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Строят жилища за деца в риск за 29 млн. лева
Още 200 млн. лева за проекти в Русе

И Н ТЕ РВ Ю

Любен Татарски, председател на
Парламентарната комисия по регионална
политика и местно самоуправление:

2011 бе годината
на общините в
законодателството,
а 2012 ще е на
строителството

Премиерът Бойко Борисов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова
връчиха на кмета на Русе Пламен Стоилов символичните сертификати за работа по проекти на Оперативна
програма „Регионално развитие“

Георги Иванов
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НА ПРИЦЕЛ
Двубоят между
правителството и
археолозите е напът да
приключи с победа над...
строителния бизнес
` стр. 20-21

Последните дни на годината
преминават особено активно
за правителството. Във Вeлико
Търново бяха подписани първите
23 договора за близо 29 млн. лв.
по схема на ОП „Регионално развитие“ за извеждане на деца в
риск от социалните домове. За
връчването на договорите на
кметовете от страната във
Велико Търново пристигнаха
премиерът Бойко Борисов и четирима министри – Лиляна Павлова, Томислав Дончев, Тотю
Младенов и Мирослав Найденов.
С решение от 1 ноември бяха
одобрени всички 26 проектни
предложения, подадени в рамки-

те на първия срок по схемата
– 30 септември т.г. С отпуснатите средства ще бъдат изградени 40 центъра за настаняване от семеен тип и 9 защитени
жилища на територията на 26
общини.
До края на 2013 г. всички
детски домове в страната
трябва да бъдат закрити, тъй
като България е една от страните с най-много изоставени
деца. Затова поетапно всички
малчугани от домовете ще бъдат настанявани в биологичните им семейства, техни близки
и роднини, в центрове за настаняване от семеен тип или в приемни семейства.
Проектът за Велико Търново е на стойност 2,1 млн. лв.
Парите са предназначени за из-

граждане на три нови социални
центъра за деца с увреждания.
Две от т.нар. къщички ще бъдат построени върху част от
двора на Дома за стари хора
„Венета Ботева“, а третата ще
се намира в кв. „Кольо Фичето”.
Изграждането на всеки център
ще струва около 500 хил. лв., а
останалите средства ще бъдат използвани за обзавеждане и оборудване. Чрез схемата
на оперативната програма ще
бъде осигурена възможност на
децата да живеят в среда, близка до семейната, където ще се
прилага нов подход в грижата за
тях. За неговото изпълнение са
създадени 28 регионални екипа
за деинституционализация.
` стр. 4
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Тухла четворка
Не е лесно да работиш зимата на
открита строителна площадка. От
студ циментът се пука, та човек ли…
Но затова са работните ни шуби. Навън е минус 10 градуса, но за всеки
градус аз съм облякъл съответно по
един кат дрехи. Общо 10 ката! Непробиваем съм! С тежка картечница
да ме стрелят, само ще усетя леко,
приятно гъделичкане от куршумите.
Единствено малко ми е затруднено
ходенето - пристъпвам като американски космонавт на Луната. Тежат
ми 10-те ката дрехи. То са ризи, пуловери, фланели, шуба. Едно 20-ина
кила „доспехи” нося на гърба си. Не е
леко да се носи тежко! А не е леко и
за околните...
...Днес на път за работа влязох
по диагонал през вратата на купето,
питайки пътуващите: „Едно свободно място?” Те ме погледнаха слисано,
защото извънгабаритните ми размери очевидно изискваха не едно, а две
места. Жална им майка на съседите
ми по място! Ама какво да правят нещастните хорица, показаха ми кротко примирени със съдбата си единственото свободно място в купето.
Отидох и седнах. Шубата ми скърцаше тежко като амортисьорите на
руски самосвал, който е пълен догоре
с мокър чакъл. Скръъъц-скръъъц! Някак
се паркирах на мястото си, изтласквайки околните съгласно закона на
Архимед, според който „на всяко тяло,
потопено в течност (напълно или
частично), действа вертикална сила
с посока отдолу нагоре и големина,
равна на големината на теглото на
обема на изместената от него течност. Тази сила се нарича сила на Архимед, или Архимедова сила”...
В моя случай „течността” бяха съседите ми по място, а силата ми не
знам как се наричаше, но беше смаз-

