, с 3,2 

км. Ще се обособят и пет 

основни ски писти, като 

общата дължина на всички 

писти ще бъде 17,5 км. 

Най-старият лифт 

– „Романски”, от 1957 г., 

ще бъде демонтиран и 

заменен с шестседал-

ков. Заедно с него ще бъ-

дат пуснати и дублиращи  

лифтове, така че да се 

покрият трите височин-

ни зони около Черни връх, 

„Стената” и писта „Лале-

1”. Новият 2,8-километров 

лифт ще минава предимно 

през вече обезлесени тери-

тории.

Проектът на „Вито-

ша ски” за модернизиране 

на ски зона ще заеме 68% 

от отредената по плана 

за управление на Витоша 

площ от 152,5 ха, обясни 

архитект Емил Леков. Пло-

щта на Природен парк „Ви-

тоша” е 27 079 ха, а планът 

за управление на Витоша 

отрежда 217,93 ха за зона 

за туризъм, спорт и ски 

„Алеко”, което означава, че 

проектът на „Витоша ски” 

за зона „Aлеко” е 0,6% от 

площта на целия природен 

парк.

Леков обясни, че из-

граждането на новия водо-

ем под пистата „Витош-

ко лале”, от който ще се 

ползва вода за инсталаци-

ята за изкуствен сняг, ще 

е в естествено дере, без 

бетонни допълнения и на 

принципа на естествено 

водохващане от река Ян-

човска. Обемът ще е око-

ло 700 хил. куб. м, което е 

приблизително с размери-

те на езерото Ариана в 

Борисовата градина. Това 

се прави, защото същест-

вуващият над лифта бент, 

който също хваща водата 

от река Янчовска, е недос-

татъчен.

Избират строител на 
парк в Кърджали 

Бобов дол иска пари 
за амфитеатър

От март 2010 г. за-

почва строителството 

на парк „Арпезос-север" в 

коритото на река Арда в 

Кърджали, което трябва 

да завърши през октомври 

2011 г. Паркът с площ 234 

дка ще е най-големият у 

нас, изграждан в централ-

на градска част. Това съ-

общи кметът на Кърджали 

Хасан Азис при представя-

нето на подробности по 

изграждането на парка и 

Бизнес парк I и II в града. 

Администрацията вече 

е изготвила тръжната 

процедура, предстои през 

февруари да бъде избран 

изпълнител на обекта.

Този проект е един от 

най-важните от гледна 

точка на градоустрой-

ството и най-красив от 

гледна точка на архитек-

турата и озеленяването, 

подчерта кметът на Кър-

джали. Проектът носи и 

своето социално значе-

ние, защото ще осигури 

достъпна и привлекател-

на градска среда за жи-

телите, посетителите и 

работещите в Кърджали с 

изградена паркова инфра-

структура, отговаряща 

на модерните изисквания, 

подобрени възможности 

за отдих и организиране 

на спортни и културни съ-

бития. 

Договорът за безвъз-

мездната финансова по-

мощ по ОП „Регионално 

развитие” за проекта „Из-

граждане на парк „Арпез-

ос-север” и „Бизнес парк”, 

гр. Кърджали" (I и II етап) 

бе подписан на 21 октом-

ври тази година. Проек-

тът е на обща стойност 

8 704 368,18 лв., а продъл-

жителността за негово-

то изпълнение - 2 години. 

Бобов дол иска чет-

върт милион за строеж на 

амфитеатър. Общината, 

която е с блокирани банко-

ви сметки заради дългове, 

участва в проект заедно 

със сръбската община 

Палилула. Стойността 

на проекта по трансгра-

нично сътрудничество е 

600 хил. лв., като 260 хил. 

от тях са за миньорско-

то градче. Местната 

управа иска да осигури на 

жителите лятно кино и 

открита сцена, каквито 

в момента в града няма. 

Ако проектът бъде от-

хвърлен, Бобов дол ще да 

кандидатства отново с 

него, но по програмата 

„Развитие на селските 

райони”.

Изабелла Соколова

Стартира изграждането на 
помпена станция край Нови Искър

Дават на концесия подземен паркинг

Стартира строител-

ството на помпена стан-

ция край Нови Искър. Нача-

лото положиха кметът на 

Столичната община Йор-

данка Фандъкова и минис-

търът на околната среда 

и водите Нона Караджо-

ва. Помпената станция е  

подобект на канализацион-

ната система на Нови Ис-

кър, чиято реализация започ-

ва през 1987 г., но по-късно 

обектът е замразен. 

Новата помпена стан-

ция ще отвежда водите до 

Кубратово. 

Финансирането  на 

строителните работи 

е осигурено по програ-

ма ИСПА и е на стойност  

3 342 000 евро. Със сред-

ствата ще бъдат изградени 

помпена станция, напорен 

колектор и ще бъде ремон-

тирана съществуващата 

колекторна система на Нови 

Искър. Изпълнител на проек-

та е „Консорциум Кубрато-

во”. Срокът за завършване 

и предаване на обекта по 

договора е октомври 2010 г.

Строителство на пар-

кинга на община Варна с 

три подземни нива ще 

бъде дадено на концесия, 

решиха общинските съ-

ветници на последната 

си за тази година сесия. 

Теренът е 3650 кв. м, а 

застроената площ ще 

бъде 10 360 кв. м. Конце-

сията се дава за 30 годи-

ни с възнаграждение 2% 

от брутните приходи от 

експлоатацията, но не 

по-малко от 20 хил. лева 

годишно. Депозитът за 

участие е 5000 лева. Сро-

кът на строителство е 3 

години. Срещу решението 

на местния парламент се 

обявиха съветниците от 

ГЕРБ и от групата на биз-

нес партия „Глас”. Те смя-

тат, че паркингът трябва 

да има и 3 надземни нива, 

иначе е неизгодно за ин-

веститора. Председате-

лят на Общинския съвет 

Борислав Гуцанов обясни, 

че преди години е имало 

предложение за надземен 

паркинг, срещу което се 

обявили живеещите в съ-

седните кооперации и за-

вели дела. Новият паркинг 

ще разполага с близо 300 

места за автомобили.

1  м л н .  л в . 

ав а н с о в о  щ е 

получи община 

Добрич за реали-

зирането на про-

ект за ремонт на 

пътища. Сред-

ствата се оси-

гуряват от Евро-

пейския фонд за 

регионално раз-

витие и републиканския бю-

джет. С отпуснатата сума 

ще започнат дейностите 

по проект „Рехабилитация и 

реконструкция на общински 

пътища на територията 

на община Добрич”. Обща-

та му стойност е 5 млн. лв., 

безвъзмездно финансирани 

по ОП „Регионално разви-

тие”. Проектът предвиж-

да да бъдат ремонтирани 

шест страте-

гически пътни 

отсечки извън 

регулация, които 

се намират на 

входа и изхода на 

града. Това са: 

440 м от пътя 

Варна–Добрич, 

отклонението до 

Гробищния парк, 

отклонението до лесопарк 

„Дъбовете”. Ще бъдат ре-

монтирани още 1540 м от 

бул. „3 март”, 1000 м от 

пътя до бившия военно-ре-

монтен завод „Хан Аспарух”, 

както и отсечката от бул. 

„Добруджа” до околовръс-

тен път. 

Общата дължина на ре-

монтираните пътища ще 

бъде 7380 метра.

1 млн. лв. за 
пътища в Добрич

Марина Петрова

Елица Илчева
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Премиерът обеща подкрепа за 
инфраструктурата на Варна и Бургас
Средствата за изграждането на пътния възел Бургас–Созопол–Средец вече са осигурени 

Ще подпомагаме кме-

та, областния управител 

и депутатите от Варна, 

за да се направи най-доб-

рото за града. Това заяви 

премиерът Бойко Борисов 

по време на откриване на 

реконструирания пешехо-

ден участък на булевар-

дите „Цар Освободител" 

и „Сливница" във Варна. 

Реконструкцията е на 

стойност 2,3 млн. лв. В 

резултат на реконструк-

цията са обособени нови 

139 паркоместа, подме-

нено е уличното освет-

ление, има нова велоалея. 

Кметът Кирил Йорда-

нов  обеща нови места 

за паркиране. Започва 

изграждането на подзе-

мен паркинг с 230 места 

в новата сграда срещу 

общината. След среща 

с кмета на Варна преми-

ерът потвърди ангажи-

мента на държавата да 

бъдат отпуснати 20 млн. 

лева за инфраструктур-

ни проекти в града. Те са 

за реконструкцията на 

крайезерния път „Девня”.

Средствата са заложе-

ни в бюджета на МРРБ и 

щом дойдат фактурите, 

една по една ще ги изпла-

щаме, увери министър-

председателят.

„Позицията на 

нашето правител-

ство по отноше-

ние на проекта 

Бургас–Алексан-

друполис е ясна 

– договорът не е 

изгоден за Бълга-

рия и е проблем 

за екологията на 

региона. Погрешно 

този проект е на-

ричан енергиен, за-

щото на практика 

той е инфраструк-

турен”, заяви още 

премиерът Бойко 

Борисов.

По-късно пре-

миерът предаде 

частица от Све-

тия кръст и час-

тица от мощите на све-

ти Андрей Първозваний 

на сливенския митропо-

лит Йоаникий пред храм 

„Св. св. Кирил и Методий” 

в Бургас. В церемонията 

участваха и министрите 

Божидар Димитров и Сви-

лен Нейков. 

„Ангажиментите, кои-

то правителство е поело 

към Бургас, ще бъдат из-

пълнени”, увери премиерът 

присъстващите на цере-

монията пред храма. Той 

допълни, че средствата 

за изграждането на път-

ния възел Бургас–Созопол–

Средец са вече осигурени. 

Финансирането ще бъде 

чрез държавен инвести-

ционен заем по линия на 

Европейската инвести-

ционна банка. До момента 

8 млн. евро са отпуснати 

от нея, държавата ще 

осигури още 7 млн. евро.

Бойко Борисов обяви 

още, че чрез бюджета на 

Дирекцията по вероиз-

поведанията към Минис-

терския съвет ще се фи-

нансира и довършването 

на строежа на църковния 

комплекс „Св. Николай Чу-

дотворец” в бургаския 

комплекс „Меден рудник”. 

В момента от дарения за 

него са събрани над 50 хил. 

лева.

По време на посеще-

нието си в морския град 

министър-председате-

лят разгледа и новата 

спортна зала в същия жи-

лищен квартал. „В Бургас 

ще бъде изградено ново 

спортно училище, в което 

държавата ще вложи 10 

млн. лева. Надявам се по-

бързо да излезем от криза-

та, за да може да старти-

раме строежа му”, заяви 

премиерът. Министърът 

на физическото възпита-

ние и спорта Свилен Ней-

ков допълни, че проектът 

за учебното заведение 

вече е готов, предстои из-

граждане на две спортни 

зали и два плувни басейна 

в морския град.

Марина Петрова

Обещаха нов срок за Дунав 
мост-2

Откриха ремонтирания 
Дом за деца в Благоевград

Царево застроява нови 64 дка

„Работата по Дунав 

мост-2 трябва да приключи 

до август 2011 г. - заяви на 

среща с областния управи-

тел на Видин Пламен Сте-

фанов новият ръководител 

на строежа на моста Ал-

берто Бергара. - Надявам 

се да няма повече затруд-

нения, които да ни попре-

чат да спазим този срок.“ 

В момента всички усилия 

на фирмата - изпълнител на 

проекта – испанската FCC, 

били насочени към ускорява-

не на темповете на работа. 

Разработени са нови графици за 

обектите на самия мост и на 

прилежащата му инфраструкту-

ра.

Досега за нов срок за завърш-

ване на моста Видин–Калафат се 

смяташе краят на 2011 г. Пър-

воначалният срок беше краят на 

2010 г.

Забавянето беше признато 

и от фирмата изпълнител, и от 

българската страна възложител. 

В последно време се заговори за 

компенсиране на част от заба-

вянето. Според новия срок то е 

поне от 4-5 месеца.

„Нямаме интерес от дълго 

забавяне, защото то ще създа-

де проблеми с финансирането на 

проекта”, заяви след срещата об-

ластният уп-

равител Пла-

мен Стефанов. 

България вече 

е поискала от 

ЕК отсрочка 

за  срока  на 

приложението 

на финансовия 

меморандум. 

Най-големият 

донор на про-

екта е про-

грама ИСПА 

на ЕС. 70 млн. 

евро за стро-

ежа отпуска 

и ЕИБ. За ус-

вояването на парите обаче има 

срокове, които изтичат в края на 

2010 г. 

На срещата Алберто Бергара 

съобщи, че в началото на 2010 г. 

фирмата започва работа на ру-

мънския бряг. Вече са отчетени 

резултатите от тестовете на 

пробните пилоти, изградени на 

този бряг. 

Бойко Борисов обеща финансиране за довършването на строежа на 
църковния комплекс „Св. Николай Чудотворец” в бургаския комплекс 
„Меден рудник”

Навръх Никулден зам.-кме-

тът на Благоевград Валентин 

Василев откри ремонтирания 

Дом за деца „Св. Николай Мири-

клийски”. На тържеството по 

случай патронния празник на 

Дома присъстваха и проектан-

ти, и изпълнители. Сред гости-

те бе и бившият възпитаник на 

Дома, настоящ експерт в Аген-

цията за закрила на детето, Ка-

лин Каменов. 

Общинското 

ръководство 

реализира ре-

монта чрез 

проект „Кра-

сива България” 

н а  с о ц и а л -

ното минис-

т е р с т в о . 

Стойността 

е 867 178 лв., 

като  съфи -

нансирането 

от страна на 

кметството 

е в размер на 20% от тях. Домът 

не е обновяван от 1952 г., когато 

е построен. Днес той е с монти-

рана топлоизолация и външна си-

ликатна маса, подменени са ста-

рите дървени прозорци и врати с 

PVC дограма, изградени са нови 

санитарни помещения и кухнен-

ски бокс. Общо 45-те занимални 

и стаи за децата в социалното 

заведение са напълно ремонти-

рани, обясни директорът му Ев-

гения Йорданова. 

С 64 дка в местност-

та Турската казарма се 

разширява община Царе-

во. Имотите се намират 

в зоната, затворена меж-

ду западните квартали на 

града, третокласния път 

Бургас–Царево и бензи-

ностанцията на „Лукойл”. 

Земята досега е била 

бяло петно в плана на 

кметството и ще бъде 

приобщена към регулаци-

онните граници на града, 

съобщиха от общината. 

От 1929 г., когато е из-

готвен планът за оземля-

ване на бежанците, соб-

ствеността и имотните 

граници на цялата тази 

територия, която включ-

ва 58 имота, не са били 

отразявани в нито един 

план. Процедурата ще 

бъде извършена на някол-

ко етапа, като първият 

бе геодезическо заснема-

не на имотите и събиране 

на всички съществуващи 

титули за собственост. 

Вторият етап бе да се из-

готви проект за поправка 

на кадастралната карта, 

чрез който да се отразят 

всички тези имоти в одо-

брената карта и кадас-

тралните регистри.

Проектът вече е де-

позиран в Агенцията по 

кадастъра в Бургас. Ос-

тава да се пристъпи към 

третата стъпка - изгот-

вяне на план за регулация 

и план за застрояване 

на цялата зона, така ще 

се оформят няколко нови 

квартала на града. Об-

щинската администра-

ция смята да изготви 

служебно план-схема за 

улична регулация, въз ос-

нова на която ще може да 

се допусне изработване 

на подробен устройствен 

план за един или повече 

имоти от собственици-

те. На по-късен етап соб-

ствениците ще могат да 

разполагат с урегулирани 

поземлени имоти, след 

като заплатят съответ-

ните държавни такси в 

Комисията по земята в 

Бургас, които ще са съ-

относими на площта на 

имотите им.

Момент от срещата на областния управител Пламен Стефанов 
с новия мениджър на проекта „Дунав мост-2” Алберто Бергара 
(вляво)

Домът за деца, лишени от родителски грижи, 
предоставя социални услуги по отглеждане и 
възпитание на деца от 7 до 18 години

Теменужка Илиева
Изабелла Соколова
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Европейската коми-

сия е дала положително 

становище по искането 

на България за финансова 

помощ за междусистемни-

те газови връзки с Гърция 

и с Румъния, както и за 

газопровода „Набуко”, ин-

формираха от Министер-

ството на икономиката и 

енергетиката. Те са част 

от плана на ЕС за възста-

новяване на икономиката, 

приет от съюза в края на 

декември. ЕК ще отпусне 

5 млрд. евро за различни 

енергийни и ин-

формационни про-

екти, както и за 

земеделие. Най-

голяма сума – 1,7 

млрд. евро, е за-

делена за газови и 

електрически меж-

дусистемни връзки. Пред-

стои обсъждане на проек-

торешението на ЕК от 

Финансовия комитет за 

трансевропейските енер-

гийни мрежи, което ще се 

състои на 18.12.2009 г. 

Окончателното приемане 

на решението се очаква в 

средата на януари 2010 г.

От икономическото 

министерство съобщиха, 

че са предложили шест 

проекта, от които един е 

само на идейна фаза - из-

граждане на хранилище за 

въглероден диок-

сид. Ведомството 

е поискало ЕК да 

отпусне средства 

за газовата връз-

ка с Гърция, чието 

строителство се 

оценява на 120-130 

млн. евро, за връзка Русе–

Гюргево - 30 млн. евро, за 

изграждане на терминал 

за втечнен газ в Егейско 

море - 500 млн. евро, за 

разширяване на хранили-

щето в Чирен и за изграж-

дане на ново на Галата. 

ЕК ще финансира газови връзки на 
България

Модерното трасе от Плевен до Никопол отваря пътя за 

влизането на нови европейски пари

Нов път към Дунав

Мъглата не попречи 

на журналисти, депута-

ти, пътни строители и 

общественици от Плевен 

и региона да видят един 

наистина нов път към 

Дунав. Реконструкцията 

и рехабилитацията на 

път II-34 Плевен–Никопол 

е реализиран по Програма-

та за трансгранично съ-

трудничество на ФАР на 

Европейския съюз и съфи-

нансиран от държавата. 

Строителите от „Трейс 

Груп Холд” АД са възста-

новили експлоатационни-

те показатели на пътна-

та настилка, извършили 

са реконструкция на тра-

сето и са подобрили от-

воднителната система. 

4,6 млн. евро са парите 

по ФАР, а 7,9 млн. евро е 

националното съфинанси-

ране. След прерязването 

на трикольорната лента 

и официалното откри-

ване на път II-34 ще се 

улесни и международният 

трафик между България и 

Румъния през фериботния 

комплекс „Никопол–Турну 

Мъгуреле.

„Ето го пътя! Стро-

ителите се справиха с 

една нелека задача – има-

ше препроектиране, в 

движение трябваше да се 

вземат много решения. 

Оттук нататък държава-

та трябва да се разплати 

с тях, което се надявам в 

следващите седмици да 

се случи.“ Това заяви ми-

нистър Росен Плевнели-

ев, след като пусна новия 

път. На въпрос за финан-

сирането на този и други 

проекти от ЕС той беше 

категоричен: „Наистина 

трябва да работим така, 

че европейските пари да 

се оползотворяват по 

чист и почтен начин и 

все повече и повече да 

помагат за развитието 

на икономиката ни. И дру-

гото, което е още по-ва-

жно - ние с тези европей-

ски средства бихме могли 

наистина да помогнем на 

регионите с подобни про-

екти, което има много 

дълбок смисъл. И напред 

към новите обекти!”

Специално за вестник 

„Строител” инж. Петър 

Стефанов, ръководите-

лят на обекта сподели: 

„Основното беше да по-

добрим елементите на 

хоризонталните и вер-

тикалните криви, кои-

то в момента 

на  з апочване 

на  работа не 

отговаряха на 

критериите за 

в т о р о к л а с е н 

път. Предизви-

кателството в 

организацията 

н а  раб от ат а 

беше свързано 

с осигуряване 

на необходими-

те количества 

м а т е р и а л и , 

предвид отда-

лечеността на 

базите, клима-

тичните усло-

ви я ,  които са 

характерни за региона 

с големи температурни 

амплитуди, и наличието 

на множество реки, които 

стават много пълноводни 

при поройни дъждове. С 

това непременно тряб-

ваше да се съобразим. И 

другото – навлизането и 

работата в коритата на 

две големи реки – Осъм и 

Дунав, изграждането на 

насип, с който се подо-

бряват елементите на 

една от кривите, както 

и подпорна стена около 

километър и половина за 

оширение на пътя край 

река Дунав.”

Снимка авторът

Обсъждат плана 
за управление на 
международния 
басейн на реката

Дванайсе-

тата редов-

на среща на 

Международ-

ната комисия 

за опазване 

на река Дунав 

(МКОРД), коя-

то завършва 

днес (11 де-

кември) във 

Виена, има за 

основна цел 

да се направи финален преглед на плана за управление на 

международния басейн на река Дунав. Той е изготвен в 

изпълнение на Рамковата директива за водите на Евро-

пейския съюз. Ще се вземат решения за приоритетните 

действия в работата на МКОРД. 

Срещите на ниво ръководители на делегации към 

МКОРД се провеждат веднъж годишно. Право на участие 

имат държавите, които са страни по Конвенцията за 

сътрудничество при опазване и устойчиво използване на 

река Дунав, както и Европейската комисия. Четиринай-

сетте страни по конвенцията ще планират съвместни 

дейности през следващите години, които подпомагат 

и допълват действията на национално ниво не само 

за постигане на добър екологичен статус на водите 

на река Дунав, но и имат принос за възстановяване на 

състоянието на черноморската екосистема. Акцент в 

срещата ще бъде поставен и върху подготовката на 

документи за срещата на министрите на околната 

среда на дунавските страни, която ще се състои на 16 

февруари 2010 г.

14 млн. евро трябват за 

интелигентна транспортна 

система в София

13,8 милиона евро ще са необходими за внедряване на 

интелигентна транспортна система в София за срок 

от четири години. Това се посочва в заключителен док- 

лад, изготвен и финансиран основно от холандското 

транспортно министерство, който беше връчен на кме-

та на София Йорданка Фандъкова. В него експертите 

предлагат да се създадат 12 транспортни коридора със 

зелени вълни, които значително да облекчат трафика в 

столицата. 

Такъв пилотен транспортен коридор съществува на 

столичния булевард „Тодор Александров", където са въ-

ведени четири типа зелени вълни, всяка според трафика. 

Установено е намаляване на времето за пътуване с 50% 

и между 15 и 20% намаляване на емисиите вредни газове.

В доклада се препоръчва освен изграждането на тези 

12 коридора да се създаде и специален софтуер за упра-

вление на светофарите в цяла София и един отделен за 

центъра. 

Йорданка Фандъкова обясни, че необходимите сред-

ства ще бъдат търсени от европейски програми. „Стру-

ва си, защото на практика ние имаме основата, имаме 

всички данни, имаме анализите", каза кметът. Тя допъл-

ни, че този проект е част от цялостната стратегия за 

развитие на транспортната услуга в София.

Заместник-кметът по транспорта Любомир Хри-

стов пък каза, че и в момента се работи по няколко на-

правления в областта. „Светофарната уредба е цифро-

визирана почти сто процента. В момента се довършва 

центърът за управление на трафика, обучават се опе-

ратори, които ще работят с него”, каза той. Христов 

заяви, че има изградено видеонаблюдение на 12 възлови 

кръстовища в София и допълни, че е възможно да се из-

ползват и още камери, монтирани от Министерството 

на вътрешните работи.

12-те булеварда, на които се предлага да бъде вне-

дрен такъв „транспортен коридор", са: „Царица Йоана", 

„Академик Иван Гешов", „Генерал Михаил Скобелев", „Евло-

ги и Христо Георгиеви", „Драган Цанков", „Цар Борис Тре-

ти", „Сливница", „Опълченска", „Александър Малинов" и 

други.

Георги Сотиров

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева и министър Росен 
Плевнелиев прерязват трикольорната лента

Започва подготовката на тръжна процедура за про-

ектиране разширението на пътя Русе–Шумен и Русе–

Бяла. Обсъжда се вариант за отваряне на трафика по 

протежение на Русе–Бяла, Русе–Велико Търново и Русе–

Шумен. От 2010 г. ще започне подготовката на тръжна 

процедура за проектиране разширяването на пътя Русе–

Шумен и Русе–Бяла. Желанието на правителството е да 

се помогне на българската туристическа индустрия, 

на Русе и на региона и преди всичко на българския ту-

ристически бранш. Предвид на това, че тези пътища 

не са в оперативните програми, които се финансират 

през Европейската комисия, ще се търси вариант за ка-

чествен модел на публично-частно партньорство. До 

Разширяват пътищата от Русе към 
Шумен и Бяла две седмици се очаква Европейската банка за възста-

новяване и развитие да потвърди и да се пристъпи към 

подписване на договор тези отсечки да минат в една 

по-приоритетна ос на работа с банката. Очаква се с 

разширяването тези пътища да станат двулентови 

във всяка една от посоките и това да се случи в един 

разумен срок. 

До октомври 2010 мостът при Бяла заедно със съ-

пътстващата инфраструктура трябва да е завършен. 

Ангажиментите, които Министерството на регионал-

ното развитие и благоустройството поема, са свърза-

ни с това да се форсира изпълнението на съпътства-

щата инфраструктура при моста край град Бяла около 

2 км в посока Русе и около 200 м в посока Бяла. Мостът 

е почти готов. Съоръжението заедно с кръговото и дву-

лентовото изпълнение във всички посоки трябва да бъде 

отворено до октомври следващата година.
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Борят кризата с ЕСКО договори
Национално ръководство за обновяване на сгради беше представено на среща на секция 

„Енергийна инфраструктура” 

Вестник „Строител“ - медиен партньор на престижното събитие

Национално ръковод-

ство за обновяване на 

сгради беше представено 

на последното събрание 

на секция „Енергийна ин-

фраструктура” към КСБ. 

То ще съдържа цялостна 

концепция за саниране на 

сградния фонд у нас. В не-

говото създаване участ-

ват различни структури, 

водещо място сред които 

заема КСБ. То ще включ-

ва система от правила и 

норми, както и процедури 

за управление на процеса 

на обновяване на сгради-

те спрямо действащото 

законодателство и евро-

пейските директиви. „На-

ционалното ръководство 

е почти завършено и до 

края на януари следваща-

та година трябва да бъде 

отпечатано”, заяви Ангел 

Минев, изпълнителен ди-

ректор на Асоциацията 

за реновиране на етажна-

та собственост (АРЕС), 

която също е партньор 

по проекта. Събранието 

беше ръководено от инж. 

Дичко Прокопиев, пред-

седател на секция „Енер-

гийна инфраструктура”. 

Участие в дискусиите взе 

и Виолета Ангелиева, ди-

ректор на дирекция „Тех-

нически правила и норми” 

в Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството.

Участниците в сре-

щата припомниха, че е 

разработена национална 

програма за обновяване 

на жилищните сгради в 

България, която обаче на 

практика не се прилага. 

Стартирана е само де-

монстрационната й част, 

като досега са реновира-

ни само 7 многофамилни 

жилищни сгради, а 21 са 

в процес на обновяване. 

В същото време 680 хил. 

жилища трябва да бъдат 

санирани. Затова е необ-

ходимо такова ръковод-

ство, което да съдържа 

цялостна концепция и ко-

ето да постави истинско-

то начало на този процес, 

споделиха присъстващите 

на заседанието. „Целта на 

ръководството за санира-

не на сгради е да помогне 

на всички и да разреши 

всички неясни изисквания 

и препоръки за саниране 

и обновяване на сградния 

фонд. Управлението на жи-

лищния фонд е приоритет 

на нашето министерство. 

Ще инициираме кръгла 

маса през януари 2010 г., 

свързана с енергийното 

обновяване на сградите. 

За всички трябва да бъде 

ясно, че то трябва да бъде 

извършено по всички изис-

квания, а за това е нужно 

да има правила”, посочи 

Виолета Ангелиева. 

По точка втора от 

дневния ред – антикри-

зисни решения, Христо 

Христов, управител на 

консултантска фирма „Ес-

кона консулт”, представи 

т.нар. ЕСКО договори, или 

договори с гарантиран ре-

зултат. „Този модел е важ-

на антикризисна мярка. 

Той гарантира заетост 

тук и сега, което е много 

важно за строителните 

фирми. Това е модел, който 

може да ангажира всички 

участници в строител-

ния процес – проектанти, 

одитори, надзорници, про-

изводители на суровини и 

материали, изпълнители 

на строително-монтажни 

работи. Ако той набере 

скорост, може до голяма 

степен да смекчи криза-

та в сектора, да запази 

работни места и да даде 

глътка въздух на бранша 

в очакване на по-добри 

времена”, заяви той. По 

думите му това е специ-

фичен договор, който е 

регламентиран в Закона 

за енергийната ефектив-

ност и се прилага успеш-

но вече 5-а година. „Тези 

договори са насочени към 

реконструкцията на сгра-

ди държавна и общинска 

собственост. Общините 

са задължени до 2011 г. да 

сертифицират сградите 

си съобразно изисквани-

ята за енергийна ефек-

тивност. Това съвпада 

и със задълженията на 

българската държава към 

Европейския съюз. Затова 

очаквам силна активност 

от страна на общинските 

ръководства към решава-

не на тези проблеми”, спо-

дели той.

ЕСКО договорът е 

форма на публично-част-

но партньорство. За да 

бъде успешен, той трябва 

да е много добре балан-

сиран. Осъществяване-

то му става на 4 етапа: 

обследване за енергийна 

ефективност, което дава 

входящата информация за 

проектанта; изготвяне 

на проекта; изпълнение 

на строително-монтаж-

ните работи и монито-

ринг на резултатите от 

реконструкцията. Много 

е важно да се направи 

прецизен подбор на обек-

тите, т.е. къде е възмож-

но такова обновяване и 

къде има смисъл от него, 

подчертаха участници-

те в срещата. Опитът 

показва, че детските 

градини и болниците са 

най-подходящи, следвани 

от училищата. Прави се 

подробен финансов план, 

който трябва да бъде 

одобрен от местната 

управа и след съгласие 

от тяхна страна се пре-

минава към изпълнение 

на СМР. „Гарантираните 

икономии са такива, че 

всички реновирани обек-

ти получават сертифи-

кат за енергийна ефек-

тивност”, категоричен 

е Христо Христов. След 

въвеждане на проекта в 

експлоатация община-

та започва да изплаща 

дължимото на равни ме-

сечни вноски. Важно е да 

се посочи и стойност-

та на тази услуга. „Це-

ната е около 200 лв. на 

кв. м, като трябва да се 

има предвид, че в нея се 

включват всички съпът-

стващи строително-мон-

тажни работи”, подчерта 

управителят на консул-

тантската организация. 

В края на срещата, която 

продължи близо 4 часа, 

участниците в нея се 

обединиха около стано-

вището, че за да успеят 

в условия на криза, стро-

ителните фирми трябва 

да работят заедно и със 

съвместни усилия да се 

борят с трудностите. 

„Времето на соловите иг-

рачи приключи. Трябва да 

търсим гъвкави форми на 

сътрудничество”, кате-

горичен е Христов. Към 

общи действия призова 

и инж. Прокопиев, според 

когото обединяването е 

пътят към оцеляването. 

Мариана Корчакова

Президентите  на 

FIEC (Европейската фе-

дерация на строителна-

та индустрия) Дирк Кор-

дел и Джон Керстенс на 

EFBWW (Европейската 

синдикална асоциация на 

дървообработващата 

и строителната индус-

трия) ще открият в Со-

фия заседанието по евро-

пейски социален диалог и 

добри практики в индус-

триалните отношения в 

ЕС. Престижният форум, 

който ще се проведе в хо-

тел „Кемпински - Зограф-

ски” на 15 и 16 декември, 

ще бъде подготовка за 

предстоящия през 2011 

г. конгрес на FIEC в Бъл-

гария. Заседанието ще 

приветстват министър 

Росен Плевнелиев и пред-

седателят на КСБ инж. 

Симеон Пешов. 

След затвореното 

заседание първия ден, на 

16-и зам.-председателят 

на FIEC Питър Андрюс ще 

представи добри прак-

тики от Европа, а пред-

ставители на КСБ, КНСБ 

и „Подкрепа” ще говорят 

за социалния диалог у 

нас. Специален доклад за 

социалния диалог в стро-

ителството ще има зам.-

председателят на КСБ 

Венелин Терзиев. 

Акценти в програмата 

ще бъдат още дискусия 

по темата „Политически 

въпроси в социалния диа-

лог в строителството”, 

както и разпростране-

нието на резултатите 

от проекта „База данни 

за командироване в Ев-

ропа”. Тази база данни е 

създадена с европейски 

средства. Линкът, който 

можете да намерите на 

електронната страница 

на КСБ, дава информация 

за всичко необходимо на 

фирмите, желаещи да ко-

мандироват работници в 

чужбина, и вече се усеща 

положителният ефект от 

него. 

Очаква се форумът да 

събере над 200 гости, съ-

общи за в. „Строител” Ве-

ляна Топалова, гл. експерт 

в Международния отдел 

на КСБ . Вестник „Стро-

ител” ще бъде медиен 

партньор на събитието.

Европа обсъжда в София социалния 
диалог в строителството

Елица Илчева

Определеният срок за плащането на членския внос 

за 2009 г. изтече. Съгласно чл. 14, т. 2 от Устава на 

КСБ редовен член на Камарата се изключва с мотивира-

но решение на Управителния съвет при незаплащане на 

членския внос до 30 ноември на съответната година. 

Фирмите, които не са платили членски внос за 

2009 г., могат да го платят в областните представи-

телства или да преведат сумата по банков път до 15 

декември 2009 г. Банковите сметки може да получите 

от техническите секретари на областните предста-

вителства.

Съгласно решение на Общото събрание годишният 

членски внос за фирми, вписани в Централния професио-

нален регистър на строителя, е 200 лв., а за невписани 

в Регистъра - 800 лв. 

Във връзка с отчетно-изборната кампания 2010 г. 

Ви напомняме, че броят на редовните членове във вся-

ко Областно представителство определя и броя на 

делегатите, които ще се избират за предстоящото 

Общо отчетно-изборно събрание на Камара на строи-

телите в България (КСБ). Съгласно чл.16 (1) от Устава 

на КСБ делегати се избират от Общото събрание на 

всяко Областно представителство измежду членове 

при норма на представителство един делегат на все-

ки десет редовни членове. Всеки делегат има право 

на един глас. 

С уважение,
инж. Емил Гигов,

главен експерт „Организационна политика” и 

организационен секретар секция „Високо строителство”,

Камара на строителите в България

СЪОБЩЕНИЕ

1164 София, бул. „Христо Смирненски” №1

Тел. +359 2 806 2951

GSM: +359 878 97 11 50

Факс: +359 2 963 24 25

e-mail: egigov@ksb.bg; http://www.ksb.bg 

Изпълнителният директор на АРЕС Ангел Минев представи 
националното ръководство за обновяване на сгради

КСБ с покана към 

директорите на строителни 

гимназии

Камарата на строителите в България започва под-

бор на ползвателите в рамките на проект 2009-1-BG1-

LEO03-01869 „Добри практики в управлението на обу-

чителните институции в строителния сектор” по 

програма „Леонардо да Винчи - Учене през целия живот”, 

мярка „Мобилност”. 

Проектът „Добри практики в управлението на обучи-

телни институции в строителния сектор” e иницииран 

от Камарата на строителите в България и предвиж-

да изпращането на 10 директори от професионалните 

гимназии по архитектура, строителство и геодезия от 

различни български региони на едноседмичен обмен в 

Германия. 

Срокът за подаване на документите е 31.12.2009 г. 
Повече информация на адрес www.ksb.bg
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Всъщност гаранциите са нор-

мативно въведено ограничение на 

свободата на договаряне. Смисъ-

лът на гаранцията за участие е 

манифестиране на сериозност 

на намеренията на участника 

в обществената поръчка. При 

оттегляне на офертата или не-

изпълнение на задължението за 

сключване на договор от спече-

лилия участник възложителят 

има право да задържи гаранцията. 

Това е санкция срещу произволно-

то поведение на участниците. 

Възложителят задържа гаранция-

та и при обжалване на решението 

му за определяне на изпълнител 

за срока на производството по 

спора. 

Гаранцията за участие се 

представя от участника, който 

е определен за изпълнител на об-

ществената поръчка. Смисълът 

е да се гарантира възложителят 

срещу некачествено изпълнение 

на възложената работа. 

Съдебната практика разглеж-

да предимно съответствието на 

размера на гаранцията на учас-

тие със законово определения 

максимум. Основните спорове 

са относно начина на определяне 

стойността на обществената 

поръчка. Смята се, че са изпъл-

нени изискванията на закона, 

когато възложителят е опре-

делил гаранцията за участие в 

размер на 1% от максималната 

обявена стойност на договора 

за обществената поръчка. Смя-

та се, че изискванията на закона 

са спазени, ако възложителят е 

взел като критерий стойността 

на сходни обществени поръчки за 

предходни години при актуализи-

ране на пазарната цена на сто-

ките или услугите. По отношение 

на гаранцията за изпълнение в ли-

тературата се поддържа теза-

та, че основата за определяне на 

гаранцията за изпълнение тряб-

ва да бъде цената на сключвания 

договор за обществена поръчка, 

а не обявената от възложителя 

цена. 

В съответствие с обичайна-

та търговска практика е обемът 

на възлаганата работа да се съ-

образява с икономическите въз-

можности и техническата подси-

гуреност на изпълнителя. Именно 

поради тази причина законът по-

ставя изискване да се предста-

вят доказателства в тази насока 

- счетоводни баланси и др. 

Изискването за гаранция за 

участие в обществена поръчка 

не може да се третира като дис-

криминация, ко-

гато размерът 

е определен в 

съответствие 

със закона. Не 

е налице небла-

гоприятно тре-

тиране на юри-

дическите лица 

- участници в 

обществената 

поръчка, въз ос-

нова на призна-

ка „имуществе-

но състояние”, 

приложен към 

членския със-

тав на юриди-

ческото лице. 

Извън формал-

ното разглеж-

дане на въпроса 

изпълнителят 

на обществе-

ната поръчка 

трябва да е в състояние със свои 

средства и техническа обезпе-

ченост да изпълни предмета на 

обществената поръчка. (Или за 

пример: не може дружество, кое-

то се занимава с пътни настил-

ки в малки населени места, да 

изпълнява проект за магистрала, 

абсурдно е допускането на такъв 

участник до обществената по-

ръчка.)

Принципно такива гаранции 

са разпространени при свободно-

то договаряне и употребявани на 

Запад. Често изпълнителят учре-

дява банкова гаранция за 5–10 на 

сто от стойността на договора 

за определен срок след изпълнение 

на работа. Това е по-добър метод 

от задържане на последното пла-

щане по договора. Функцията на 

„гаранция за участие” има т.нар. 

в практиката „стоп капаро”, ис-

кано от брокерските дружества 

при интерес на клиент от заку-

пуване на имот. То е около 0,5–1% 

от обявената продажна цена. При 

плащането му брокерът и негови-

ят клиент прекратяват предла-

гането на имота с цел сключване 

на предварителен договор за по-

купко-продажба с платилия стоп 

капарото клиент. 