ваща. Нещастната женица до мен се
залепи на прозореца, притисната от
менгемето на моята работна шуба. А
аз й се усмихвах плахо, чак мило извинително за създаденото неудобство.
Тихичко й обясних: „Ние, строителите,
зимата се обличаме сериозно!” Обаче
по едно време ми стана топло - парното в купето работеше на макс. И
започнах да се разсъбличам. Шуба,
шапка, ръкавици, горен пуловер... Половин час се събличах, произвеждайки
богата гама от сложни абстрактни
звуци, сякаш излезли от психоделичен
албум на „Пинк Флойд”. Къде каквото
имаше заспал човек в вагона, се пробуди да види какво става. А аз им се
усмихвах плахо, чак мило извинително
за неудобството. Тихичко им обясних:
„Ние, строителите, зимата се обличаме сериозно!” Докато се събличах
- половината път кажи-речи мина, настана време да се обличам, че гарата
ми наближаваше. Хорицата бяха току
леко-меко пак позадремали, когато аз
отново започнах да шумоля с шубата. Скръъъц-скръъъц! Чак на мен ми
стана жал за тези клети същества!
Ама какво да се прави - усмихвах им се
плахо, чак мило извинително. И пак им
обясних, ако случайно не са разбрали:
„Ние, строителите, зимата...” А на излизане им пожелах весела Нова година.
Така де, Нова година - нов късмет, и
дано да нямат вече този късмет да
пътуват със строител, работещ на
открита площадка през зимата.
Излязох и не чух никой да ми отговаря на пожеланието. Шубата беше
много шумна. Но може и да са ми отговорили... по някакъв мил новогодишен начин.

От тухларната Петър Донкин

В новите центрове ще
бъдат настанявани деца с
увреждания, за които не е
намерена възможност да се
върнат в биологичните си
семейства, да им бъде осигурена приемна грижа или да
бъдат осиновени. „Три оперативни програми, няколко
министерства и социални
ведомства работят в екип
за осъществяване на стратегията за извеждане на
децата от институциите“,
каза премиерът.
Във великотърновския
регион трябва да се работи
много и предстоят важни
инфраструктурни промени,
заяви още той. В този регион трябва да се направи
много и за горнооряховското летище… Тук трябва да
става средище, да идва бизнес, трябва да мине „Хемус”.
Пътищата Русе – Велико
Търново, Русе – Шумен, не се
ли направят тези 4-лентови
пътища, нищо добро не го
чака този регион.
Инвестиции за над
200 млн. лв. ще бъдат реализирани по различни проекти
в Русе и региона. Това стана
ясно по време на посещението на премиера Бойко Борисов и министрите Лиляна
Павлова и Вежди Рашидов в
града. „Освен ремонта на
Русенската опера и изграждането на пречиствателна
станция за отпадни води, които бяха официално открити, предстои изграждане на
регионален онкологичен център, ремонт на библиотеката и историческия музей,
както и още инвестиции в
пътната инфраструктура”, заяви министърът на
регионалното развитие и

Премиерът Бойко Борисов и министрите Лиляна Павлова и Вежди
Рашидов прерязаха лентата на обновената Русенска опера

благоустройството Лиляна
Павлова. Тя подчерта, че в
програмата на Министерството за следващата година е заложено още да бъдат
ремонтирани 7 училища в
града. „От началото на мандата на кабинета в русенския регион са инвестирани
над 120 млн. лв. Предстои реализирането на проекти за
още над 80 млн. лв.”, допълни
министър Павлова.
„Градът има ключово
значение за страната ни и
огромен потенциал и заслужава подобни инвестиции”,
категоричен беше премиерът Борисов. По думите му,
когато едно правителство
си постави приоритетните
цели, изпълнението им е лесно и нещата постепенно се
случват.
Обновяването и модернизирането на сградата на Русенската опера се изпълнява
по проект на ОП „Регионално
развитие”, чиято стойност
е близо 1,5 млн. лева.
Пречиствателната
станция за отпадни води

на Русе е част от интегрирания воден проект, чиято
обща стойност е 46 800 000
евро.
Проект на стойност 20
млн. евро за река Русенски
Лом ще започне през март
2012 г., съобщи още министър Лиляна Павлова.
В четвъртък премиерът
преряза и лентата на рехабилитиран пътен участък и
ново кръгово кръстовище в
Разградско.
Проектът, по който те
са изградени, е част от лот
3 и включва участъци от пътищата Исперих – Дулово,
Попово – Дралфа, Дралфа
– Чудомир, Варна – о.п. Добрич, като общата рехабилитирана дължина на отсечките, част от които са на
територията и на област
Търговище, е близо 46 км.
Общата стойност на рехабилитационните дейности
е 36 941 419 лв. (с ДДС), като
75 на сто от средствата са
осигурени от Европейската инвестиционна банка, а
25 на сто - от бюджета.