Дискриминация или не? 
Само фирми, които декларират добри икономически възможности, могат да участват в 

конкурси за обществени поръчки

Силвия  Радославова

И в бизнеса е като в спорта - играчите трябва да се борят в 
собствената си категория 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Благоевград

Преписка: 00109-2009-0019 (Отворена)

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: „Основен ремонт на общински Мла-

дежки дом и реконструкция на съществува-

щата дренажна система – Благоевград по 

договор BG161PО001/1.1-01/2007/056 по ОП 

РР”

Описание: Основните видове строител-

но-монтажни работи на обекта включват 

направа на вътрешна топлоизолация, боя-

джийски работи , подмяна на съществува-

ща дървена дограма с алуминиева , ремонт 

външни и вътрешни настилки ,ремонт бу-

чарда по фасади, доставка и монтаж енер-

госпестяваща система, реконструкция на 

съществуващата дренажна система и др.

Документация за участие може да се 
получи до: 30.12.2009 г.

Възложител: Община Гулянци

Преписка: 00309-2009-0009 (Отворена)

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Име: Ремонт на училищни сгради в с. Ги-

ген и с. Брест, община Гулянци

Описание: Строително-ремонтните 

работи на училищна сграда в с. Гиген, об-

щина Гулянци - изграждане на вътрешни 

тоалетни, ремонт на физкултурен салон, 

вътрешен ремонт и ремонт покрив на або-

натна станция и строително-ремонтните 

работи на училищна сграда в с. Брест, об-

щина Гулянци - подмяна на дограма, вътре-

шен ремонт и ремонт на парна инсталация.

Документация за участие може да се 
получи до: 04.01.2010 г.

Възложител: Община Пловдив - район 

Централен

Преписка: 01304-2009-0006 (Отворена)

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Име: „Изграждане на покрит басейн – 

пристройка към сградата на ОУ „Кочо Чес-

тименски” в УПИ I – училище, кв. 6 – нов, по 

плана на кв. „Младежки хълм” - гр. Пловдив – 

част „Конструкции” - етап I - груб строеж до 

кота 0,00, включително дъно, стени и плоча 

около басейна.”

Описание: Изграждане на покрит ба-

сейн – пристройка към сградата на ОУ 

„Кочо Честименски” в УПИ I – училище, 

кв. 6 – нов, по плана на кв. „Младежки 

хълм” - гр. Пловдив – част „Конструк-

ции” - етап I - груб строеж до кота 0,00, 

включително дъно, стени и плоча около 

басейна”, съгласно инвестиционния про-

ект, количествената сметка, описа-

нието, техническите спецификации и 

посочените условия в документацията. 

Съгласно одобрения проект изграждане-

то на обекта е разделено на три ета-

па. Поради това, че строителството 

започва през зимния период, за да не се 

пречи на учебния процес, е предвидено 

да се започне с изпълнението на грубия 

строеж на басейна като първи етап. 

Той включва изпълнение на фундамент-

на плоча, дъно, стени на басейна и плоча 

около него. В стените и дъното на ба-

сейна да се заложи тръбна разводка и 

осветителни тела. 

Документация за участие може да се 
получи до: 16.12.2009 г.

Възложител: Община Несебър 

Получен на: 24.11.2009 г. 

Преписка: 00126-2... (Отворена) 

Процедура: Открита процедура по ЗОП 

Име: Изграждане на улици в жк „Черно 

море” гр. Несебър

Описание: Изпълнение на ново строи-

телство на улици в кв. Черно море, гр. Не-

себър. 

Документация за участие може да се 
получи до: 04.01.2010 г.

Масова практика е гаранциите, които се 

изискват за големи обществени поръчки, да 

са в размер на милиони левове. Гаранциите 

за икономическите възможности на фирма-

та - участник в конкурс за дадена поръчка, 

са неразделна част от всяко обявление за 

конкурс. Наред с другите документи за 

участие и банковите гаранции, фирмите 

трябва да представят счетоводните си 

баланси, за да докажат реализираните 

си обороти. Примерите са много. Според 

обявление за обществена поръчка на Об-

щина Бургас за изпълнение на строителни 

и монтажни работи в няколко училища и 

детски градини в града в икономическите 

възможности, на които фирмата трябва да 

отговаря, е отбелязано, че минимално изис-

кване спрямо участника, наред с реализиран 

оборот от строителство през последни-

те години, е банкова референция, която да 

съдържа следните задължителни реквизи-

ти: уверение от съответната банка, че 

кандидатът притежава собствен финансов 

ресурс или достъп до кредитна линия в 

размер на минимум 500 хил. лв. конкретно 

за предмета на настоящата процедура, с 

актуална дата към момента на подаване 

на офертата. Бургаска фирма е сигнализи-

рала Камарата на строителите в България, 

че това практически блокира шансовете 

за участие на по-малките играчи на паза-

ра, още повече във време, когато целият 

сектор търпи финансови затруднения, а 

банките силно са ограничили кредитиране-

то. Дали всички това дава основание да се 

твърди, че организацията на конкурсите 

за обществени поръчки в този им вид са 

дискриминационни по отношение на фирми-

те с малки финансови ресурси, коментира 

юристката Виолета Вангелова. 

Виолета Вангелова, адвокат
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КТ „Подкрепа“ събра експерти 
на кръгла маса 

100-годишен юбилей чества софийската 
гимназия по строителство

„Социалната политика 

в Европа – равновесие меж-

ду сигурност на работно-

то място и международна 

конкурентоспособност” 

беше темата на проведе-

ната на 3 декември кръгла 

маса, домакин на която 

беше КТ „Подкрепа”. Парт-

ньор на събитието беше 

Френският институт, а 

специален гост - послани-

кът на Франция у нас Н.Пр. 

Етиен дьо Понсен. В обръ-

щението си към участни-

ците той подчерта колко 

е важно да се обменят 

практики в европейския 

социален модел и даде за 

пример няколко области, в 

които Франция има отли-

чен опит. Това са съчета-

ването на професионалния 

и личния живот и профе-

сионалното интегриране 

на групи в неравностойно 

положение. Между Бълга-

рия и Франция, по думите 

на посланика, съществува 

отлично партньорство и 

това е проличало още в 

началото на това управле-

ние, когато първата офи-

циална визита на премиера 

Бойко Борисов като минис-

тър-председател е напра-

вена именно във Франция. 

КТ „Подкрепа” има добро 

сътрудничество и с по-

солството, и с френски-

те синдикати, коментира 

Понсен. 

 Гости на кръглата 

маса бяха Натали Ники-

тенко, завеждащ сектор 

„Социални въпроси, здра-

веопазване, заетост, об-

разование” в Генералния 

секретариат по европей-

ските въпроси, Жан Ла-

пер, завеждащ въпросите 

в „Синдекс” и бивш зам. 

главен секретар на Евро-

пейската конфедерация 

на синдикатите, и Одре 

дьо Гевел,  отговорник 

„Проекти” в Международ-

но бюро по заетостта, 

Брюксел. Кръглата маса 

беше открита от прези-

дента на КТ „Подкрепа” 

д-р Константин Тренчев. 

Дискусиите минаха под 

знака на трудовия пазар, в 

условията на глобализация 

и модернизация в Европей-

ския съюз. Бяха обсъдени 

три възможни решения в 

контекста на европей-

ската стратегия за зае-

тост: обединяване около 

обща приоритетна цел, 

опростяване и по-голяма 

ангажираност на държа-

вите членки посредством 

изготвянето на национал-

ни планове за действие. В 

тази част на програмата 

участие взе директорът 

на дирекция „Политика на 

пазара на труда” в Минис-

терството на труда и со-

циалната политика – Елка 

Димитрова. Именно тази 

дирекция подготвя инстру-

ментите по трудовата 

стратегия. Презентации 

бяха направени по още две 

теми. Първата беше фо-

кусирана върху борбата 

на европейските и меж-

дународните синдикати 

за защита на работата, 

предвид икономическата 

динамика на глобализаци-

ята – делокализация (изна-

сяне на производството в 

страни с евтина работна 

ръка) и монопол. Втората 

представи наблюденията 

на Международната ор-

ганизация на труда и на 

Световната търговска 

организация, публикувани 

в съвместно изследване 

„Търговия и заетост, пре-

дизвикателство за на-

учноизследователската 

дейност в областта на 

политиките”. Изследване-

то акцентира върху спеш-

ната необходимост от 

реформи в областта на 

търговията с адаптирани 

политики в областта на 

заетостта, обучението и 

социалната защита. 

В речта си зам.-предсе-

дателят на КНСБ Пламен 

Димитров обърна внима-

ние на приемането на Ли-

сабонския договор, който 

ще даде нови посоки на кон-

курентоспособността на 

европейските икономики, а 

оттук и на трудовия пазар. 

Димитров поздрави Фран-

ция за положените усилия 

да запази добрите социал-

ни принципи в условията на 

финансова криза.

Акцент на събитието

Модернизацията на единния пазар, конкуренто-
способността на Европа, изправена пред предизви-
кателствата на глобализацията, разширяването и 
работната ръка от новоприсъединилите се страни, 
ползващи се от свободното движение в рамките на 
Европейския съюз, хармонизирането на трудовото 
право, реформата на пазара на труда, принципът на 
„гъвкавостта и сигурността”, всички тези въпроси 
са сред основните притеснения на Европейския съюз 
и страните членки, с преобладаващо значение също 
така и в рамките на универсалния социален дебат. 
А всъщност става дума за намиране на равновесие 
с цел гарантиране на икономическата ефективност 
и динамиката на търговския обмен, като се спазват 
социалните стандарти.

С тържествен кон-

церт софийската Гим-

назия по строителство, 

архитектура и геодезия 

„Христо Ботев” отбеля-

за 100-годишния си юби-

лей. Спектакълът, чийто 

режисьор беше Николай 

Априлов, се проведе на 4 

декември в Зала 1 на НДК 

в столицата.

„Училището е създа-

дено през 1909 г. с указ 

на цар Фердинанд.  С 

този акт се утвърждава 

законът за народното 

просвещение и с него се 

регламентира създава-

нето на първото в Бъл-

гария техническо учи-

лище за подготовка на 

строителни техници и 

земемери. То е било част 

от Първа мъжка гимна-

зия в София, а две години 

по-късно се отделя като 

самостоятелно”, разка-

за за в. „Строител” инж. 

Доротея Дончева, дирек-

тор на гимназията. Учи-

лището има документ 

от Музея за история на 

образованието в Габро-

во, който доказва, че то 

действително е създаде-

но през далечната 1909 

г. „Сградата, в която то 

се помещава и днес, е 

построена в периода от 

1925 до 1930 г., като те-

ренът и финансирането 

са предоставени от цар 

Борис III”, добавя Доро-

тея Дончева.

Близо 20 хил. са въз-

питаниците на 100-го-

дишната гимназия. „Това 

се равнява на население-

то на един немалък град. 

Не са едно и две имената 

на известни архитекти 

и строителни специали-

сти, които са завърши-

ли  н а ш е т о 

училище. Те 

имат изклю-

чителни по-

стижения в 

о б л а с т т а 

н а  с т р о и -

телството, 

архитекту-

р а т а ,  г е -

о д е з и я т а , 

п а р к о в о т о 

и  в о д н о т о 

с т р о и т е л -

с т в о ” ,  н е 

крие радост-

та си дирек-

т о р к а т а . 

Тя определи 

д н е ш н и т е 

ученици като 

„много будни, 

активни и изключително 

информирани”. „Стараем 

се да направим така, че 

училището да им харесва 

и да идват с удоволст-

вие. Те трябва да имат 

възможност да се изявя-

ват. Ние се опитваме да 

ги научим как да го пра-

вят, защото не е дос-

татъчно само да знаят 

и да могат, а трябва да 

умеят и да представят 

наученото, да го пока-

жат на света”, споделя 

тя.

По думите й гимна-

зията не се оплаква от 

липсата на помощ от 

страна на бизнеса, как-

то финансо-

ва, така и об-

разователна. 

Редовно  се 

организират 

работни сре-

щи с различ-

ни строител-

ни компании, 

по време на 

кои то  у че -

ниците, а и 

учителите се 

запознават 

с  новости -

те  в  бран -

ша.  „Имаме 
о т л и ч н и 
в з а и м о о т -
н о ш е н и я  с 
К а м а р а т а 
н а  с т р о и -
т е л и т е  в 
Б ъ л г а р и я . 
Помагат ни 
м н о г о  в ъ в 
всяко отно-
шение -  и с 
обучители, и 
финансово. 
Те бяха пър-
вите, които 
н и  п о д к р е -
пиха за тър-
жественото 
ч е с т в а н е 

на юбилея и са едни от 
гл ав н и т е  с п о мо щ е -
ствователи и съмиш-

леници на идеята”, каза 
в заключение Доротея 
Дончева.

Силвия  Радославова

Мариана Корчакова

Н.Пр. Етиен дьо Понсен, д-р Константин Тренчев и Пламен 
Димитров откриха форума 

Директорката инж. 
Доротея Дончева



на каква стойност?
Чрез публично-частно 

партньорство с „Била” из-

градихме спортна зала. Го-

лям спортен инфраструкту-

рен проект в града не беше 

строен 25 години. Залата 

носи името на първия ни 

олимпийски шампион Никола 

Станчев. 

Започна реалното из-

пълнение на спечеления от 

община Бургас проект за 

реконструкция на общин-

ски път Бургаски минерал-

ни бани–Банево–Изворище. 

Той получи финансиране в 

размер на 4 664 820 лв. по 

ОП „Регионално развитие”. 

Срокът за изпълнението му 

е 2 години.

Нова обходна улица на 

стойност около 1 милион 

лева изведе тежкотоварния 

трафик от село Равнец. Тя 

се нарича „9 май”, широка е 

7 и дълга 700 м. Чрез нея бе 

облекчено движението във 

вътрешност-

та на селото. 

Жителите на 

Равнец вече 

се радват и на 

нови водопро-

води под ули-

ците „Черно 

море”, „Тракия”, 

„Юрий Гагарин” 

и „Камчия”. Те 

са с обща дъл-

жина 1357 м.

З а  6 0 0 

хил. лв. беше 

и з в ъ р ш е н о 

пълно благо-

устрояване на 

най-крайната 

и северна ули-

ца в квартал 

Лозово, с из-

граждане на 

нов тротоар и 

нови стълбове 

за улично ос-

ветление. Под 

нея и под съседната улица е 

положена нова водопроводна 

мрежа и канализация за от-

веждане на дъждовни води, с 

обща дължина 1068 м.

През лятото на 2009 

г. започна полагането на 

канализация в квартал „По-

беда”. Финансирането на 

проекта не включва изграж-

дане на домовите отклоне-

ния, затова община Бургас 

отпусна допълнително 450 

хил. лв. за тяхното реали-

зиране. Канализационната 

мрежа ще бъде с обща дъл-

жина над 6500 м и ще обхва-

не 24 улици в квартала.

Стартира изграждане-

то на канализация в бур-

гаското село Маринка на 

стойност 2,4 млн. лв. Про-

ектът е изготвен от общи-

на Бургас и се финансира от 

ПУДООС.  

Към приключване върви 

изпълнението на проекта 

„Корекция на източното 

дере в кв. Долно Езерово. 

Дерето от години създа-

ва проблеми на местните 

жители, в него се удави и 

човек. След многобройни 

сигнали от община Бургас 

Министерството на извън-

редните ситуации отпусна 

500 хил. лв. за покриването 

му. Община Бургас добави 

свои средства за изпълне-

нието на проекта, който е 

на стойност 1 105 240 лв. 

Строителството включва 

обличане в бетон на трасе 

с дължина 757 м.

Започна реалното из-

пълнение на проект за из-

граждане на нова канали-

зация в Долно Езерово. Той 

се реализира със средства, 

спечелени от община Бур-

гас по ОП „Регионално раз-

витие”, в размер на повече 

от 6 млн. лв.

Улица „Цар Симеон I” се 

превърна в красива 

и удобна пътна ар-

терия. Като част 

от цялостната 

й реконструкция 

бяха премахнати 

220 стари дър-

вета, които бяха 

бол-ни и увредени. 

На тяхно място 

бяха засадени 240 

нови дървета и 

стотици деко-

ративни храсти. 

С а мо  по  т а з и 

бургаска улица са 

обособени 120 нови 

паркоместа. „Цар  

Симеон I” е разши-

рена, изградени са 

нови тротоари, система за 

осветление, пешеходна зона 

и джобове за контейнерите 

за смет. 

Приключват строи-

телните дейности за раз-

ширението на бул. „Захари 

Стоянов”. Това е един от 

най-мащабните проекти на 

община Бургас, който реал-

но ще облекчи натоварения 

транспортен трафик от и 

към комплекс „Меден руд-

ник”. Улица „Копривщица” в 

бургаския к-с „Лазур” беше 

цялостно реконструирана 

по цялата си дължина със 

средства на община Бур-

гас в размер на 740 хил. лв. 

Приключи реализацията на 
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБ

Бургас - вода и суша в морски възел
Четвъртият по-голе-

мина град е най-важният 

икономически, културен и 

административен център 

в цяла Югоизточна Бъл-

гария. Разположен между 

трите езера - Вая, Ата-

насовското и Мандренско-

то,  и Черно море, той се 

превръща в град, където 

са развити всички видо-

ве транспорт - шосеен, 

железопътен, въздушен и 

воден. В него се намира 

пристанището с най-голям 

товарооборот в България, 

второто по 

н а т о в а р е -

ност лети-

ще, както и 

най-голяма-

та рафине-

рия на Бал-

к а н с к и я 

полуостров.

В  н ав е -

черието на 

п р а з н и к а 

н а  Бу р г а с 

-  Никулден, 

ч е р н о м о р -

ският град е по-красив, 

тържествен и свят отвся-

кога... Частици от Светия 

кръст и мощите на св. 

Андрей Първозвани, даре-

ни на храм „Св. св. Кирил и 

Методий”, одухотвориха 

града. А кметът Дими-

тър Николов приветства 

завърналия се у дома голям 

български актьор Георги 

Калоянчев, за да го удос-

тои с почетната награда 

„Бург на годината”.

За добрите дела на 

свети Нико-

ла - покро-

вителя  на 

моряците, 

рибарите, 

моретата и 

езерата, се 

разказват 

множество 

л е г е н д и . 

Според една 

по време на 

силна буря светецът спа-

сил с молитви моряците 

на кораба, с който пъту-

вал към Божи гроб. Според 

друга светията запушил 

дупка в кораб с шаран и 

възкресил моряк, починал 

при падане от най-висока-

та мачта. 

Смята се, че когато е 

ядосан, светецът причи-

нява бурите и ураганите, 

затова на Никулден моря-

ците остават на сушата. 

И точно там, на централ-

ния площад в Бургас, за да 

запалят тържествено без-

бройни коледни светлини, 

се събраха поколенията... 

В почит на светеца, пре-

върнал се в техен патрон. 

Кметът 

Димитър Николов: 

Преборихме кризата с мащабна 
строителна кампания

Виолета Михайлова

Димитър Николов е роден на 18 май 1967 г. Висшето си образование 

завършва в Икономическия университет в Москва.

Магистър е по финансов мениджмънт в Стопанската академия „Димитър А. 

Ценов”, Свищов. Има професионална диплома по мениджмънт и професионален 

сертификат по мениджмънт от Open University и НБУ. От 1998 до 2006 г. е 

изпълнителен директор на „Победа” АД, а от 2006 г. - управител на „КБС” ООД 

– Бургас. Регионален представител на КРИБ за Бургаска област. Носител 

е на наградите „Бург на годината” за 2005 г., „Димитър Бракалов” - 2005 г. 

- за благотворителност и принос за развитието на Бургас, на статуетка 

„Хермес” на Бургаската търговско-промишлена палата за 2004 и 2005 г. Член  

е на Клуб - Журналисти срещу корупцията от 2006 г.