Инж. Лазар Лазаров, председател на УС на АПИ:

ȉȍțșȗȍȠȕȈȏȈȗȢȚȕȖșȚȘȖȐȚȍȓȕȐȧșȍȒȚȖȘ
Водещо през 2012 г. ще е икономически най-изгодната оценка
Инж. Лазаров, според
вас как протече 2011 г.?
Кои бяха основните акценти през нея?
Краят на годината е
време за равносметка и
с гордост можем да кажем, че 2011 г. е успешна за пътностроителния
сектор. В републиканската пътна мрежа инвестирахме над 650 млн. лв.
Пуснахме в експлоатация
автомагистрала „Люлин”,
пътен възел Стара Загора на АМ „Тракия”, немалко
участъци от републиканските пътища, стартирахме изпълнението на
ключови обекти. Неслучайно председателят на
Европейската комиси я
Жозе Барозу в писмо до
премиера Борисов посочи автомагистра лите
„Тракия” и „Люлин” като
пример за изграждане на
големи инфраструктурни
обекти с европейско фи-

нансиране. Със средства
от Оперативна програма
„Транспорт” и националния бюджет в момента
се строят около 237 км
магистрали. Отделно над
800 км републиканска мрежа се рехабилитират по
ОП „Регионално развитие”.
От тях близо 300 км вече
са готови. Резултатът не
е никак малък.
И по трите лота на
магистрала „Тракия", по

които се раб от и, и ма
забележителен напредък.
Те м п о т о е
много високо,
което ще позволи, надявам
се, лот 2, лот
3 и част от
лот 4 да бъдат пуснати
предсрочно.
Н ов а т а м а гистрала ще
се ползва през активния
туристически сезон. Значителен напредък в графиците има и при „Марица”,
лот 1 на „Струма”, както
и връзката на „Хемус” със
софийския околовръстен
път и гара Яна – важна
пътна артери я, чието
изграждане е започнало
преди повече от 30 години и досега не е направена
поради липсата на финансиране.

Кои ще са приоритетите на АПИ през 2012 г.?
Всички проекти, които изпълняваме, са приоритетни за държавата,
защото добрата пътна
инфраструктура привлича
инвеститорите, създават
се нови работни места,
стимулира се развитието на туризма. Отиваме
там, където има хубав
път, стига се по-бързо,
безопасно и комфортно.
Затова приоритетите на
агенцията са ясни - подобряване качеството на
пътната инфраструктура и затваряне на автомагистралните пръстени,
което е най-голямата амбициозна задача, с която
сме се заели през последните години. Предстои
изпълнението на големи
инфраструктурни проекти
и водещото при избора на
строител ще е икономически най-изгодната офер-

та. Трябва да намерим
баланса между качество
и цена.
Друга наша цел е подготовката на проекти за
следващия програмен период 2014-2020 г., както и
по-широкото използване
на новите технологии и
рециклираните материали
в пътното строителство.
Не на последно място
ключов приоритет е пътната безопасност. Нашият институт по пътищата подготви технически
правила за определяне на
местата за поставяне
на предпазните огради,
за пътната маркировка
и вертикалната сигнализация. По този начин шофьорите ще могат бързо
да се ориентират за пътната ситуация. Целта е
да обезопасим в максимална степен пътната мрежа
и да намалим местата, които са свързани с тежки

пътни инциденти.
Какво ще пожелаете
на Камарата на строителите в България през
новата година?
На всички колеги пожелавам здраве, което е
основното и най-важното. Пред нас стоят големи професионални отговорности, защото ще
изграждаме инфраструктурни проекти, в които
ще можем да разгърнем
целия си потенциал, знания и опит. Вярвам, че
голяма част от обектите, както и досега, ще се
изпълняват от български
фирми, от наши колеги, които с работата си доказват, че са коректен партньор на пътната агенция.
Нямам съмнения, че заедно можем да се справим,
защото работим със сърце и изграденото от нас
се вижда и остава.
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Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община:

ǛǺǲǱǷǬǮǬǸǹǺǮǴǻǼǺȀǱǽǴǺǹǬǷǹǴ
ǿǽǻǱȁǴ
Поздравявам читателите на вестник „Строител” и всички български строителни фирми с Коледа и Нова година. Приемете моите пожелая за
здраве и радостни празници на Вас и на Вашите
семейства, както и за нови професионални успехи.
През 2012 г. в София ще се изграждат мащабни
строителни обекти – метрото, кръстовища, пътища. Ще се строят нови сгради за детски градини
и площадки, ще се реконструират паркове. Това са
важни за града ни проекти в областта на екологията и инфраструктурата.
С помощта на коректност в отношенията и
професионализма на българските строители вярвам, че ще допринесем заедно градът ни да се развива и да защити достойно кандидатурата си за
културна столица на Европа през 2019 г.

групи със 116 деца. Строителят е „Радми 90” ЕООД.
Разгънатата застроена
площ е 951 кв. м.
През последните четири години в район „Панчарево” са въведени в експлоатация пет нови сгради на
детски градини с общо 13
групи.
Столичният градоначалник заяви, че проблемът с недостига на места в детските заведения
е динамичен процес, който
зависи от това колко деца

се раждат, колко хора идват да търсят работа в
столицата. „За мен е важен броят на местата,
които отваряме, защото
всяко ново място означава решен проблем на едно
семейство. Самият факт,
че завършваме годината с
откриване на детска градина, показва, че грижата
за децата е в началото и
в края на нашата работа
и така трябва да бъде“,
подчерта Йорданка Фандъкова.
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ǞǬǶǽǬǽǸǱǾǮǝǺȀǴȋǽǱǳǬǻǬǳǮǬ
Такса смет в София остава непроменена и през 2012 г. Това решиха на
последната си сесия за тази година общинските съветници в столицата. Тя ще
продължи да се изчислява според данъчната оценка на имота и следващата година. Тя ще остане 1,6 промила за жилища и
10 промила за фирми.
Същевременно столичните общинари
одобриха и план-сметката за чистота за
2012 г. Отделените пари са общо 151 440
273 лв. От тях 54 880 214 лв. са определени за сметосъбиране и сметоизвозване.
За предварително сепариране на битови
отпадъци, депониране и рекултивация на

депата са заделени 41 892 408 лв. За зимно почистване са предвидени малко над
15,6 млн. лв.
Двете теми предизвикаха разгорещен
дебат. Според Владимир Кисьов (СДС) не
е справедливо такса смет да се определя
според данъчната оценка. Николай Стойнев (ГЕРБ) подчерта, че единственият
справедлив начин за изчисляване на налога е според количеството боклук, но в
момента това няма как да се осъществи.
Не се прие идеята на Георги Кадиев
(БСП) бюджетът на столичния инспекторат да се увеличи с 1 млн. лв. за сметка
на парите за зимно почистване.

ǐǐǝǸǺǲǱǰǬǻǬǰǹǱǽǻǿǹǶǾǻǼǱǳǯ

ǓǬǻǺȃǮǬǽǾǼǺǴǾǱǷǽǾǮǺǾǺǹǬȃǱǾǴǼǴǹǺǮǴ
ǰǱǾǽǶǴǯǼǬǰǴǹǴǮǝǺȀǴȋ
През 2012 г. ще започне
строителството на четири нови детски градини в
София, а осем ще бъдат
довършени. Това съобщи
столичният градоначалник Йорданка Фандъкова
по време на откриването
на новата сграда на целодневна детска градина
№ 3 „Детелина” в село Казичене.
В нея ще бъдат настанени две групи от общо 50
деца. До момента градината функционира с четири

СТРОИТЕЛ

Данък добавена стойност може
да бъде намален с 1 пункт и да стане
19% през следващата година или през
2013 г., заяви през седмицата финансовият министър Симеон Дянков. По
този начин България ще влезе в топ
3 на държавите от ЕС с най-ниски
косвени данъци и това би трябвало
да стимулира икономиката, смята министърът. Намалението на данъка ще
стане изведнъж, без предварително да
е ясна датата, за да не спадне изкуствено потреблението в очакване на понисък данък и съответно на по-ниски
цени на стоките и услугите.
Друга стъпка, която обмисля финансовото ведомство, е най-после да
бъде въведена данъчна полиция. Такава има в 18 държави от Европейския
съюз и ние няма да сме прецедент. По
примера на митническото дознание,
което вицепремиерът оценява като
един от големите си успехи, данъч-