Г-н Николов, в пресата 
е отбелязано, че през 2009 
г. Бургас е на 3-то място 
в страната (след София и 
Варна) по обем на извър-
шено строителство, за 
разлика от 2008, когато е 
на 2-ро. Това последица от 
финансовата и икономиче-
ска криза ли е?

Да, кризата не ни под-

мина. Но строителството 

специално в град Бургас 

не е спряло. Напротив. Аз 

се чувствам подготвен да 

говоря за нашите общински 

проекти, които са доста. 

Реагирахме адекватно и 

подходихме нетрадицион-

но – вместо да залегнем и 

да чакаме бурята да отми-

не, успяхме да реализираме 

мащабна строителна кам-

пания, за да оправим ин-

фраструктурата на града. 

Дадохме работа на над 150 

фирми, повечето местни. 

Едновременно с това кон-

куренцията при конкурсите 

намали себестойността 

на реализираните проекти. 

Акцентирахме върху ев-

ропроектите и спечелихме 

много от тях, които сега 

изпълняваме.

Кои са мащабните 
строителни проекти, ко-
ито община Бургас стар-
тира или финализира през 
2009 г.? По кои програми и 

Новооткритият  
бизнес и търговски  

център „Вая”

Снимки авторът
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сложния проект за укреп-

ване на бул. „Иван Вазов”. 

Бургаският квартал Лозо-

во вече си има чисто нова 

детска градина - модерна, 

красива и добре обзаведе-

на. Стойността й е около 

900 хил. лв. В момента с 

общински средства в Бур-

гас се изграждат още нова 

детска градина в квартал 

Крайморие, нов павилион 

на детска градина „Морска 

звезда” в к-с „Меден рудник”, 

нов павилион в детска гра-

дина „Раковина”.

И през 2009 г. продължи 

инициативата на община 

Бургас за реконструкция на 

старите детски и спорт-

ни площадки в града и из-

граждането на нови. През 

последните 12 месеца бяха 

построени, цялостно рекон-

струирани или ремонтира-

ни над 40 детски и спортни 

площадки. Част от тези 

проекти общината финан-

сира сама, а други се реа-

лизираха в партньорство с 

частния бизнес.

На 25 юни 2009 г. в Со-

фия бе подписан договор по 

спечелен от община Бур-

гас проект за укрепване 

на свлачището под Летния 

театър. Той ще бъде ре-

ализиран със средства по 

ОП „Регионално развитие”. 

Стойността на проекта е 

около 1 млн. лв. Периодът за 

изпълнението му е 24 месе-

ца.

През 2009 г. община 

Бургас извърши ремонти в 

множество културни инсти-

тути. 

Със средства по капи-

таловата си програма за 

2009 г. община Бургас из-

върши мащабни ремонти в 

няколко местни читалища 

- Народно читалище „Ангел 

Димитров” в квартал Са-

рафово, Народно читали-

ще „Изгрев” в к-с „Изгрев”, 

Народно читалище „Петър 

Янев” в квартал Крайморие, 

Народно читалище „Пробуда” 

в с. Равнец, Народно читали-

ще „Възраждане” в с. Рудник.

През март 2009 г. завър-

ши вторият етап от рекон-

струкцията на градинката 

пред Драматичния театър 

„Адриана Будевска” в Бургас. 

Стойността на извършени-

те благоустроителни дей-

ности е около 100 хил. лв.

2 300 000 лв. са собст-

вените средства, които 

община Бургас изразходи 

през 2009 г. за ремонти на 

училища и детски гради-

ни. В 10 училища дограми-

те са подменени изцяло. В 

няколко учебни заведения 

са подновени покривните 

хид-роизолации, ремонти-

рани са санитарните въ-

зли. Обновени са външните 

фасади на училищата „Княз  

Борис I”, „Любен Каравелов” 

и „Св. Климент Охридски”.

Община Бургас започна 

строителството на новия 

Спортен комплекс „Изгрев”, 

който се намира в еднои-

менния градски квартал. 

Той ще заеме мястото на 

старите спортни площадки 

зад РУМ „Велека”, които 20 

години плачеха за ремонт. 

Комплексът се изгражда 

върху общински терен с 

площ от 14 490 кв. м. Стой-

ността му е 2 млн. лв., а 

срокът за завършване - до 

края на 2009 г.

40% от терена ще бъ-

дат заети от зелени площи. 

В останала част ще бъдат 

обособени обслужваща 

сграда, 2 футболни площад-

ки, 3 тенис корта, игрище 

за баскетбол, игрище за 

волейбол, закрита площад-

ка за тенис на маса, ком-

бинирана детска площадка, 

фитнес на открито, игрище 

за петанка.

Община Бургас строи 

нов градски плувен комплекс, 

който струва около 1,3 млн. 

лв. До месец той ще е го-

тов и ще заеме мястото 

на стария, намиращ се зад 

„Флората” в Морската гра-

дина. В продължение на ня-

колко десетилетия същест-

вуващите там корита се 

използваха като резервоари 

за поливане на парковата 

растителност. Това безу-

мие ще бъде поправено и в 

тях ще бъдат изградени два 

басейна - един 50-метров и 

един по-плитък 20-метров 

за начинаещи плувци. Те ще 

имат подгряваща инстала-

ция, работеща с газ. Това 

ще позволи басейните да 

се ползват 10 месеца в го-

дината, а при мека зима и 

целогодишно. 

Това са по-важните ни 

инициативи, завършени и 

започнати през 2009 г.

Какви проекти пред-
стои да се реализират 
през 2010 г.? 

Община Бургас намери 

инвеститор, който по вре-

ме на криза ще започне да 

строи многопрофилна бол-

ница с медицински център 

в „Меден рудник”. Проектът 

ще се изпълни като публич-

но-частно партньорство, 

в което общината предос-

тавя свой терен, а инвес-

титорът извършва строи-

телството. Целият обект 

заедно с паркинга и 

подходите към него 

ще бъде на 9 дка 

площ. Реализацията 

му ще реши проблема 

с болничната помощ 

в най-населения жили-

щен комплекс, както 

и съчетаването на 

диагностиката с ле-

чение. Жителите на 

комплекса ще бъдат 

обслужвани със съ-

временна апаратура 

и ще се избегне превозва-

нето на болните на далечно 

разстояние, както беше до-

сега. Очаква се проектът 

да бъде изпълнен до края на 

2010 г. Здравното заведе-

ние ще бъде на 7 етажа, ще 

разполага със 170 болнични 

легла, 15 кабинета за прак-

тикуващи лични лекари и 

съвременна апаратура.

Много разчитаме да 

спечелим проекта „Джас-

пърс” по ОП „Регионално 

развитие” за цялостна мо-

дернизация на транспорта. 

Подаваме проекта през 

януари, той е за десетки 

милиони евро. Кандидат-

стваме и за средства за 

реконструкция на главната 

улица. Ще работим по меж-

дублоковите пространства 

на комплексите. Общината 

финансира археологически 

разкопки – искаме Минерал-

ните бани да станат моде-

рен санаторен комплекс за 

културен и балнеоложки ту-

ризъм. Спечелихме проект 

за възстановяване на един 

от символите на Бургас – 

Казиното. Ще търсим фи-

нансиране и за укрепване и 

реконструкция на Мостика.

Ще довършим ремонта в 

сградата на Младежки кул-

турен център - Бургас. За 

него спечелихме около 1,5 

млн. по проект за подобря-

ване на културната инфра-

структура по ОП „Регионал-

но развитие" 2007-2013. 3,5 

млн. лв. ще се изразходят за 

реконструкция на Казиното 

и откритата сцена „Охлю-

ва” пак по същия проект.

Стартира и изпълне-

нието на друг проект на 

стойност 5,7 млн. лв., кой-

то се финансира отново по 

ОП „Регионално развитие” 

2007-2013. Парите ще бъ-

дат използвани за ремонт 

на 7 учебни заведения. 

Очакваме от правител-

ството средства за из-

граждане на пътния възел 

Бургас–Средец–Созопол, за 

обходите на града, за да 

изведем транзитния тра-

фик от него. Най-доброто, 

което държавата може 

да се довърши за Бургас, е 

да довършат магистрала 

„Тракия”. Слава богу, и там 

нещата пот-

ръгват.

Достойна 
е позицията 
ви на кмет, 
облагор о д я -
ващ градската 
среда, борейки 
се с незаконно-
то строител-
ство, премах-
вайки сгради и 
едновременно 
с това, рено-

вирайки и обновявайки 
другите постройки. Раз-
кажете ни повече за това.

Мерките, които сме 

взели срещу незаконното 

строителство, са много, 

но и самите незаконни по-

стройки са доста, по прос-

тата причина, че никой не 

ги е контролирал в продъл-

жение на години. Няма да се 

откажем и методично ще 

продължим да ги премахва-

ме, въпреки че това са непо-

пулярни мерки, които много 

кметове си спестяват. 

През 2010 г. съм решил 

още по-активно да вдигаме 

грозните метални гаражи, 

но веднага след това да 

благоустрояваме освободе-

ните райони. По този начин 

гледката в „Меден рудник” 

например ще стане доста 

по-приятна.

Разкажете ни за пър-
вата площадка за деца с 
увреждания. Ще има ли и 
други след нея?

Площадката се намира 

в един от най-просторните 

градски паркове – „Изгрев” в 

к-с „Славейков”. Проектът е 

на стойност около 900 хил. 

лв., отпуснати по капита-

ловата програма на община 

Бургас. Това е много ценна 

придобивка за Бургас.

На обширната тери-

тория на площадката, за-

емаща една четвърт от 

парковото пространство, 

са разположени катеруш-

ки, пързалки, въртележка, 2 

люлки, 3 баскетболни коша 

и повече от 10 специали-

зирани фитнес уреда. По 

този начин наред със за-

бавлението и игрите съо-

ръженията ще помагат за 

укрепване и раздвижване 

на децата в неравностойно 

положение.

Всички уреди и кате-

рушки са положени върху гу-

мирано покритие, съгласно 

изискванията за безопас-

ност, и имат обозначения 

за приложение. Подстъпът 

до тях е осигурен със спе-

циална тактилна пътека за 

незрящи, а новопостроени-

ят до площадката паркинг 

ще улесни придвижването 

на децата с увреждания до 

увеселителния кът.

Пространството около 

атрактивния детски кът 

е напълно благоустроено. 

Алейната мрежа е изцяло 

обновена, монтирани са 36 

нови пейки, 30 кошчета, 2 

чешми, нови градинки и нови 

осветителни тела.

Всички инфраструктур-

ни проекти, които изпълня-

ваме през 2008 и 2009 г., са 

с осигурен достъп за хора-

та с увреждания.

Разкажете ни за урба-
низирането на жилищни 
квартали в Бургас като 
„Акациите” например. За 

новата стратегия 
на кметството за 
развитие на бедни-
те квартали, неус-
троените и про-
мишлените зони? 

Бургас има пре-

димство пред други 

български общини, 

защото екипът от 

специалисти, които 

се занимават с ев-

ропроекти, е силен. 

С европейска помощ 

ще опитаме напълно 

да преобразим града. Няма 

да стане бързо, нито лесно, 

но вече направихме голяма 

крачка напред в развитие-

то на Бургас и следващите 

крачки няма да закъснеят. 

Ако трябва да бъда кон-

кретен в отговора за про-

мишлените зони, в момента 

обособяваме две такива 

– една в ПЗ „Север” в самия 

Бургас, и една край гр. Бълга-

рово. Инвеститорите знаят 

за тях и интересът е голям.

По какъв начин общи-
ната подпомага туризма 
в града като инфраструк-
тура, реставриране на 
исторически забележи-
телности и др.? Забеля-
захме строежа на пре-
красен - Grand Hotel, до 
морската градина. Има 
ли други туристически 
атракции?

За втора по-

редна година от-

деляме средства 

за археологически 

разкопки .  Така 

бяха разкрити кре-

постната систе-

ма Порос до квар-

тал Крайморие и 

вековните терми 

при Бургаските 

минерални бани. 

Имаме желание 

да съхраним и да 

реконструираме 

тези ценни на-

ходки, за да се 

превърнат в ту-

ристическа ат-

ракция. Отделно 

сме в преговори с 

Министерство на 

здравеопазването, с които 

имаме поделена собстве-

ност на Минералните бани, 

да направим там съвреме-

нен санаторно-курортен 

комплекс.

Тридневният фестивал 
Spirit of Burgas е изживява-
не, което всички ние очак-
ваме с нетърпение всяко 
лято. Как организирате 
построяването на сцени-
те и съоръженията му?

Построяването на сце-

ните е дело на изключите-

лен екип професионалисти 

от Англия. Те изграждат 

сцените на най-добрите 

фестивали в Европа и по цял 

свят, но признават, че без 

съдействието на местни-

те власти нещата трудно 

се получават. В това от-

ношение ние имаме добро 

сътрудничество с тях, по-

магаме им, координираме 

всичко нужно за осигурява-

не на ток, достъп, стиков-

ка с полиция, организация на 

движение и т.н. През първа-

та година имахме известни 

проблеми. През 2009 г. всич-

ко беше почти перфектно, а 

при третото издание вече 

вярвам, че всичко ще е иде-

ално.

Храм „Св. св. Кирил и Методий”

Новостроящият се Grand Hotel до Морската градина

Община Бургас
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Строителите в Топ 7 на конкурса 
„Инвеститор на годината” 

2 фирми, инвестирали 

в производство на изделия 

за строителството, са в 

Топ 7 на конкурса „Инвес-

титор на годината 2009”, 

който се провежда за 4-ти 

път. Събитието е органи-

зирано от Българската 

агенция за инвестиции и 

отличи проектите за фир-

ми с принос в различните 

сфери от икономиката. В 

церемонията участваха 

премиерът Бойко Борисов, 

министърът на регио-

налното развитие и бла-

гоустройството Росен 

Плевнелиев и министъ-

рът на околната среда и 

водите Нона Караджова, 

представители на минис-

терството на икономика-

та и чуждестранни дипло-

мати. Пред най-добрите 

инвеститори на България 

и посланици от различни 

страни у нас министър-

председателят съобщи 

новината, че голямата 

част от инвестициите 

в България през 2009 г. 

са в строителния бранш. 

„През последните 4 години 

от над 24 млрд. евро ин-

вестиции 75% са в стро-

ителството”, каза той и 

добави, че изискването 

на кабинета към админи-

страцията е за създава-

не на максимално добра 

среда и условия за инвес-

титорите, за да движат 

бързо своите проекти.

„Елаците Мед”, „Техно-

гипс”, „Ей И Ес Гео Енер-

джи”, „Енел Марица-изток 

3”, „Ролпласт”, „АББ Ауто-

мейшън” и „Иксетик Плов-

див” са компаниите, които 

получиха отличието „Ин-

веститор на годината”.

Бойко Борисов връчи 

наградата на победителя 

в сектор „Добивна про-

мишленост” - „Елаците 

Мед” АД, село Мирково. 

Министърът на регионал-

ното развитие и благоу-

стройството Росен Плев-

нелиев поднесе наградата 

за инвестиция в сектор 

„Преработваща промиш-

леност” – производство 

на изделия от гипс на „Тех-

ногипс” ЕАД, която е 100% 

собственост на една от 

големите български стро-

и т е л н и 

фирми „Бал-

канстрой” 

АД .  Плев -

нелиев поз-

драви дру-

жеството 

за  из клю -

чителната 

смелост и 

за високото 

к ач е с т в о 

на всичко, 

н а п р а в е -

но от тях, 

като им по-

жела успех 

и на между-

народните 

пазари. „В 

света има 

3-ма производители на 

гипсокартонени плоско-

сти и продукти от гип-

сокартон и ето сега една 

българска компания дръзва 

да построи изключително 

модерна фабрика в Бълга-

рия и продава продукти 

на европейско и световно 

ниво”, заяви Плевнелиев 

и добави, че 

този пример 

трябва да се 

следва. 

Н а г р а -

дата за ин-

вестиция в 

сектор „Пре-

работваща 

п р о м и ш л е -

ност” – про-

и з в о д с т в о 

на дограма и 

други изделия 

за строител-

ството, взе 

„Ролпласт” 

ЕООД. При-

зът отново 

беше връчен 

от министър Плевнелиев, 

който заяви, че българска-

та компания е направила 

изключително модерна 

фабрика в Костинброд. 

„Сега откриваме първия 

етап, предстои, разбира 

се, и следващо разшире-

ние на фабриката - поясни 

министърът. - Целта й е 

да продава основно в Бъл-

гария качествени дограми 

и им пожелавам пазарът 

бързо да се възстанови, 

така че техните втори и 

трети етап да се случват 

колкото се може по-скоро.” 

Отличието за инвес-

тиция в сектор „Енер-

гетика” – производство 

на електрическа енергия 

от ВЕИ, взе „Ей И Ес Гео 

Енерджи" ООД, която е 

съвместно дружество 

между американската 

енергийна компания „Ей И 

Ес” и българо-германско-

то дружество „Гео Пауър”. 

Статуетката в сектор 

„Енергетика” – производ-

ство на електрическа 

и топлинна енергия, взе 

„Енел Марица-изток 3” АД. 

В сектор „Преработваща 

промишленост” – произ-

водство на електрически 

съоръжения, наградата 

взе „АББ Аутомейшън” 

ООД, което е лидер в 

производството на елек-

трооборудване за високо, 

средно и ниско напреже-

ние, изделия и технологии 

за автоматизацията. 

Призът за инвестиция 

в сектор „Преработваща 

промишленост” – произ-

водство на части за ав-

томобили, грабна „Иксе-

тик Пловдив”. 

При подбора на инвес-

тиционните проекти, реа-

лизирани през последните 

12 месеца, са приложени 

редица критерии като ин-

вестиции в приоритетни 

сектори за развитие на 

българската икономика, 

обем вложени капитали и 

създаване на нови работ-

ни места. Важно внимание 

заемат и изискванията за 

прилагане на високи тех-

нологии, нови за страната 

ни производства, експор-

тен потенциал и екологич-

ни производства.

ОТЛИЧНИЦИТЕ

„Елаците Мед” АД, село Мирково, е акцио-

нерно дружество с предмет на дейност добив 

и обогатяване на медно-порфирни руди. В перио-

да 2008–2009 г. са инвестирани около 86 милиона 

лева за „Проектиране и изграждане на корпус за 

едро трошене №3 и оптимизация на транспорта 

на рудата в руден комплекс Елаците”. Дружество-

то осигурява 1780 работни места.

„Техногипс” ЕАД е 100% собственост на 

„Балканстрой” АД, една от големите български 

строителни фирми. Инвестиционният проект 

е за завод за гипсокартонени плоскости и сухи 

гипсови смеси по най-нова германска технология 

край Раднево с използване на отпадъчни продук-

ти от ТЕЦ „Марица-изток 2”. Инвестицията към 

момента е 95 милиона лева, а разкритите работ-

ни места - 120.

„Ей И Ес Гео Енерджи” е съвместно друже-

ство между американската енергийна компания 

„Ей И Ес” и българо-германското дружество „Гео 

Пауър”. Инвестицията е на стойност 528 милио-

на лева и включва инсталирането на 52 ветроге-

нератора в Каварна с мощност от 156 MW. Раз-

крити са 250 временни и 20 постоянни работни 

места.

„АББ Аутомейшън” ООД е лидер в производ-

ството на електрооборудване за високо, сред-

но и ниско напрежение, изделия и технологии за 

автоматизацията. Концернът има предприятия 

в повече от 100 страни в света и над 11 хил. слу-

жители. Инвестицията е за изграждането „на зе-

лено” на нов завод в индустриална зона Раковски 

на стойност около 30 милиона лева. Заводът в Ра-

ковски произвежда електроапаратура за ниско и 

средно напрежение и е третият в България след 

тези в Севлиево и Петрич. Новата производстве-

на мощност ще осигури 200 работни места.