ните също ще получат дознателски
функции и ще могат да разследват,
да събират доказателства и дори да
арестуват. Още през 2012 г. Дянков
очаква увеличение на бюджетните
приходи с 1 млрд. лв. в резултат на
тези стъпки.
В същото време стана ясно, че
от началото на 2012 г. ежемесечните справки-декларации по ДДС, които фирмите подават в НАП, ще се
изпращат само по интернет, когато
покупките или продажбите на дружеството за месеца са повече от пет.
Промяната е в Закона за данък върху
добавената стойност и влиза в сила
от 1 януари 2012 г. За НАП предвиждат и гратисен период от един месец
за въвеждане на новото изискване.
Данните сочат, че ДДС документи
по електронен път изпращат над 80%
от регистрираните около 210 000
търговци.
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Нона Караджова – министър на околната среда и водите:

ǪȢȘȕȈȝȔȍșȐȌȖȊȍȘȐȍȚȖȕȈǩȘȦȒșȍȓ
Виолета Михайлова
С какво вие и колегите ви от МОСВ ще запомните строителната
2011 г.?
Ще запомня отминаващата година с усилието
на целия екип на Министерството да ускорим
максимално изграждането на стратегическата
екологична инфраструктура на градовете, т.е.
пречиствателните станции за отпадъчни води и
депата за битови отпадъци.
Фокусирахме наличните финансови ресурси
върху национално приоритетни проекти на
територията на цялата
страна и ускорихме многократно усвояването на
средства от еврофондовете и съответното национално съфинансиране.
До този момент са извършени реални плащания в
размер на 800 млн. лева,
от които по Оперативна
програма „Околна среда”
- 340 млн. лева, като за
последните две години
и половина плащанията

са увеличени над 7 пъти
спрямо предходния период на програмата (2007 –
средата на 2009 г.), а по
програма ИСПА – 460 млн.
лева, като за последните две години и половина
плащанията са със 120
млн. лева повече спрямо
периода 2002 – средата
на 2009 г.
В резултат се въведоха в експлоатация и се
изпълняват изключително
важни инфраструктурни
проекти за регионите
на страната в областта
на водоснабдителната и
канализационната инфраструктура и управлението на битовите отпадъци. В крайна сметка чрез
тези мерки се подобрява
качеството на водите
във вътрешните водни
басейни и Черноморието
и се предотвратява замърсяването на почвите,
водите и въздуха чрез
екологосъобразно третиране на отпадъците от
бита; подобрява се стандартът на живот на хората, обликът на населените места, с други думи,
усилието си заслужава.
Какво очаква и си

пожелава за 2012 година
ведомството?
Проектите за строителство на пречиствателни станции и депа са
сложни инфраструктурни

инвестиции, които изискват значително време
и ресурс както за подготовка, така и за реално
с тр ои т ел с т в о . Зн а е те, че преди две години

Оперативна програ ма
„Околна среда” претърпя
сериозни реформи, за да
си върнем доверието на
Брюксел. Мисля, че успяхме, защото вече сме до-

говорили половината от
средствата, което е близо милиард и 800 млн. лв.
В момента експертите
от програмата оценяват
52 проекта в секторите
„Води” и „Отпадъци”, а отделно от това през следващата година очакваме
още близо 80 проекта.
Като добавим и факта, че
общините успяха да влязат в динамичния ритъм
на програмата, всичко
това ни дава увереност,
че евросредствата за
околна среда ще бъдат
договорени до края на
следващата година, и то
в пълния си обем.
Това е най-важната
задача пред екипа и си
пожелаваме да я изпълним
успешно. Аз лично имам
и друго пожелание – през
новата година все повече хора да се присъединят
към идеята за чиста околна среда и да обвържат
своята загриженост за
природата с всекидневни
действия за нейното съхранение!
Благодаря на екипа на
вестник „Строител”, че
допринасяте за тази цел.
Да си пожелаем здрава и успешна 2012 година!