„Ролпласт” е създадена през 2000 г. и за 9 

години постига водещи позиции на българския 

пазар. През последните две години фирмата из-

гради производствен център за дограма, интери-

орни врати, щори и гаражни врати в Костинброд, 

разшири търговската си мрежа в 6 нови града и 

откри складови бази на територията на страна-

та. Инвестицията е над 20 милиона лева, разкри-

тите работни места са 80.

„Енел Марица-изток 3” АД е смесена фирма 

със 73% участие на италианската компания „Енел” 

и 27% на НЕК ЕАД. Компанията е водеща в произ-

водството и разпределението на електроенер-

гия и на природен газ. Инвестиционният проект 

за ТЕЦ „Енел Марица-изток 3” включва рехабили-

тация на четирите блока на електроцентралата, 

изграждане на сероочистващи и прахоуловителни 

инсталации, екологични мероприятия и др. Брут-

ната мощност е увеличена от 840 на 908 MW, 

експлоатационният срок е удължен с 15 години. 

Инвестирани са 700 млн. евро, от които 160 млн. 

евро за екологични мероприятия.

„Иксетик Пловдив” ЕООД е дъщерна фирма на 

„Иксетик” - Германия, един от водещите в света 

доставчици на части за автомобили. Компанията 

построи в индустриалната зона Раковски за една 

година завод за хидравлична и вакуумна техника 

за автомобили. Инвестицията е 34 милиона лева, 

разкритите работни места са около 60.

Виолета Михайлова

КРИТЕРИИТЕ

 Реализиране на инвестиционния проект през по-
следните 12 месеца

 Създаване на нови работни места
 Обем на вложените капитали
 Прилагане на високи технологии
 Инвестиции в приоритетни сектори за развитие 

на българската икономика
 Експортен потенциал
 Нови за България производства
 Екологично производство

Министър-председателят Бойко Борисов и министърът 
на регионалното развитие и благоустройството Росен 
Плевнелиев заедно с инвеститори

Росен Плевнелиев награждава собственика на фирма „Техногипс” ЕАД

Министър Нона Караджова награждава един от победителите
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„Проектът е на стой-

ност 475 хил. щ. долара и е 

безвъзмезден по отношение 

на прокуратурата”, каза 

Христо Манчев – завеждащ 

отдел „Междуведомствено 

взаимодействие, монито-

ринг и международни про-

екти” във ВКС. Изключи-

телното на проекта е, че 

тежестта, която се поста-

вя и акцентира от управля-

ващия орган на Световната 

банка, е максимално да под-

помогне административния 

капацитет на българската 

прокуратура за усъвър-

шенстване на методите, 

средствата и начините за 

противодействие и успеш-

но водене на борба с коруп-

цията, включително сред 

магистратите и прокуро-

рите, добави той и подчер-

та, че проектът е уникален, 

защото за пръв път Све-

товната банка финансира 

проект на съдебната власт 

в България. Основните на-

правления по проекта са в 

три насоки. На първо място, 

усъвършенстване на адми-

нистративния капацитет 

на българските прокурори 

и другите правозащитни 

органи в борбата с коруп-

цията. На второ, въвежда-

не на новите европейски и 

световни практики, т.е. 

методите, които са дали и 

показали своята ефектив-

ност в борбата с корупци-

ята в цял свят. И на трето 

място, усъвършенстване на 

информационната система 

на българската прокурату-

ра с акцент именно върху 

данните за корупционно 

поведение не само на ма-

гистратите, а и на други-

те служители, включител-

но новите норми и етични 

правила за поведение и при 

конфликт на интереси. 

Защо Световната банка 

финансира подобен проект, 

потърсихме коментар от  

постоянния представител 

на институцията за Бълга-

рия Флориан Фихтъл. 

Г-н Фихтъл, бихте ли 
ни казали защо Светов-
ната банка реши да под-
крепи прокуратурата 
на Република България с 
грантова схема за засил-
ване на антикорупционния 
капацитет на държавното 
управление? 

Доброто управление и 

борбата с корупцията са 

изключително важни за 

икономическото развитие 

на България. Прокуратура-

та на България играе клю-

чова роля за засилването 

на доброто управление в 

страната, затова ние сме 

доволни, че имаме възмож-

ност да подкрепяме усилия-

та на правителството и на 

прокуратурата на Републи-

ка България. Надяваме се, че 

грантовото финансиране, 

осигурено от Световната 

банка, ще помогне на про-

куратурата на Република 

България да се бори с коруп-

ц и я т а 

по-ефек-

тивно, 

к а к т о 

и  д а 

у в ели -

чи про-

зрачността и публичната 

й отчетност”.

 Как прозрачността и 
доброто управление до-
принасят за развитието 
на нашата страна?

Много добър въпрос! 

Всъщност не става дума 

само за пари, не става 

дума за това някой да зло-

употребява или буквал-

но да краде. Работата е 

свързана с ефективното 

използване на публичните 

ресурси, които са пари-

те на данъкоплатците и 

всички сектори на бюдже-

та. Нашите усилия целят 

да помогнат на правител-

ството да подобри ефек-

тивното им разпределе-

ние и усвояване на ресурс 

и в този контекст коруп-

цията и злоупотребата с 

ресурси е много сериозен 

въпрос както за нас, така 

и за нашите партньори в 

България, защото тези ре-

сурси могат да се използ-

ват за по-добро образо-

вание на децата, може да 

се подобри качеството на 

здравните услуги, могат 

да бъдат ремонтирани 

пътищата... Така всички 

тези аспекти имат изклю-

чително голям икономиче-

ски ефект върху способ-

ността на българската 

икономика и пряк ефект 

върху благосъстоянието 

на всеки един български 

гражданин. Ние, вие, всички 

в България плащат за тази 

корупция и затова ние раз-

глеждаме този въпрос мно-

го сериозно.

Световната банка  
подкрепя антикорупционните 
усилия на българската прокуратура 

Ренета Николова

Прокуратурата на Република България 

получи безвъзмездно финансиране от 

Фонда за институционално развитие на 

Световната банка. Целта на помощта е 

да засили капацитета и ефективността 

на институцията при борбата с 

корупцията, а също да се предприемат 

мерки за подобряване на прозрачността 

на прокуратурата чрез партньорства с 

гражданското общество 

Флориан Фихтъл, постоянен представител 

на Световната банка за България: 

Прокуратурата на България играе ключова роля за 

засилването на доброто управление.

Висока оценка и под-

крепа на заявените основ-

ни насоки в работата и 

мащабните законодателни 

инициативи на Министер-

ството на правосъдието 

даде председателят на 

Комисията по мониторинг 

на ПАСЕ Серхий Холовати 

по време на срещата си с 

министъра на правосъдие-

то Маргарита Попова.

Правосъдието, върхо-

венството на правото и 

спазването на човешките 

права, приоритетите в ра-

ботата на министерство-

то бяха основните теми 

на разговора. 

Категорично съгла-

сие министър Попова и 

събеседникът й изразиха 

по основни въпроси, сред 

които възможността ом-

будсманът да има право 

на законодателна иници-

атива, да се гарантира 

– включително конститу-

ционно, финансовата не-

зависимост на съдебната 

система. 

Приоритетно място в 

разговора министър По-

пова и председателят на 

комисията по мониторинг 

отделиха на въпроси, свър-

зани с правата на гражда-

ните, и по-конкретно – със 

защитата правата на де-

цата. В този контекст 

двамата обсъдиха необ-

ходимостта от преглед 

на законодателството и 

създаването на специали-

зирани звена в съдилища-

та, както и на специали-

зирани детски съдилища 

като перспектива. 

Председателят на Комисията по мониторинг на 
ПАСЕ подкрепи приоритетите в работата на МП

Христо Манчев (на преден план) – завеждащ отдел 
„Междуведомствено взаимодействие, мониторинг и 
международни проекти” във ВКС, Диана Ковачева - изп. 
директор на aсоциация „Прозрачност без граници”, и 
Румен Киров - следовател от НСС

Ренета Николова, председател на Клуб - Журналисти 
срещу корупцията, и Флориан Фихтъл - постоянен 
представител  на Световната банка за България

9.XII. - отбелязахме Международния ден за борба с корупцията

80 сигнала за корупция в МРРБ, министърът внедрява тайни агенти

80 сигнала за корупция са постъ-
пили по различни канали в Министер-
ството на регионалното развитие и 
благоустройството, каза министър 
Росен Плевнелиев пред форум за ефек-
тивната защита на лица, подаващи 
сигнали за корупция, организиран от 
асоциация „Прозрачност без граници” 
по случай Световния ден за борба с 
корупцията - 9 декември.

Строителният министър отбеля-
за, че на горещата телефонна линия 
в министерството и в пощенската 
кутия, създадена за целта, са подаде-
ни по два сигнала, по имейл и факс са 
дошли 62 сигнала, а 14 са от органи-
зираната приемна за граждани. Плев-
нелиев отбеляза, че се обмисля идея-
та за внедряване на „тайни агенти” 
в министерството, тоест на хора, 
които да следят за различни корупци-
онни практики. 

"Изследването на „Трансперънси 
интернешънъл”, проведено в десет 
държави, сред които и България, по-
казва, че не повече от 3% от българ-
ските граждани биха подали сигнал за 
корупция", каза Диана Ковачева, изпъ-

лнителен директор на „Трансперънси 
интернешънъл”. Според данните 
на изследването, проведено между 
февруари и юни 2009 г., основна при-
чина е всеобщото мнение, че това е 
загуба на време - дори и да подадат 
сигнал, едва ли нещо ще последва. 
14% от анкетираните са споделили, 
че се страхуват да сигнализират за 
такова нарушение. В някои от случаи-
те сигнали за корупция и злоупотреби 
са били подавани в първите два месе-
ца от парламентарните избори към 
новите ръководители на областните 
администрации. Изразеното отно-
шение на зам. областни управители, 
участвали в изследването, най-често 
е скептично към достоверността и 
мотивите на сигналите, е сред изво-
дите в доклада.

Доминира разбирането, че про-
явата на подобна активност има 
пряко отношение към промените в 
политическия кабинет и е свързана 
със стремеж към израстване в служ-
бата. Макар и рядко, подобни сигнали 
са отправяни и към кметове. Док-
ладът препоръчва да се повишат 

капацитетът и насърчаването на 
инициативността на контролните 
органи и преди всичко на инспекто-
ратите в публичната администра-
ция, както и да се усъвършенстват 
механизмите за защита на лица, 
които подават сигнали и са готови 
да свидетелстват при наказателно 
преследване. 

Според авторите на доклада 
трябва да се формулират ясни огра-
ничения и гаранции, че механизмът за 
подаване на сигнали няма да бъде ком-
прометиран чрез използването му за 
решаването на лични конфликти. 

Трябва да има открити конкурси 
за всички длъжности в държавната 
администрация, каза финансовият 
министър Симеон Дянков по време на 
кръглата маса. Той посочи, че честа 
практика на предишния министър на 
финансите е било назначаването на 
хора без конкурси. Не би ми минало 
през ум да направя подобно нещо, 
защото не бих могъл да познавам 
всички кандидати и да преценя кой е 
най-добър за съответната длъжност, 
коментира Дянков.
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Една от международните 

дейности на Нотариалната 

камара на Република България 

в последните години с опре-

делена практическа полза за 

дейността на нотариусите по 

трансграничните случаи е ак-

тивното участие в Европейска-

та нотариална мрежа (ЕНМ).

Във връзка с взаимно свър-

заната дейност на нотариуса 

и строителя се проведоха съв-

местни семинари и срещи меж-

ду двете гилдии. 

С особена важност бе се-

минарът в град Пловдив през 

февруари 2009 г. В него участ-

ваха председателите на двете 

камари - г-н Симеон Пешов и г-н 

Димитър Танев, както и проф. 

Владимир Петров – специалист 

по вещно право, който даде цен-

но становище и модерен поглед 

към новите аспекти. Доклад по 

изменение на Закона за устрой-

ство на територията (ЗУТ) из-

несе заместник-председателят 

на Нотариалната камара Адела 

Кац. Залата беше пълна, инте-

ресът - голям. Събитието беше 

широко отразено от медиите, 

като опит на двете камари да 

помогнат с идеи за излизане от 

кризата.

Използването на инстру-

ментите, които предоставя Ев-

ропейската нотариална мрежа 

за нотариусите и всички техни 

клиенти, ще представляват ин-

терес да бъдат споделени.

Заседанието на ЕНМ се 

проведе в Брюксел на 6 ноем-

ври 2009 г. Председателят на 

Федералната камара на Белгия 

Патрик ван Хостенберг откри 

работната сесия.

Първия доклад изнесе ата-

шето във Федералния публичен 

отдел на Министерството на 

правосъдието в Белгия Флоранс 
Борси. Тя говори за интегрира-

не на юридическите професии 

в Съюз на нотариатите от 

Европейския съюз (CNUE) и как 

Белгия смята да транспонира 

решенията на ЕС. 

Доклад представи и Жоао 
Паоло Симоиш де Алмейда – 
представител на Европейска-
та комисия (ЕК).

Отваряне на мрежата за 

юридическите професии е пре-

дизвикателството днес. През 

октомври Алмейда представя 

всички последици от промени-

те в мрежата, темите са раз-

лични и обширни. През декември 

предстои годишно събрание на 

членовете на мрежата. Ще има 

дискусия за участието на юри-

дическите професии във функ-

ционирането на мрежата. Ли-

цата за контакт е необходимо 

да включат на национално ниво 

юридическите професии. Идея-

та е да се отвори мрежата за 

юридическите професии, които 

на национално ниво да споделят 

очакванията си за мрежата.

Всичко да се концентрира и 

изясни на национално ниво (не 

на европейско), защото там 

трябва да се реши какво ще 

бъде националното представи-

телство в мрежата.

Комисията се интересува 

от това кои са представители-

те на всяка страна в мрежата 

от януари 2011 г. – това е роля-

та на ЕК – роля на „локомотив”. 

Следващата година има ня-

колко приоритета: фишовете 

„наследство” (комисията скоро 

зае позиция по този въпрос). 

Първи принос – как юриди-

ческите професии могат да 

помогнат да се работи в об-

ластта на наследството, да 

се дава информация за граж-

даните, както и да се използва 

сайтът на Европейската но-

тариална мрежа в улесняване 

на достъпа на гражданите до 

правосъдието.

I. Цел на реформата
Основаната цел на рефор-

мата е да засили ролята на 

мрежата в сферата на съдеб-

ното сътрудничество между 

страните членки и най-вече да 

засили реалното и конкретно 

прилагане от съдиите и дру-

гите правни специалисти на 

актовете от Общността или 

действащите конвенции между 

държавите членки. 

Другата цел е да се затвър-

ди ролята на мрежата по от-

ношение на реалния достъп на 

гражданите до правосъдието в 

рамките на трансграничните 

съдебни спорове. 

А. Засилване на ролята на 
средствата на лицата за кон-
такт, избрани от всяка дър-
жава членка

Хората за контакт, избра-

ни от всяка държава членка, 

са движещата сила на тази 

мрежа. Решението цели да се 

подобри ре-

а л н о т о  и 

ко н к р е т н о 

п р и л а г а н е 

от съдиите 

и  д р у г и т е 

правни спе-

циалисти на 

многоброй-

ните акто-

ве от Общ-

н о с т т а  и 

международ-

ни актове по 

отношение 

на граждан-

ските дела. 

Новото ре-

ш е н и е  н е 

засяга вът-

р е ш н о т о 

разпределя-

не на компе-

тенциите в 

държавите 

ч л е н к и  п о 

отношение 

на финанси-

р а н е т о  н а 

дейностите 

на националните членове на 

мрежата. Освен това държави-

те членки трябва да се уверят, 

че хората за контакт разпола-

гат с достатъчно подходящи 

средства – персонал, ресурси и 

модерни средства за комуника-

ция, за да изпълняват коректно 

задачите си. 

Задачите на хората за кон-

такт се увеличиха спрямо ос-

новополагащото решение. Тях-

ната основна функция е:

Да се уверят, че местните 

съдебни власти разполагат с 

обща информация относно ак-

товете на Общността и меж-

дународните инструменти, 

засягащи съдебното сътруд-

ничество по гражданските и 

търговските дела. Най-вече 

те ще следят мрежата и ней-

ния интернет сайт и трябва да 

бъдат познати сред местните 

съдебни власти. Предоставя се 

и всякаква информация, за да се 

улесни прилагането на правото 

на друга държава членка, което 

се прилага по силата на акт на 

Общността или международен 

инструмент. За тази цел чо-

векът за контакт, към когото 

е отправена молба, може да 

разчита на властите в своята 

страна, за да набави поискана-

та информация. 

Б. Ролята на мрежата в об-
ластта на прилагане на право-
то на друга държава членка

За да се приложат всички 

актове, приети или предстоя-

щи по отношение на приложения 

закон, хората за контакт тряб-

ва за в бъдеще да предоставят 

информация на националните 

съдии за съдържанието на чуж-

дестранния закон.

В. Увеличаване на достъпа 
до правосъдието за граждани-
те

Мрежата ще бъде основно 

средство за обща информира-

ност на обществото и за цел-

та хората за контакт ще попу-

ляризират интернет сайта на 

мрежата в обществото.

Г. Отваряне на съдебната 
мрежа за граждански дела

Става дума да се създадат 

контакти с други европейски 

мрежи, за да се улесни сътруд-

ничеството между съдебните 

системи и достъпът по право-

съдието (в частност европей-

ската съдебна мрежа за нака-

зателни дела и европейската 

мрежа за обучение на съдии). 

Мрежата трябва също да за-

върже връзки с други съдебни 

мрежи в трети страни, както 

и с международните организа-

ции, действащи в сферата на 

съдебното сътрудничество по 

граждански дела (Конференция 

в Хага за международно частно 

право, към която Общността 

се присъединява през 2007 г.). 

Д. Отваряне на мрежата 
за юридическите професии

Най-важното нововъведение 

е отварянето на мрежата за 

юридическите професии, за да 

достигне мрежата по-ефикасно 

своите цели.

II. Процедура за избиране 
и роля на юридическите про-
фесии в съдебната мрежа за 
граждански дела 

Първо, как една професи-

онална гилдия на национално 

ниво може да стане член на 

мрежата?

Държавите членки ще оп-

ределят кои гилдии ще станат 

членове на мрежата. Когато в 

дадена държава членка има ня-

колко представителни за юри-

дическата професия гилдии, 

държавата членка трябва да 

осигури подобаващо предста-

вителство на въпросната про-

фесия в мрежата.

III. Включване на нотари-
ата в работата на мрежата. 
Насоки

Нотариатът вече е член 

на мрежата (така е в Белгия и 

Франция). Поради това профе-

сията вече е участвала на съб-

ранията на хората за контакт 

от мрежата (ЕСМ).

Участието на юридическите 

професии, и най-вече на евро-

пейския нотариат в работата 

на мрежата за гражданските 

и търговските дела, може да 

бъде полезно на гражданите и 

предприятията, за да се подо-

бри достъпът на гражданите 

до правосъдието в рамките на 

съдебните спорове с трансгра-

ничен елемент. 

Нотариатът може да до-

принесе за опростяването и 

ускоряването на процедурите в 

мрежата. Участието на нота-

риата в мрежата може да до-

веде и до по-добро съдебно сът-

рудничество. Това ще зависи 

от организирането на местно 

ниво на членовете на мрежата, 

включително на юридическите 

професии и хората за контакт. 

Участието на европейския 

нотариат в работата на мре-

жата може да допринесе най-

вече за доброто изпълнение 

на производствата с тран-

сграничен елемент и да се 

улеснят молбите за съдебно 

сътрудничество между държа-

вите членки, особено когато не 

се прилага нито акт на Общ-

ността, нито международен 

инструмент. Може да се дадат 

два примера: сферата на унас-

ледяването и завещанията и 

сферата на семейното право, 

особено по отношение на раз-

вода и брачните режими. 