ȖȚǶǷǿǸșȈȌȖȋȖȊȖȘȍȕȐ
Светослав Загорски
Почти целият бюджет
– 95% по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, вече е
договорен, съобщиха от
Министерството на труда и социалната политика.
Министерството ще осигури разплащането на 3,8
млрд. лв. по европейските
фондове и ще постигне
равнище на разплащане до

около 40%.
Към средата на годината договорените средства по оперативната
програма бяха около 50%
от общия й бюджет, или
около 1,5 милиарда лева. А
към края на август 2011 г.
размерът на плащанията
по програмата надхвърли 309 млн. лева, или 13%
от общия й бюджет. От
началото на годината
досега по „Развитие на
човешките ресурси“ са
стартирали процедури за

около 1 млрд. лв., показват данни на investor.bg.
През 2011 г. Министерството на труда и социалната политика отбеляза леко раздвижване по
оперативната програма,
чиято стратегическа цел
е да се подобри качеството на живот на хората в
България чрез финансиране на дейности, свързани
с човешкия капитал, повишаване на производителността и по-качествено
образование.

ǿǭǯȔȖȉȐȓȐȏȐȘȈȈȊȈȘȐȑȕȐȍȒȐȗȈ
ȕȈǵȖȊȈȋȖȌȐȕȈȗȘȐȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚ
ЧЕЗ има готовност да
мобилизира 43 аварийни
екипа в случай на възникване на проблеми по електроразпределителната
мрежа по време на новогодишните празници. Това
съобщиха от дружеството. От тях 11 екипа са локализирани в столицата. В
новогодишната нощ броят
на служителите, които ще
отговарят за комфорта
на жителите на обслужваната от ЧЕЗ територия,
ще бъде удвоен и ще достигне 250 души.
„Създадената организация цели да осигури
максимално спокойствие
и уют на нашите клиенти
на празника. Изготвили
сме включително и план за
мобилизиране на още допълнителни екипи в случай

на извънредни ситуации.
Вярвам, че Новата година ще ни донесе щастие,
одухотвореност и нови надежди”, каза Петър Докладал, регионален мениджър
на ЧЕЗ за България ЧЕЗ
преустановява планираните прекъсвания по време
на празниците в периода

от 8 ч. на 22 декември до
8 ч. на 3 януари 2012 г.
За допълнителна информация и в случай на
възникнали аварии клиентите на компанията могат да се обръщат към
служителите на денонощната информационна
линия.
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Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

ǸȍȜȖȘȔȈȚȈȊȎȍȓȍȏȕȐȞȐȚȍȡȍȌȈȌȍȗȢȘȊȐȚȍȘȍȏțȓȚȈȚȐ
Свилена Гражданска
Г-н Московски, как според вас премина 2011 г.?
Като един от най-големите успехи можем да
определим факта, че тази
година ОП „Транспорт” се
нареди на едно от първите места от всички
оперативни програми в
България по договорени
и разплатени средства.
За първи път отчетохме
сериозен ръст и в реално
усвоените пари – над 893
милиона лева, или повече
от 23% от целия бюджет.
Стартирахме много важни, но за съжаление и
болезнени реформи, които
са били отлагани години
наред. Постигнахме много
успехи, но за много неща
не ни стигна времето.

Затова продължаваме работата, за да постигнем
всички цели, които сме си
поставили.

Какво очаквате да се
случи през 2012 г.?
Надявам се 2012 г. да
бъде по-добра и по-успеш-

на от годината, която
отминава. Очаквам реформата в железницата
да даде първи резултати

Инж. Милчо Ламбрев,
изпълнителен директор на НКЖИ:

ȋȉȍȌȐȕȈȔȐȟȕȈȏȈȎȗ
șȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȋȡȍȍ
ȖȡȍȗȖțșȢȘȌȕȈ
Свилена Гражданска
Инж. Ламбрев, в края
сме на 2011 г. Как Държавно предприятие
„Национална компания
Желе з оп ъ т н а и н ф р а структура” (ДП НКЖИ)
премина през нея?
2011-а беше една динамична за НКЖИ година.
С много въпросителни в
началото и като рекапитулация - с много решени
проблеми през годината.
Гордеем се, че стартирахме процедурите за
рехабилитация на жп отсечката Пловдив - Бургас,
както и за ремонта на
жп линията Септември –
Пловдив. Усилено работихме и по фаза 1 и фаза 2
на жп линията Пловдив –
Свиленград, а също така и
по отсечката Свиленград
– турската граница.
Пара лелно с всички
тези дейности Компанията изпълняваше и своите
задължения от бюджетната програма, която бе
изпълнена 100% в края на
годината. Капиталовите
средства бяха усвоени
до пълния им окончателен размер от 90 млн. лв.
Благодарение на добрия
мениджърски екип и строгата финансова политика,
която се водеше през годината, в края на периода
задълженията, които в началото на 2011 г. бяха 35
млн. лв. към контрагенти,
се минимизираха под 10
млн. лв. Това е добър показател за работата на
екипа. Паралелно с това
вземанията на компания-

и „Холдинг БДЖ” ЕАД да
минимализира загубите
си. Твърдо решени сме да
продължим и реформите
в „Български пощи” ЕАД
и да въведем нови услуги
за гражданите. Основен
приоритет остава електронното правителство
и доброто усвояване на
средствата от Европейския съюз. Още повече че
през следващата година
българските граждани ще
могат да ползват първите
завършени обекти: жп линията „Свиленград – турска граница”, лотове 2 и 3
на „Тракия“, както и новите отсечки на софийското метро.
С ери о з е н н ап р е д ък
очаквам и в проекта за
изграждане на дигитални магистрали – инфраструктура за бърз интер-

нет в отдалечени селища
на страната. През 2012 г.
трябва да бъде избран изпълнител на широколентовите мрежи, за да може
още през 2013 г. около 400
хил. българи от селски
райони да имат достъп
до бърз интернет и електронни услуги.
Какво ще пожелаете
на българските строители?
Пожелавам на българските строители новата
година да им донесе повече възможности, а тяхната работа да се радва
на все по-големи успехи.
Надявам се да продължим
активния диалог и ползотворното сътрудничество,
за да постигнем всички
цели, които сме си поставили.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Уважаема редакция на в. „Строител”,
Искам да пожелая на Вас, на Вашите читатели, на цялата професионална гилдия здраве, усмивки и удовлетворение от работата през 2012
година!
Изминалата година бе трудна за всички ни, но тя бе особено тежка за
вашето съсловие. В същото време обаче 2011-а ни научи на много неща:
да бъдем по-прозорливи, да планираме по-добре, да рискуваме умно.
Професията строител е благодатна, защото е съзидателна и носи
радост. Вашият бранш олицетворява няколко много важни символа за
българското общество. От една страна, строителството винаги се
свързва с градежа на дом, а от друга - с развитието на съвременна и
успешна България.
Българската външна политика има ясна цел – да проправя пътя на българския бизнес към нови пазари и доходоносни инвестиции зад граница. И
затова искрено се надявам да работим заедно за преодоляване на икономическата стагнация и за намиране на нови възможности за плодоносен
бизнес.
Убеден съм, че с общи усилия можем да превърнем 2012-а в успешна
година, в година, през която ще преодолеем застоя и ще вървим напред и
нагоре за по-голям просперитет за хората и страната ни.
Николай Младенов

та са овладяни в една постоянна величина между
96 и 99 млн. лв.
Какви са очакванията
ви за новата 2012 г.?
Вярвайки в добрата финансова политика, водена
от Компанията, се надявам 2012 г. да доведе до
още по-добри финансови
резултати и да повишаване качеството на нашата
работа.
Остава и надеждата
за постигане на социален
диалог със синдикалните
организации и подписване
на нов колективен трудов
договор.
Независимо от ограничените финансови възможности, които предоставя
субсидията, ще работим
за модернизация на съоръженията, за капиталов
р емон т н а желе з н и те
пътища, повишаване скоростта на движение и оптимизиране на ненужните
дейности в НКЖИ.
Всички тези процеси
са насочени към подобряване развитието на Ком-

панията и даване на възможност за одобрение на
заем от Световната банка, който е належащ за закупуване на нова и модерна
техника за обслужване на
модернизираните и рехабилитирани железопътни
отсечки, отговарящи за
скорости от 160 км/ч.
Какво ще пожелаете
на българските строители?
На първо място ще им
пожелая да са здрави, те
и техните семейства.
Здравето е най-важно, а
когато човек е здрав, той
е работоспособен и вижда
плода от труда си.
На българските строители желая настъпващата
2012 г. да ги зарадва с все
повече строителни обекти, т.е. с бързо излизане
от икономическата криза.
Пожелавам голяма част от
гилдията да намери място
в изпълнението на нашите
линейни обекти и в края на
2013 г. да се поздравим за
успешното завършване на
плануваните отсечки.