В областта на граждан-

ското правосъдие се смята, 

че участието на европейския 

нотариат може да бъде много 

полезно при извънсъдебните 

производства, т.е. в областта 

на превантивното правосъдие. 

Затова за в бъдеще ще имаме 

повод в мрежата да дискути-

раме прибягването до алтер-

нативи методи за разрешаване 

на конфликти и най-вече ролята 

на нотариуса.

Заключение
Създаването през ноември 

2007 г. на Европейската но-

тариална мрежа е конкретен 

пример за ангажимента на ев-

ропейския нотариат, за да се 

намерят практически решения 

на възникналите проблеми за 

граждани и европейски семей-

ства. Ползата от мрежа от 

практици, която свързва 22 ев-

ропейски страни благодарение 

на националните представи-

тели, предлагащи практичес-

ки услуги като препращане на 

молба до нотариус в страната 

получател или получаване на ин-

формация относно използване-

то на автентичен акт, или пък 

по-лесно намиране на нотариус 

полиглот или компетентен ор-

ган, е достатъчно важна, за да 

се увеличи съдебното сътруд-

ничество в ЕС.

ЕНМ е израз на структура, 

с която разполагат европей-

ските нотариуси, за да се раз-

глеждат казусите с трансгра-

ничен елемент, чийто източник 

на вдъхновение е била отчасти 

европейската съдебна мрежа за 

граждански и търговски дела 

(ЕСМ). Ако този модел на работа 

в мрежа е вдъхновил действията 

и най-вече метода на функциони-

ране чрез национални предста-

вители и създаване на интернет 

сайт, чрез който да се разпрос-

транява информация, свързана с 

дейността на нашата мрежа, то 

също така е вярно, че нашата 

платформа за комуникация меж-

ду представителите се оказва 

иновационен проект в услуга на 

практиците, които участват 

още повече при трансгранични-

те производства. 

Системата функционира до-

бре. Всички представители са 

пределно мобилизирани, за да 

може да продължи да функцио-

нира проектът.

Българският нотариат ак-

тивно се включва в работата 

на Европейската нотариална 

мрежа. На последното заседа-

ние в Брюксел статистиката 

на комуникация и отговори на 

правни въпроси показа, че ние 

сме непосредствено след го-

лемите нотариати като Фран-

ция, Италия и Германия.

Европейската нотариална мрежа в 
помощ на практическата дейност 
на нотариуса и строителя

Нотариус  
Камен Каменов –  
член на съвета на 
Нотариалната ка-
мара, посредник  
на Република Бълга-
рия в Европейската  
нотариална мрежа 
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Архитектът и кулата, която иска да полети
Арх. Стефан Добрев: Време е да напуснем провинциализма и безвремието, които уютно 

обитавахме в годините на преход

Арх. Добрев, в свое ин-
тервю казвате, че архи-
тектурата е изкуството 
да се строи. Гладно ли е 
за изкуство българското 
строителство, градовете 
и курортите ни?

Има много добри приме-

ри, които не ми позволяват 

да бъда песимист за съвре-

менния облик на български-

те градове и курорти. Въп-

реки това със съжаление 

мога да кажа, че сме свиде-

тели на все по-масова чалга 

в архитектурата. Ако прие-

мем, че преходът е вече към 

края си, време е да видим но-

вото българско възраждане. 

Но реалността все пак ни 

сочи и друго – нехомогенно 

общество, много талант-

ливи хора, от които никой 

не се интересува. Архитек-

тура в изкуството може да 

има, ако дочакаме „израст-

ването” на българските ин-

веститори. От тях зависи 

толкова много. Знаете ли, на 

Запад инвестирането се учи 

поне пет години. Има поне 

десет български архитекти, 

които са световни имена – в 

Монреал, Лос Анджелис, Ню 

Йорк... Има едно поколение 

архитекти, за които никой 

тук не е чувал, а целият ос-

танал свят ги знае. И въпре-

ки това емоцията от рабо-

тата в родината не може да 

се сравни с нищо друго. 

Какво може да ви вдъх-
нови за един проект? По-
водът да ви попитам е за-
вършването на сградата 
на „Бенчмарк Тауър”, която 
безспорно привлича погле-
дите.

Много хора се радват на 

завършването на тази сгра-

да. Смятам, че тя действи-

телно променя цялостния 

облик на „Цариградско шосе”. 

Заедно с моя екип имахме ог-

ромното желание да направя 

тази сграда и да дам най-до-

брото от себе си. Чувство-

то, с което проектирах 

сградата на „Бенчмарк Та-

уър”, беше огромен оптими-

зъм. Така че тя трябва да из-

лъчва оптимизъм. Проектът 

беше създаден през 2005 г., 

годината, в която се върнах 

от Франция. Тогава ми се 

струваше, че България по-

лита в правилна и добра по-

сока и се стремях да покажа 

това свое усещане в проек-

та си. Кулата се стреми да 

покаже движението напред 

и нагоре. Това е моята вяра 

- че сме се устремили все 

пак... Гордея се, че сградата 

няма аналог, няма подобен 

модел и прототип. Смело 

мога да твърдя, че това е 

новаторска сграда като 

типология и организация на 

вътрешните пространства. 

Дори смятам, че хубостта 

й е отвътре, независимо от 

впечатляващата външност. 

Тя е пълна със светлина, зе-

ленина и създава приятна 

атмосфера за работа, из-

лъчва свобода и простор. 

Защото аз мисля, че трудът 

е основен източник на вдъх-

новение. Черпя вдъхновение 

от други изкуства – музика, 

изобразително изкуство, и 

от всичко наоколо. Вдъхно-

вяват ме и старите хубави 

сгради. 

За каква столица меч-
таете? Какво ви липсва 
и от какво според вас се 
нуждае София в архитек-
турен план?

София се нуждае от 

много неща. Но на първо 

място в нея трябва да се 

строи и планира концепту-

ално, стилно, време е да 

напуснем провинциализма и 

безвремието, които уютно 

обитавахме в годините на 

преход. Тъй като архитек-

турата и градоустрой-

ството са отражение на 

епохата, в която живеем, 

т.нар 20-годишен преходен 

период беше изключително 

труден за 

б ъ л г а р -

ското об-

щ е с т в о . 

М оже  д а 

се каже, че 

прекарахме тежка двай-

сетгодишна болест и дано 

се излекуваме вече от 

нея... Резкият завой, който 

страната ни взе, се вижда 

в архитектурата и градо- 

устройството – резулта-

тите са много плачевни, 

няма защо да ги коментира-

ме: уродлив стил, предимно 

мутробарок, еквивалент на 

чалгата в архитектурата. 

Лично аз се срамувам от 

този стил. Но какво да се 

прави, законите са таки-

ва, в ЗУТ няма параграф, по 

който главните архитекти 

могат да отхвърлят един 

проект заради естетиче-

ските му качества. Но пак 

да се върна на въпроса – 

какво мечтая за София. В 

градоустройствено отно-

шение има много неща да 

се правят. Първо, трябва 

да се създадат истински 

пешеходни зони, а не псев-

допешеходни пространства 

като бул. „Витоша” напри-

мер. Това са места, които 

присъстват във всички го-

леми български градове, но 

в София те бяха унищожени. 

На второ място, столицата 

има нужда от много спеш-

ни мерки по отношение на 

автомобилното движение. 

Вярно е, че главният ар-

хитект полага сериозни 

усилия, но за един човек е 

огромно бреме да решава 

проблемите на почти дву-

милионен град. Според мен 

трябва да има промени в 

структурата на поста гла-

вен архитект. Да се рефор-

мира звено „Архитектура и 

градоустройство”. Ужасно 

е да се правят грозни сгра-

ди с надеждата, че никой 

няма да иска да знае кой ги 

е създал. Според мен архи-

тектите трябва да бъдат 

много по-отговорни и да си 

дават сметка за това, ко-

ето оставят след себе си. 

Вярвате ли, че тези ка-
чества могат да се препо-
дават?

Би трябвало да бъде 

така и без да бъда черно-

глед, съм на мнение, че има 

тотална деградация в пре-

подаването на архитекту-

ра. Времето налага своите 

модели и това вероятно са 

модели на оцеляване в една 

сложна обстановка. Вече 

споменах – в България имаме 

страшно много талантли-

ви и образовани хора, които 

никой не иска да забелязва. 

Дори не се сеща да използ-

ва. Причината е, че някакви 

хора са се окопали на някак-

ви постове, смятат се за 

велики и владеят своя пери-

метър, своето парче земя. 

Ще споделя своя опит. 

Тук съм от четири години. 

Хората като мен никога 

не са имали дистанцирано 

поведение – те служат на 

своята идея, следват миси-

ята си и искат да направят 

нещо, искат да бъдат нужни, 

така са устроени. Но никой 

не се сеща за хора като нас. 

Не искам да се самоизтък-

вам, но можех да направя да-

леч повече, ако бяха поискали 

да изнеса дори една лекция, 

да споделя опита си. Не ста-

ва дума за пари, говорим за 

възможността да дам на по-

вече хора онова, което знам 

– хилядите специализации, 

международен опит, члену-

вам в Ордена на архитекти-

те, имам познания, мога да 

ги дам, но никой сякаш не ги 

иска... Тези факти говорят 

за изкривяване на действи-

телността в България, а не 

за липса на добри специали-

сти. Но, разбира се, не искам 

да кажа, че всичко е лошо. 

Има положителни факти и 

надежда, че ситуацията ще 

се оправи. 

Откъде захранвате 
своя оптимизъм? Извес-
тен сте в съсловието с лю-
бовта си към класическата 
музика.

Класическата музика ме 

впечатлява със своята по-

лифоничност, с гласовете, 

които се преплитат по хар-

моничен начин и бих казал, 

че тя провокира една мно-

гопластовост на сградата. 

Така във всяка сграда искам 

да виждам различни неща – 

всеки да намира себе си. В 

сградата, за която говорим, 

всеки вижда нещо различно и 

свое. Хубавото в изкуство-

то е точно възможността 

да бъде възприемано по раз-

лични начини. За мен изку-

ството е път и развитие. 

Вярата в доброто също 

крепи и само с нея може да 

се върви напред. Мисля, че 

класическата музика, класи-

ката във всичките й измере-

ния предлага такова пътува-

не, катарзис и намиране на 

смисъла.

Архитект Стефан Добрев е роден в 

София. Завършва УАСГ (тогава ВИАС) 

през 1987 г. Работи в студиото 

на известния български архитект 

Стефан Орозов. Година по-късно 

заминава да учи в Париж и завършва 

„Градоустройство” в архитектурното 

училище Paris-Belleville със 

специализация „Oriental Cities” 

през 1989 г. Арх. Добрев работи в 

известни парижки архитектурни 

бюра, сред които „Липа Голдщайн и 

Серж”, до 1992 г. През 1992 г. създава 

собствено архитектурно студио във 

френската столица. През януари 2005 

г. основава практиката си в София. 

Някои от най-забележителните 

му постижения са киноцентър в 

Техеран, проект за модернизиране на 

сградата на Националната академия 

за изящни изкуства в София, 

обособяването на пристанището 

в Танжер, като вторичен градски 

център.

Дария Захариева

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Обект: Административно-

търговски център „БенчМарк”, бул. 
„Цариградско шосе”, УПИ III-419 712, 
кв. 1, гр. София

Инвеститор: BENCHMARK
Изпълнител на проекта е габров-

ската фирма „Лукс Инвест” ООД. 
„ТАЛ инженеринг" ЕООД, изпълни-

телят на фантастичната фасада на 
„Бенчмарк Тауър” работи успешно 
в сферата на строителството от 
създаването си през 1998 г. Основ-
ната им дейност е насочена към 
проектирането, изработката и мон-
тажа на архитектурни конструкции 
от алуминий, PVC и стомана. Двете 
фирми са вписани в Регистъра и са 
членове на КСБ.

Общо описание 
Стратегическото местона-

хождение на терена предполага по-
комплексно архитектурно решение 
за новата сграда. Тя съдържа две 
подземни гаражни нива с входните и 
изходните рампи с директен достъп 
до уличната мрежа, две нива търгов-
ската част - магазини, ресторант, 
кафетерия, дванайсет нива офиси. 
Главният вход е ориентиран към буле-
варда, оформен в тази си част като 
площадно пространство, подчерта-
ващо важността на новия обект. 
Вътрешната plaza представлява 
централното фоайе за Търговския 
център, който е разположен на две 
нива с обща площ от 7021 кв. м. Те са 
свързани помежду си със стълбища, 
асансьори и ескалатори. На първия 
етаж посетителите могат да се 

възползват и от просторния ресто-
рант с площ от 480 кв. м.

В задната част на терена са 
предвидени 32 надземни паркоме-
ста за служителите на търговския 
център. Предвиден е подземен пар-
кинг, който разполага с 202 парко-
места и е свързан с покрития пло-
щад пред централното фоайе със 
стълбище и асансьор. Допълнителен 
комфорт за служителите е осигурен 
чрез нестандартно решената по-
кривна част над търговския център, 
която ще бъде третирана като голя-
ма градина, превръщайки се в есте-
ствено място за почивка. 

Друго място за отдих е бар на 
шестия етаж, който от своя страна 
дава достъп до една от „висящите” 
градини в задната част на сградата. 
Интересен елемент от интериора 
са т.нар. „пространствени прегра-
ди”, които заменят стандартните 
плътни разделителни прегради. 

Строителни системи и ма-
териали, фасадна система

Носещата конструкция е от сто-
манобетон, система от земетръс-
ни шайби и рамки с дебелина 40 см. 
Основната мрежа е по оси 750х750 
см. Преградните стени са няколко 
типа. Основните системи са КНАУФ. 
Проектът предлага единна система 
за цялата фасада – Alukonigstahl, с 
прилагането на един основен уни-
версален профил Schuco-curtain wall 
FW50+ и за димоотвеждащи люко-
ве - Schuco-RS 106-D. Предвидена е 
система от сенници, приложена в 

Административно-
търговски център 

„БенчМарк“

Hogeschool – Ротердам. Не се предвижда отваряемост, като 
се разчита на принудителна вентилация. По бордовете на по-
крива има околовръст стоманен профил, даващ възможност за 
окачване на система за почистване и ремонт на фасадата. В 
шлица в двойния борд на покрива на високото тяло затваряне-
то на фасадата е чрез поликарбонатни полупрозрачни двойни 
плоскости, където имат изход и някои вентилационни отвори.
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Kopenhagen и HOPEnhagen, или как 
да спасим Земята 
Срещата, от която зависи бъдещето на планетата ни... 

По инициатива на ООН 

в Копенхаген започна меж-

дународната среща на ви-

соко равнище, посветена 

на глобалното затопляне. 

Участници в нея са лиде-

рите на 192 страни, които 

за 2 седмици трябва да по-

стигнат съгласие по пакет 

от мерки за борба с проме-

ните в климата. Специално 

внимание ще бъде отде-

лено на парниковия ефект, 

който е основна причина за 

повишаването на средната 

температура на повърх-

ността на Земята през 

последните десетилетия. 

До края на конференция-

та ще бъдат определени 

конкретните норми за 

драстично съкращаване на 

парниковите емисии, които 

до 2020 г. биха достигнали 

опасно високи нива. Учени 

твърдят, че въглеродният 

диоксид, метанът, хидроф-

луорвъглеводородите, дву-

азотният оксид, серният 

хексафлуорид и други газове 

са се натруп-

вали в атмос-

ферата още 

преди 10-15 

години. По-

стигнатото 

споразумение 

трябва да за-

мени Прото-

кола от Ки-

ото - първия 

задължаващ 

договор по 

въпросите 

на климата, 

чийто срок 

на действие 

изтича в края 

на 2012 г.

Г о л е -

мите цели, 

поставени 

на форума в 

д а т с к а т а 

столица, са 

за изработ-

ване на рамка в подкрепа 

на действия за устойчи-

вост на уязвимите страни 

с цел запазване на човеш-

кия живот. Делегатите 

ще дискутират намалява-

нето на парниковите газо-

ве, особено от развитите 

държави, които са основни 

замърсители на околната 

среда, и схема за търгува-

не на въглеродните емисии, 

която да спре унищожава-

нето на горите до 2030 г. 

Ще се постави и 

въпросът за фи-

нансовата помощ, 

която развитите 

страни трябва да 

окажат на по-бе-

дните за преодоля-

ване на екологични 

трудности. 

Становището 

на България е част 

от позицията на 

Европейския съюз, 

но страната ни има 

специално отноше-

ние по две теми – за 

допустимото количе-

ство на вредни еми-

сии в атмосферата 

и за това какво се 

случва, ако една дър-

жава изхвърли по-

малко вредни емисии 

от очакваното. Ми-

нистърът на околна-

та среда и водите 

Нона Караджова обясни, че 

страната ни е съгласна 

Европа да намали парнико-

вите емисии с 30% вместо 

с 20%, но само при условие 

че останалите развити 

и развиващи се страни 

поемат адекватни анга-

жименти. България е една 

от т.нар. зелени страни, 

произвеждащи значително 

по-малко емисии и парни-

кови газове. Спрямо зало-

жените в Протокола от 

Киото цели за страната 

ни от 2007 г. ние имаме 

близо 50 млн. тона въгле-

родни излишъци, което ни 

дава възможност да изис-

кваме облаги от своето 

положение. Позицията на 

България за свободните 

количества емисии е те 

да бъдат прехвърлени за 

периода след 2012 г., ко-

ето е от изключителна 

важност за икономиката 

на страната.

България се присъедини 

към медийната кампания 

Hopenhagen, подкрепяща 

големите задачи на конфе-

ренцията в Копенхаген за 

очертаване на по-сигурно 

и чисто бъдеще за плане-

тата. Hopenhagen е кам-

пания на Международната 

рекламна асоциация IAA и 

нейната мисия е да привле-

че вниманието на макси-

мален брой хора по света, 

които по-задълбочено да се 

запознаят с проблемите на 

климатичните изменения 

и да изразят отношение, 

подписвайки петицията 

за борба с тях. Загриже-

ността на обществата 

относно негативните 

климатични изменения на-

раства значително и голям 

процент от хората по све-

та смятат, че глобалното 

затопляне е сериозен про-

блем.

Виолета Михайлова

Изпълнението на ОП 

„Околна среда" (ОПОС) за 

2009 г. представи минис-

тър Нона Караджова на 

форум миналата седмица. 

Въвеждането на процедура 

на директно предоставяне 

на безвъзмездната финан-

сова помощ на общините 

бенефициенти е основна-

та промяна в секторите 

„Води” и „Отпадъци” на 

приоритетни оси 1 и 2. „За 

общините е изключително 

важно съфинансирането на 

проектите, особено в мо-

мент на криза. През 2008 

г. е сключено взаимно спо-

разумение с Европейската 

инвестиционна банка в раз-

мер на 700 млн. евро за под-

помагане на изпълнението 

на проекти по оперативни 

програми, но се установи, 

че няма разработени меха-

низми, правила и детайли 

как ще се отпускат тези 

средства на общините. На 

мига създадохме работна 

група между МОСВ и МФ. 

В момента тези правила 

се разработват и се надя-

ваме, че когато отправим 

покани към общините, ко-

гато и те са в напреднала 

готовност, ще имат въз-

можността да включат 

в своите проектопредло-

жения и този източник на 

финансиране”, съобщи в 

Общините ще получават директно 
парите по ОП „Околна среда” 

На срещата бяха представени прио-
ритетните оси и актуализираните меха-
низми в секторите „Води” и „Отпадъци”, 
както и Индикативната годишна работна 
програма за 2010 г. на ОПОС.

Приоритетна ос 1 - за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни 
и отпадъчни води в населени места с над 
2000 екв. ж. и в населени места с под 2000 
екв. ж., попадащи в градски агломерационни 
ареали. Съфинансирането по приоритетна 
ос 1, предоставено от Кохезионния фонд на 
ЕС и националното финансиране, общо е в 
размер на 1,28 млрд. евро за изпълнение на 
дейностите, попадащи в обхвата на тази 
приоритетна ос. Бенефициенти са общин-
ски администрации и басейнови дирекции.

Приоритетна ос 2 – за подобряване 
и развитие на инфраструктурата за тре-
тиране на отпадъци. Съфинансирането 
по приоритетна ос 2, предоставено от 

Европейския фонд за регионално развитие 
и националното съфинансиране, е в размер 
на общо 366,74 млн. евро, предназначени за 
изпълнение на дейностите, попадащи в об-
хвата на тази приоритетна ос. Бенефициен-
ти са общински администрации, сдружения 
на общини.

Приоритетна ос 3 – за опазване и 
възстановяване на биологичното разно-
образие. Съфинансирането по приоритетна 
ос 3, предоставено от Европейския фонд за 
регионално развитие и националното съфи-
нансиране, е в общ размер от над 100 млн. 
евро, предназначени за изпълнение на дей-
ностите, попадащи в обхвата на тази при-
оритетна ос. Бенефициенти са общински 
администрации, регионални инспекции по 
околна среда и води, дирекции на национал-
ни паркове, дирекции на природни паркове, 
структури за управление на „Натура 2000”, 
неправителствени организации. 

Виолета Илиева

презентацията си минис-

търът. 

Процедурата на директ-

но предоставяне гарантира 

провеждането на ефектив-

на политика, базирана върху 

определяне на приоритет-

ните проекти, като по този 

начин действията се фоку-

сират само върху проекти, 

които ще бъдат финанси-

рани, без да се допускат 

излишни загуби на пари и 

време. Процедурата позво-

лява и навременно отстра-

няване на несъответствия 

и неефективни решения в 

процеса на подготовката 

на проектите много преди 

етап оценка.

Към общините ще се 

прилага принципът на ди-

ректна покана в зависи-

мост от проектната им 

готовност, което им пре-

доставя възможност да 

кандидатстват целогодиш-

но, при условие че е постиг-

ната необходимата про-

ектна готовност. Въвежда 

се собствено финансово 

участие на общините по 

проекти в двата сектора. 

По предложение на ЕК пра-

вителството възприе пози-

ция за участие на бенефици-

ентите във финансирането 

на проектите според одо-

брената фискална рамка за 

периода 2010-2013 г. 

В сектор „Води” ще се 

финансират проекти на 

агломерации с над 10 хил. 

еквивалентни жители, за 

което страната е обвърза-

на със срок до края на 2010 

г. според договора за при-

съединяване към ЕС. Основ-

ните ограничения, които 

се въвеждат, се налагат 

от невъзможността този 

ресурс да покрие всички 

потребности на сектора. 

Средствата ще се фокуси-

рат основно върху изграж-

дането на пречиствателни 

станции там, където та-

кива липсват, реконструк-

ция на пречиствателни 

станции, изграждане на 

довеждащи и отвеждащи 

колектори към пречиства-

телните станции, изграж-

дане на главни колектори, 

за да се гарантира обхва-

щането на канализационни-

те води от съществуващи 

мрежи, изграждане на нова 

канализационна мрежа там, 

където се налага да се из-

гради допълнителна мрежа, 

за да се осигури доста-

тъчно водно количество, 

или достатъчно натовар-

ване на съществуващите 

пречиствателни 

станции, за да се 

осигури нормална-

та им експлоата-

ция. 

При пом не н и 

бяха и причините 

за прекратяване-

то на две процеду-

ри в сектор води в средата 

на 2009 г. – процедурата за 

инфраструктурата в агло-

мерация над 10 хил. еквива-

лент жители и процедура-

та за инфраструктурата 

в агломерация между 2 и 10 

хил. еквивалент жители. 

Като основна причина беше 

посочена необходимостта 

от промяна в подхода за 

ефективни проекти, гаран-

тиращи максимални ползи с 

минимални средства. 

Общият бюджет за ре-

ализацията на ОП „Околна 

среда 2007–2013 г.” e в 

размер на 1 800 748 085 

евро. 

Искра Михайлова - председател на парламентарната 
комисия по околната среда и водите, Нона Караджова - 
министър на околната среда и водите, и Валери Натан 
- Главна дирекция „Регионална политика”

Снимка авторът
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Сър Елтън Джон идва 
в София през юни
Билетите за шоуто на мегазвездата са между 60 и 150 лева

Световната мега-

звезда Елтън Джон ще 

бъде хедлайнер на деве-

тото издание на музи-

калния фестивал Arena 

Muzika 2010. Грандиозни-

ят концерт на един от 

най-великите артисти 

на планетата ще се про-

веде на столичния ста-

дион „Локомотив” на 6 

юни. Поради специалния 

характер на събитието 

и впечатляващата визия 

на шоуто за първи път 

у нас зоната на терена 

пред сцената ще бъде 

обособена като специ-

ален сектор със седящи 

места и по тази причина 

капацитетът на стади-

она ще се ограничи до 20 

хил. души. Билетите за 

концерта струват между 

60 и 150 лева, а ще бъде 

пуснато и ограничено ко-

личество ВИП билети на 

цена от 200 лева. 

Сър Елтън Джон едва 

ли има нужда от особе-

но представяне, затова 

ще споменем само някои 

от огромните му успе-

хи. През своята 40-го-

дишна кариера продава 

над 200 милиона записи, 

което го нарежда сред 

най-успешните артисти 

на всички времена. Син-

гълът му „Candle in the 

Wind” е продаден в над 

37 милиона копия, кое-

то превръща песента в 

най-продавания сингъл в 

историята на музиката. 

Елтън Джон има над 50 

хита в Топ 40, в това чис-

ло седем последователни 

първи места в класаци-

ята за албуми на Съе-

динените американски 

щати. Носител е на пет 

награди „Грами”, както и 

на „Оскар” и „Златен гло-

бус” за филмова музика. 

През 2004 г. престижно-

то списание Rolling Stone 

го нареди на 49-о място 

в класацията на стоте 

най-велики музиканти на 

всички времена. 

Изложба събира 
творби на 
топфотографи

Циркът на кошмарите:  
Чиракът на вампира

Музей на 
невинността

Проекти на емблема-

тични фотографи като 

Ричард Керн, Дейна Голд-

щайн и Алекс Стърок ще 

вземат участие в излож-

ба, вдъхновена от фото-

броя на списание Vice. 

11 икони на графичното 

изкуство ще бъдат пред-

ставени с провокативни 

творби, обиколили два 

континента в рамките на 

Vice Photo Tour 2009 (Ню 

Йорк, Лос Анджелис, Лон-

дон, Берлин, Милано). 

Култовият за младо-

то поколение Ричард Керн 

е популярен със снимки-

те си на случайни млади, 

голи и красиви момичета. 

Дейна Голдщайн черпи 

вдъхновение от Ню Йорк 

и тийнкултурата, a Алекс 

Стърок  често снима 

портрети към интервю-

тата на Vice. 

Изложбата ще бъде 

отворена за посетители 

от 12 декември в галери-

ята за съвременно изку-

ство „Индустриална 11” 

в София. 

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГИ НА СЕДМИЦАТА

„Мистър Крепсли ми по-

могна да измамя смъртта. 

Бях погребан жив, когато 

сред мрака на нощта, без 

жива душа наоколо, той ме 

намери. Дните ми като чо-

век свършиха. Нощите ми 

като чирак на вампир за-

почнаха.” 

След като вампирска-

та сага „Здрач” повлече 

крак, се появиха доста 

филми и телевизионни се-

риали на тази тематика. 

Поредното предложение 

в този жанр е „Циркът на 

кошмарите: Чиракът на 

вампира”. 

Известна с  харак-

терния си хумор и мрач-

ни вълнения, поредицата 

„Циркът на кошмарите” 

на Дарън Шан е издадена 

в 37 държави на 30 различ-

ни езика. Създателката на 

Хари Потър - Дж. К. Роу-

линг, определя творбата 

като „завладяваща книга 

с изпълнен с обрати сю-

жет, която оставя чита-

теля жаден за още и още.” 

Екипът на филма обаче е 

бил изправен пред трудно-

то предизвикателство да 

преобразува три книги в 

един филм.

Историята се завърта 

около Дарън Шан (да, глав-

ният герой носи името на 

автора на поредицата), 

който по нищо не се разли-

чава от останалите 

деца в предградия-

та. Един ден обаче 

заедно с най-добрия 

си приятел Стив се 

натъква на пътуващ 

цирк, който изцяло 

променя живота на 

момчето. Вампирът 

Лартън Крепсли му 

предлага да се пре-

върне в нещо... кръ-

вожадно. Така Дарън 

се присъединява към 

истински цирк на 

чудовищата – ат-

ракция, изпълнена с 

всякакви уродливи 

създания. Докато момче-

то се опитва да свикне 

с новите си сили, невол-

но нарушава 200-годишно 

примирие между вампири-

те и техните смъртонос-

ни двойници – вампанзе-

тата. 

В един 

прекрасен 

пролетен 

д е н  К е -

мал ,  син 

на замож-

но истан-

булско се-

мейство, 

трябва да 

се  сгоди 

за Сибел, 

к о я т о 

също про-

и з х о ж д а 

от висше-

т о  с т о -

лично об-

щ е с т в о . 

Т о г а в а 

той сре-

ща случай-

но Фюсун, 

к р а с и в а 

продавач-

ка в мага-

зин, която 

се оказва далечна негова роднина. Тази среща поставя 

началото на цялостна промяна на ценностната систе-

ма на Кемал. Далечните братовчеди нарушават табу-

тата на доброто общество и общоприетите традиции 

на Турция – от този момент подреденият живот на 

многообещаващ заможен млад човек се превръща за Ке-

мал в обикновен параван, зад който протича истински-

ят му живот, в който значение има само и единствено 

любовта. Постепенно бляскавите заведения и празнен-

ствата на истанбулската „златна младеж” отстъпват 

място на тайни откраднати срещи, евтини хотели и 

бедняшки кръчми.

Животът на Кемал се превръща в поредица от рев-

ниво съхранявани мигове и той постепенно започва да 

изгражда музей на своята любов, изпълнен с предмети, 

съхранили спомена на тези мигове. Осъдената му любов 

превръща Истанбул в град на мечти и сенки, сред които 

той търси да зърне случайно изгубената си любима. 

Гняв и разкаяние, отчаяние и измамни надежди - всичко 

това се овеществява в предметите, които Кемал съх-

ранява в своя музей. Животът му постепенно се пре-

връща в отражение на безкрайното търсене на Фюсун, 

което го кара да преосмисли своя свят, който дотогава 

е приемал като даденост. 

Освен всичко друго „Музей на невинността” е анализ 

на развитието на обществото и културата на Турция 

през последните десетилетия на фона на пъстрия Ис-

танбул. Според световната критика най-новият роман 

на носителя на Нобелова награда Орхан Памук е върхо-

вото постижение в досегашното му творчество. 

Мартин Динчев



20 СТРОИТЕЛ ACCENTS friday, 11 december 2009 

The European Union 

may pass to negotiations 

fo r  3 0 %  re d uc t i o n  o f 

em iss ions  o f  ho thouse 

gases in case the remaining 

d e v e l o p e d  c o u n t r i e s 

t a k e  c o m m e n s u r a b l e 

engagements for reducing 

h a r m f u l  e m i s s i o n s  b y 

m in imum 25% by  2020 

compared to levels of 1990. 

The developing countries 

also have to take concrete 

engagements wi th in the 

range of 15-30% by 2020. 

This is the Bulgarian position 

for  par t ic ipat ion  in  the 

meeting of the European 

Council in Brussels on 10 

and 11 December. The EC 

position for the conference 

on  c l imate  changes  in 

Copenhagen wi ll  be the 

main accent  dur ing the 

Union summit in which Prime 

Minister Boyko Borisov will 

part ic ipate. Our country 

thinks that should be kept 

the possibil i ty put in the 

Kyoto Protocol for banking 

the excess of prescribed 

emission units. The revenue 

from sale of excess units 

can be used as a source 

of financing activities for 

alleviation the changes in 

climate.  

Eng. Svetoslav Glosov: 

We are looking with 
moderate optimism to 2010

Mr. Glosov, let’s 
begin from the point 
that the Bulgarian 
Construction Chamber 
(BCC) very actively, 
especially in recent 
months,  works on 
solving the problem 
with delayed payments 
t o  c o n s t r u c t i o n 
companies.  How did 
it come to the first 
meetings and decisions 
with the government? 

In the course of 

several management 

boards of the Chamber 

w e r e  r a i s e d  t h e 

quest ions wi th due 

payments of the state 

and  mun ic ipal i t i es 

to the builders in fulfilling 

procurements. Due payments 

were discussed in the range 

of half a billion and more. It 

became clear lately that the 

state has to pay off about 

a billion. Regardless of the 

issued invoices and the work 

done by the builders, the 

respective state and municipal 

consignors did not pay them 

and, on the other hand, in 

the claims there should be 

received the respective VAT 

and taxes from our companies. 

And in a certain moment what 

happens: the companies 

cannot have their money but 

should pay their liabilities to the 

state from money they haven’t 

got. The fact was mentioned 

that  a great  number of 

workers, about 20-30% оf the 

employed, will remain jobless. 

The exact number of the 

unemployed in construction is 

between 60,000 and 100,000 

who remain or have remained 

jobless as a result of the new 

conditions. They go to the job 

market and from there on the 

state should be obliged to pay 

them unemployment benefits. 

At the Executive Board 

of BCC was decided that 

eve rybody  shou ld  he lp 

construction companies to get 

their due payments and to keep 

their workers. I took advantage 

of my personal contacts with 

the media. I gave an interview 

for the bTV news which was 

commented on the following 

day on the Bulgarian national 

radio. That media activity was 

quite important. Because 

immediately from the Cabinet 

of the Prime Minister Boyko 

Borisov, the Construction 

Chamber and its management 

were called for a meeting in 

the Council of Ministers. At the 

meeting, as I already told you, 

were discussed our heaviest 

problems and the ways for 

their solving. 

The forthcoming hard 

winter period will complicate 

the situation for builders. But 

we do hope that we will survive 

due to the accumulated 

experience and the state aid. 

You are the manager 
of  a serious company. 
Can you say to what grave 
consequences will  lead 
the  non-payment  w i th 
companies? 

What I said on bTV was 

that every delay in payments 

ex tends  t he  p rob lems. 

Provided that my company 

is not a large one, I had to 

cut my staff in half. In May 

I had 176 people on labor 

agreement, at present 

they are 86. I say this 

to i llustrate that the 

drop in construction 

made me dismiss a lot 

of people. As far as 

companies that do not 

work on procurements, 

t hey  also  con f ron t 

these problems. Most 

o f  t h e  c o m p a n i e s 

are inter-connected 

as subcontractors or 

suppliers of construction 

production. Hence, if 

the problem with state 

payments is solved, 

that will reflect on the 

overall situation in the 

construction sector. 

On the other hand, 

it is no secret that the crisis 

has partially a recovering 

effect on the sector because 

in it will remain real builders, 

not just people dealing with 

construction… 

What do you expect from 
2010, will it be better and 
more successful than 2009? 

What is commented at 

large and what is expected in 

the construction business is 

movement due to funds from 

the operational programs.  

Whether there will be money 

or not, it depends on the EC. 

Many foreign companies 

a re  a l s o  e x p e c t e d  t o 

participate in tenders on the 

operational programs, and a 

lot of Bulgarian companies 

w i l l  t a ke  pa r t  as  sub -

contractors. In the following 

year our companies intend to 

participate in tenders on the 

“Regional Development” and 

“Environment” programs and 

in the big energy projects I 

already mentioned. The start 

of such projects will certainly 

create thousands of jobs for 

the national companies and in 

the most large scale projects 

that will ensure between 

12,000 and 15,000 new jobs! 

We are looking with moderate 

optimism to 2010. 

The construction industry 

is in the spheres with the 

biggest investments. The 

good sign is that there are 

still more investors in the 

field of power engineering, 

new technologies, etc. The 

government wi ll  prepare 

a  common st ra teg y  on 

energy issues which will 

be coordinated also with 

President Parvanov, Prime 

Minister Boyko Borisov said. 

He stressed that the oil 

pipeline agreement has no 

clauses in case of refusal. 

However, there are laws in 

Bulgaria and without an eco-

certification nothing can be 

built, said Borisov. Above 

EUR 24 billion for 4 years 

have been attracted in the 

form of foreign investments, 

the Prime Minister assured. 

The strategic goal before 

the government  is 

Bulgaria’s enter ing 

the euro zone. This is 

a heavy process; the 

European Commission 

i s  ra t h e r  s ce p t i c 

t owards  Bu lga r i a . 

However, now, after 

all steps that we have 

taken, we hope our 

endeavors to succeed. 

We expect at the latest 

until 3 years to accept 

the euro, he forecast. 

It turned out that 

unt i l  t h i s  moment 

there is no common 

strategy between the 

business and the government 

on the big energy projects 

of the country. I think that 

today the two positions will 

be coordinated and will be 

reached a plan. 

Boyko Borisov before 
the Eighth Roundtable of 
Economist Conferences: 

Construction is 

in the spheres with 

biggest investments 

New road to Danube 

The fog did not 

prevent journalists, 

depu t i e s ,  ro ad 

b u i l d e r s  a n d 

p u b l i c  f i g u re s 

from Pleven and 

the region to see 

a really new road to the 

Danube. The reconstruction 

and rehabilitation of road 

II-34 Pleven- Nikopol was 

realized by PHARE Trans-

border Cooperation Program 

of the European Union and 

co-financed by the state. The 

builders of “Trace Group Hold” 

AD restored the exploitation 

indices of the road pavement, 

made reconst ruct ion of 

the way and improved the 

draining system. EUR 4.6 

mi ll ion is the money by 

PHARE, and EUR 7.9 million 

is the national co-financing. 

After the ribbon-cutting and 

the official opening of road II-

34 will be facilitated also the 

international traffic between 

Bulgaria and Romania via the 

ferryboat complex “Nikopol-

Turnu Magurele”. 

Bulgaria with a pragmatic

position in CopenhagenFirst results of the good dialogue 
between BCC and the state

The efforts of the Bulgarian Construction 

Chamber led to a result. On Wednesday 

was adopted a government decree which 

gives a green light for the state payments 

to the construction companies. It is the first 

step towards the solving of these problems 

and a result of long negotiations between 

BCC and the state administration. It is also 

a guarantee for the good dialogue that the 

state has with the business. Nevertheless, 

negotiations for the unrealized payments 

will continue in the following week. For the 

present moment, it is clear only that for 

infrastructure projects payments the state 

has allotted over BGN 150 million. They will 

be paid in two schemes. The first one, which 

is being worked out, is for direct payments 

for about BGN 100-120 million to the sector.
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Любимите коледни дестинации 
В зависимост от 

това дали иска-

те да карате ски 

на Коледа, или да 

се излежавате на 

някой плаж с кок-

тейл в ръка, турис-

тическият сайт 

TravelAndLeisure.

com предлага кла-

сация на най-добри-

те места, където 

може да прекарате 

декемврийските 

празници. В очаква-

не най-сетне да за-

вали сняг, можете 

да си помечтаете 

за някоя от следва-

щите Коледи

 1. Таос, Ню Мексико, САЩ 

Вълшебна Коледа обе-

щава градчето Таос, къде-

то се преплитат най-раз-

лични културни традиции 

- от християнски до ин-

диански. Желаещите да 

карат ски в празничния 

ден могат да отскочат до 

едноименния ски курорт. 

2. Сан Мигел де Алиенде, 
Мексико 

Испанското колониално 

бижу с богато културно 

наследство на Коледа бук-

вално се наелектризира 

от театралните шествия 

из града, многобройните 

възстановки на сцени от 

Рождество Христово, фо-

йерверките, живата музи-

ка и танците на централ-

ния площад. 

Не пропускайте да 

опитате местния пунш 

и традиционния коледен 

сладък хляб. 

3. Тромсьо, Норвегия 

Оттук можете да сe 

наслаждавате на Север-

ното сияние, а освен това 

да се похвалите, че сте 

достигнали Полярния кръг. 

Гостите на Тромсьо могат 

да се разхождат с кучеш-

ка шейна и да се наслажда-

ват на чудесна кухня. 

4. Кий Уест, Флорида, САЩ 

Притегателната сила 

на Кий Уест са доброто 

настроение и топлото 

време дори на Коледа. Пре-

красно място за желаещи-

те да отбележат празни-

ка на плажа с коктейл в 

ръка. 

5. Чикаго, САЩ 

Коледният дух може 

да се усети и 

в голям град 

к а т о  Ч и к а -

го с милиони 

п р а з н и ч н и 

с в е т л и н и  и 

най-различни 

т е м а т и ч н и 

развлечения. 

6. Виена, Ав-
стрия 

С т а р о -

времска топ-

лота обгръща 

Виена на Коле-

да, когато про-

блясващата 

украса смекчи 

суровата ар-

хитектура на 

града. Особено приятна за 

гостите на австрийската 

столица е среднощната 

разходка из коледните ба-

зари на открито. 

7. Квебек, Канада 

Осветените калдъ-

ръмени улици, каменните 

къщи от XVI и XVII век 

и многото сняг правят 

400-годишния град особе-

но приятно място за пре-

карването на Коледа. 

8. Парати, Бразилия 

Парати се намира на 

половин ден път с кола от 

Рио де Жанейро. Градът с 

добре запазена португал-

ска колониална архитекту-

ра предлага удобен достъп 

до едни от най-хубавите 

плажове в света. 

9. Касълтън, 
Великобритания 

Украсените със свет-

лини елхи са достатъчни, 

за да очароват гостите 

на каменното английско 

селце, но още по-голяма 

притегателна сила имат 

коледните песни, изпълня-

вани в местните пещери 

на светлина от свещи. 

10. Кайкура, Нова Зеландия 

На полуостров Кайку-

ра няма елени, но в залива 

му плуват китове, тюле-

ни и делфини, а над него 

прелитат гларуси. Ако на 

Коледа искате лятно пре-

живяване, Кайкура е подхо-

дящото място. Можете да 

поплувате с лодка или каяк 

из залива, след което да се 

изтегнете на плажа и да 

съберете малко празнични 

слънчеви лъчи. 

Ако искате добра енергия – решението е Етъра

Много преди триумфал-

ното шествие на фън шуй 

през средата на XX век по 

света нашите прадеди са 

го познавали и са живели 

по неговите правила и из-

исквания. Старите бал-

канджийски къщи в Етъра, 

Трявна, Боженци са били 

строени и уредени изцяло 

по някогашните импера-

торски принципи за хармо-

ния и добра енергия. Фън 

шуй е знание с български 

корени. Тази теза разви Ви-

олета Матеева от Габрово 

по време на националната 

научна конференция „Бъл-

гария в световната ис-

тория и цивилизации - дух 

и култура”, която се про-

веде миналия уикенд във 

Варна. Въпрос на време е 

да се намери българското 

наименование на китайско-

то понятие, което в пре-

вод означа „вятър и вода”. 

Като древен народ, идващ 

от земите между Памир 

и Имеон, прабългарите са 

пренесли тайните на из-

куството за богат и пъл-

ноценен живот у нас. В на-

родните български хроники 

„Джагфар тарихъ” е посо-

чено , че древните бълга-

ри са били забележителни 

градостроители. Едно от 

големите доказателства 

за това е откритият в 

Източен Урал древнобъл-

гарски град Аркаим с пръс-

теновидно композиране на 

сградите, със стени, опа-

сани за защита и по всич-

ки правила на фън шуй. Има 

неопровержими доказател-

ства за прилагане на фън 

шуй в строителството. 

В балкански къщи в Бо-

женци, строени някога по 

правилата на източната 

философия и дух, 

прозорците вина-

ги са на точно оп-

ределено място и 

се отварят само 

навън, за да има 

естествен и сво-

боден преход на 

енергия. Широката стря-

ха е защитната аура на 

дома. Прустът е за първия 

социален контакт, място-

то, което прекрачва соб-

ственикът или гостът, за 

да влезе вътре. Собата е 

за личното пространство. 

Някогашни-

ят балкан-

джия е оста-

вял свободно 

централно-

то място в 

дома си,  а 

не като сега 

задръстено 

о т  с т е н и 

и мебели. В 

центъра на 

к ъ щ а т а  е 

мястото на 

змията, ко-

ято не бива 

да бъде обез-

покоявана и 

настъпвана, 

защото от 

пазителка на 

семейното 

гнездо може 

да се превърне в негов 

враг. Оградата и портите 

са достатъчно отдалече-

ни от съседните къщи, за 

да бъдат защита срещу 

вредни стрели и враго-

ве. Менците се пълнели с 

вода, колкото да стигне 

за деня и в никакъв случай 

повече. Старите българи 

знаели, че енергията на 

огъня се движи нагоре, а с 

водата енергията изтича 

надолу в приземието на къ-

щата. Чешмата, строена 

от Кольо Фичето в Сокол-

ския манастир, се смята 

за фън шуй шедьовър и до-

сега.

През XX век нашият 

фън шуй се завръща от-

ново при нас от Америка и 

Западна Европа, където е 

бил пренесен от китайски-

те емигранти. 

Затова, ако далечните 

дестинации не са по джо-

ба ви, спокойно може да 

прекарате Коледа в някоя 

българска къща с добра 

енергия.

Марина Петрова 

Старите балканджии строили с методите на фън шуй

Кий Уест

Парати

КайкураТаос

Квебек
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ÎÒÃÎÂÎÐÈ ÎÒ ÌÈÍÀËÈß ÁÐÎÉ

Âîäîðàâíî: Æîíãëüîðñòâî.  Ïóìïàë.  "Ëèà".  Îíà.  Àîðòà.  Áåòè.  Êåø. Àòåëàíà.  
Îëò.  Æàð.  Ñêåëå.  Ñìîëÿí.  Èãî.  Èíàðè.  Ñòîë.  Äóïêà.  Èëèåâ (Äèêî).  Ïåñî.  
Ëîðà.  Ñêîê.  Ïíîìïåí.  Åäèñîí (Òîìàñ).  Áîà.  Åðíåñòî. Ïðåäåë.  Âíîñ.  Ãàëåí 
(Êëàâäèé).  Àëèñà.  Áèàòëîí.  Ñëîí.  Òèòóëÿð. Åâåëèí.  Àðíî.  Êåíå (Ôðàíñîà).  
"Èìêî".  Îðè.  Àíòèì.  Àðàìèñ. Åðåâàí. 

Îòâåñíî:  Êîëåñíèê.   Ðîëàí (Ðîìåí).  Íèøêà.  Îòå.  Îðò.  Àãà.  Åðèê. Äàííè.  Àëèë.  
Áåë.  Îì.  Ãüîòå (Éîõàí).  "Èïîëèò".  Îíå (Æîðæ).  Ñåíà. Ñèêà.  Êðàëñòâî.  Âàòåð.  
"ÀÌÎ".  Ìåí.  Óíà.  Åòàíîë.  Ïðîáëåì.  Âîàë. Ïåíñèÿ.  Õîð.  ßäåíå.  Àðèñ.  Òîíóñ.  
Ñåò.  Îïàë.  Ïîåò.  Ëåêå.  Òèê. Äîãîâîð.  ßìá.  Ãàëè.  Àíå .  "Ïåæî".  Îñèë.  Ëîâ.  
Äàòà.  Åðî ("Åðî îò îíÿ ñâÿò").  Åãèðà.  Ëèðà.  Àíåí (Ðîæå).  "ÍÈÍ".

„Интер” защити италианската чест след победа над 
руския „Рубин” с 2:0

Италианският гранд 

„Интер” не допусна сенза-

ция и победи с 2:0 руския 

първенец „Рубин” (Казан), 

като по този начин се 

класира за 1/8-финалите 

на Шампионската лига. 

„Нерадзурите” бяха поста-

вени под огромно напреже-

ние заради традиционните 

си провали в турнира през 

последните години, но де-

монстрираха характер 

и заедно с европейския 

шампион „Барселона” про-

дължават в следващата 

фаза. „Рубин” остана на 

трето място и ще играе 

в Лига Европа. Головете 

за тима на Жозе Моури-

ньо отбелязаха Самуел 

Ето'о и Марио Балотели. 

Уесли Снайдер пък уцели 

гредата през второто по-

лувреме. Успехът е първи 

за „Интер” като домакин в 

Шампионската лига след 

повече от година, но дойде 

в най-подходящия момент. 

Победата е и частичен 

реванш за италианския 

футбол. 

Още след  първите 

кръгове специалистите 

определиха квартета на 

„Барса”, „Интер”, „Рубин” и 

„Динамо” като „групата на 

смъртта” - нещо, което се 

потвърди от резултати-

те и доведе до това пре-

ди последните си мачове 

всички четири отбора да 

имат шансове за класира-

не в следващата фаза. За 

„Интер” победата беше 

задължителна, защото в 

противен случай съдба-

та му щеше да зависи от 

развоя на срещата в Киев 

между „Динамо” и „Барсе-

лона”. Същото важеше и 

за „Рубин”. При определени 

обстоятелства възпита-

ниците на Курбан Бердиев 

можеха да се промъкнат 

напред, но за целта тряб-

ваше да вкарат поне два 

гола на „Джузепе Меаца” 

и да се надяват „Динамо” 

да не победи европейския 

клубен шампион. Всички 

тези сметки много скоро 

бяха забравени, защото 

Артьом Милевски откри 

резултата в Киев още в 

5-ата минута и за „Ин-

тер”, и за „Рубин” остана 

единствената възмож-

ност да преследват три-

те точки.

Гергана Бончева приключи 

участието си на неофициалното 

световно първенство по тенис за 

юноши и девойки „Ориндж Боул” в 

Ки Бискейн, щата Флорида. Българ-

ката, която получи шанса да играе 

в основната схема при 16-годиш-

ните като една от петте „щаст-

ливи губещи” от квалификациите, 

отпадна още в първия кръг след 

загуба от китайката Сю Жън с 

2:6, 4:6. Така сред участничките 

в турнира остана само едно наше 

момиче. Това е Виктория Томова, 

която е поставена под номер 13. 

Европейската шампионка до 14 

години вече се класира за втория 

кръг, където нейна съперничка ще 

бъде американката Катрин Хари-

сън, отстранила сънародничката 

си Британи Лашуей с категорич-

ното 6:2, 6:1.

Гергана Бончева аут от „Ориндж Боул” „Левски” бие „Брестник” с дубълите си 

„Левски” се класира 

за 1/8-финалите от тур-

нира за Купата на Бълга-

рия, след като „сините” 

победиха с 2:0 второ-

дивизионния „Брестник” и 

в неделя ще гостуват на 

„Черно море” в следващия 

кръг на надпреварата. 

Попаденията за шам-

пионите вкараха Георги Христов в 

25-ата и резервата 

Йордан Милиев в 69-

ата минута на двубоя. 

За отбелязване е, че в 

стартовата 11-ка на 

сините намериха място 

шест юноши на клуба - 

Митрев, Генев, Ангелов, 

Стоянов, Табаков и Бал-

джийски, а впоследствие 

се появи и Васев. 
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Италианска емоция в 
стил Виргиния Здравкова 

С бляскаво ревю-спек-

такъл в зала Rainbow Plaza 

трикратната носител-

ка на наградата „Златна 

игла” на Академията за 

мода – Виргиния Здравко-

ва, представи своята чет-

върта колекция „Лаваца”, 

вдъхновена от календара 

на ароматното кафе за 

2010 г. Чрез ефирните си 

и пъстри тоалети тя пре-

създаде емоцията и дълбо-

ката сантименталност 

на италианската музика. 

Специална изненада в 

колекцията беше дебютът 

на Виргиния Здравкова в 

мъжката мода.

За дванайсета поредна 

година фирма „Софсток” – 

официален представител 

на кафе Lavazza за Бъл-

гария, даде шанс на наш 

дизайнер да сътвори ко-

лекция, вдъхновена от най-

новия календар на итали-

анската марка. Изданието 

му за 2010 г. е вдъхновено 

от Италия и нейното му-

зикално богатство и кул-

тура. 

Чрез фотографиите си 

М а й л с 

Олдри -

д ж  п о 

о р и г и -

н а л е н 

н а ч и н 

п р е д -

с т а в я 

различ-

н и т е 

а с п е -

кти на 

и т а -

л и а н -

с к а т а 

култура 

к а т о 

талант, 

п о з и -

тивизъм и стил. Водещ 

галаспектакъла беше из-

вестният български певец 

Орлин Горанов, който на 

финала поздрави присъст-

ващите с италианската 

класика „Parla piu piano”. 

За да се потопят гос-

тите по-дълбоко в из-

ящната атмосфера на 

италианската музика, доп-

ринесоха изпълненията на 

тенорите от група „Трио” 

и акробатичното шоу на 

„Дуо класико”.

Бляскавата колекция 

представиха красивите 

модели от агенция „Визаж 

Модел Груп”.  Главен кон-

султант на ревю-спекта-

къла „Лаваца” 

беше проф. 

д-р Любомир 

Стойков,  а 

постановка-

та бе дело на 

Боян Караи-

ванов. Колек-

ция „Лаваца" 

тази година 

включваше 

30 облекла, 

които бяха пред-

ставени в две сти-

листично разделени 

части. Обединяваща 

между тях бе идеята 

за жената, развъл-

нувана от живота, 

както и съчетани-

ето между лукса на 

качествените ма-

терии, прецизнос-

тта към детайлите 

и свободата на дви-

жението.

В първата част 

доминираха тотал-

ният хит за новия 

сезон – черното, в 

съчетание с леки 

елементи на теме-

нужено и циклама. 

Моделите бяха раз-

нообразни и включ-

ваха асиметрични 

гащеризони с едно рамо, 

набухнали ръкави, поли и 

панталони, драпирани гор-

ни и долни части, къси и 

дълги болера тип „тореа-

дор”. Акценти в силует-

ната линия бяха широки-

те рамене и стеснената 

талия. Хитов аксесоар в 

първата част бяха боту-

шите, направени като дъл-

ги плътни чорапи с жарти-

ери. 

Втората част на ко-

лекция „Лаваца” се отли-

чаваше с ярката изрази-

телност на цветове като 

лилаво, синьо, жълто, зе-

лено, червено и циклама. 

Всички те преляха в цвет-

на феерия от разчупени 

кройки. 

Силвия Мадина

„Триумф“ с 
уникално 
„Попадение“

В унисон с нараства-

щия интерес към голфа, 

„Триумф” създаде сутиен, 

който се превръща в съ-

щинско голф игрище. Този 

бързо трансформиращ се 

модел дава възможност на 

заетите дами да практи-

куват любимия си спорт 

навсякъде. 

Всяка година японска-

та централа на марка-

та „намига” с усмивка и 

въображение на своите 

почитатели, като създа-

ва оригинални сутиени, 

посветени на актуален 

обществен проблем или 

тема. Този път произведе-

нието на „Триумф” е вдъх-

новено от нарастващата 

популярност на голфа не 

само сред мъжете, но и 

сред жените. 

Новият тематичен 

комплект бельо „Попаде-

ние" се състои от ориги-

нален сутиен, който лесно 

се превръща в мини голф 

игрище, и долна част - 

сексапилни розови шорти 

и замятаща се минипола, 

която се трансформира 

в голф знаменце с надпис 

„Пази тишина”.

Новият ексклузивен 

модел няма да се разпрос-

транява масово. Неговото 

представяне пред медии-

те и публиката се състоя 

на 11 и 12 ноември в „Токио 

Руицо Център”, Хирошима, 

когато беше и премиерата 

на колекция пролет/лято 

2010 на „Триумф”. 

Силвия Георгиева

Виргиния Здравкова приема овациите на публиката след 
ревюто

Модели на Виргиния Здравкова 
от колекция „Лаваца 2010”

Снимка © Triumph

Снимки © Божидар Марков
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Започваме първата си абонамент-

на кампания. Започваме я с увереност, 

че първата година от подновяването 

на  в. „Строител”, който е продъл-

жител на добрите традиции на своя 

предшественик, стартирал още в 

далечната 1924 г., намери своите чи-

татели. И смеем да твърдим, и сво-

ите приятели! Защото списването 

на вестника е двустранен процес. По 

наше разбиране – равнопоставен про-

цес между журналисти вестникари и  

строители анализатори. Ние заедно 

сме от едната страна на барикада-

та!  Заедно – при създаването на онези 

паметници на българския строителен 

гений, които остават за поколенията.

Стремим се към висок тираж, 

защото усещаме, че вестникът се 

чете не само в строителните фирми, 

не само в общините, министерства-

та и посолствата. Вестникът стана 

интересен и за хора, чиято дейност 

кореспондира със строителния бранш 

-  производители и вносители на стро-

ителни материали, оборудване и тех-

ника, стана интересен за рекламния 

бизнес, най-накрая, четат го и всички, 

чиято  житейската съдба е била или е 

свързана със строителната професия. 

Впрочем запомнете каталожния  

№650 на „Български пощи“ ЕАД. Цена-

та е 53 лв. за година.

АБОНАМЕНТ 

 в. „Строител”

www.vestnikstroitel.bg

e-mail:stroitel.abonament@abv.bg

София, 
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В Dedeman Princess Hotel се проведе 

първото дефиле от световния конкурс 

Best Model of 

the World 2009 

– „Вечер на на-

циите“. Модели 

от 56 страни 

с  пищно шоу 

представиха 

националните 

и емблематич-

ните костюми 

на своята ро-

дина. България 

показа тоале-

ти с елементи 

от облеклата 

в епохата на 

С р е дн ове ко -

ви е т о  и  о т 

времето на Ап-

рилското въс-

тание. 

И з к л ю ч и -

телно тежка 

бе  задачата 

на 20-членното международно жури, ко-

ето избра един фаворит в категорията. 

Костюмите се оценяваха по сложност на 

изпълнение, материи, символика, творче-

ско решение, оригиналност и автентично 

пресъздаване на националния дух. Призът 

в категория „Национални костюми” ще 

бъде обявен на галацеремонията днес - 

11 декември, в НДК, която ще се излъчва 

директно от 22:00 ч. по „Нова ТВ“. 

Специални гости на „Вечерта на наци-

ите” бяха представители на посолства-

та на държавите - участнички в конкурса.

А водещите на дефилето - Деси Тене-

С пищно шоу стартират дефилетата 
на Best Model of The World 2009
Модели от 56 страни си оспорват престижния приз

Президентът на  
„Сан Продъкшън” Силвестър 

Лолов, официален лицензиант 
на Best Model of the World 2009, 

поздравява участниците и 
гостите на събитието 

кеджиева и Валери Марков. Част от це-

ремонията бе благотворителен търг. 

Събраните средства са за асоциация 

„С лице към света”, която осигурява 

финансова и психологическа помощ 

на деца и млади хора с тежки лицеви 

малформации и деформации. Д-р Ангел 

Енчев, пластичен и реконструктивен 

хирург, който е партньор на Best Model 

of the World 2009, официално обяви, че 

безрезервно подкрепя дейността на 

Асоциацията и ще поема спешните 

случаи. Той е един от големите дари-

тели, както и Робърт Бамс, национал-

ният директор Best Model за Белгия. 

Деси Тенекеджиева се присъеди-

нява към благотворителната акция с песента 

„We can be”.

Мария Бонева – изпълнителен директор на 

асоциация „С лице към света”, благодари на 

всички съпричастни към благородната кауза.

Българските представители в конкурса

Вероника Саркисян