ǴǸǸǩȗțȉȓȐȒțȊȈȗȘȖȍȒȚȕȈǯȈȒȖȕȏȈȐȏȔȍȕȍȕȐȍ
ȐȌȖȗȢȓȕȍȕȐȍȕȈǯȈȒȖȕȈȏȈȊȖȌȐȚȍ
Министерството на
регионалното развитие
и б л а го ус трой с твото
предлага промени в Закона за водите. Целта е
предстоящата реформа в
отрасъла, която може да
стане само със законодателни промени. Те трябва
да предложат ясни правила за собственост върху
водната инфраструктура, да се засили отговор-

ността на държавата при
осигуряване на достъп до
питейна вода за населението и да се повиши
ефективността на ВиК
операторите при предоставяне на ВиК услугите
при социална поносимост
на цената.
Изменени ята целят
и подобряване качеството и ефективността на
предоставяните услуги в

съответствие с европейските практики, както и
защита на обществения
интерес чрез предвиждане
на ясна регламентация на
дейностите с обществен
интерес.
Законопроектът за изменение и допълнение на
Закона за водите е публикуван на интернет страницата на МРРБ www.mrrb.
government.bg.

ȗȖȊȐșȖȒȐȞȍȕȐȏȈȚȖȒȈȕȈȍȌȘȖȗȖȐșȒȈǵǭǲ
Националната електрическа компания
поиска увеличение на цената на тока на
едро от следващата година. Минималното поскъпване, което би удовлетворило
НЕК, е 4,5%. С него компанията ще покрие загубите, дошли от продажба под
себестойност, каквато прави в момента.
Конкретните причини за исканото
увеличение са изравняване на цената
с тази на природния газ, както и с пускането в експлоатация на „Брикел” и на
възобновяемите енергийни източници.

Последното показва, че прогнозите
на повечето енергийни експерти ще
се сбъднат и увеличението на тока от
възобновяеми източници ще доведе до
по-високи сметки за населението през
следващите години.
Искането на НЕК идва веднага след
като ДКЕВР обяви, че ще позволи вдигане
на цената на природния газ от януари.
Въпреки че продава на загуба, НЕК ще
завърши годината с печалба от 70 млн.
лв. преди данъчното облагане.
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Любен Татарски, председател на Парламентарната комисия

ÃÇÅÐÆÊÏÂÔÂ
ÉÂÌÐÏÐÆÂÔÇÍÓÔÄÐÔÐÂ
Трябва да водим политика за балансирано и устойчиво развитие на регионите

тъй като няма почти никакви
разногласия по него. Той е изключително необходим с оглед
реализацията на всички инфраструктурни проекти, които очакваме да се случат.

Предлага се тези видове
документи да бъдат по-опростени, но със засилена стратегическа ориентация. Целта е
те действително да посочват
приоритетите за развитието
на държавата в контекста на
Европейския съюз и на следващия програмен период. Затова е
много важно те да бъдат заложени и разработени в най-близко време. Тези промени трябва
да обхванат подготовката на
стратегическите документи
за развитието ни в годините
след 2014.
В ЗУТ се ограничава строителството извън урбанизираните територии, без да има
наличие на общ устройствен
план. Това единично застрояване чрез подробни или индивидуални общи устройствени планове
вече няма да се случва. В ЗУТ са
посочени и изключения от нововъведението.
Дава се възможност на общините да променят общите
устройствени планове. Досега
това беше право на министъра. Също така се прецизира и
разпоредбата, чрез която се
ограничава извършването на
основен ремонт, реконструкции,
обновяване, преустройство на
съществуващи сгради.
Друг важен момент е разпределянето на отговорностите между дирекция „Национален
строителен контрол” (ДНСК) и
общините. Местните власти
вече ще отговарят за четвърта-шеста категория строежи.
Тъй като те издават строителните разрешения, естествено е
и те да носят отговорности за
това. Те ще контролират и премахването на строежите. ДНСК
ще отговаря само за първа до
трета категория.

Кои са основните промени
в ЗУТ?
Той е променен в почти всичките си части. Най-важното е,
че устройствените схеми, които бяха поставени на заден
план, намират решение. В България досега няма национална комплексна устройствена
схема, т.е. не бяхме поставили
развитието на държавата на
стабилна основа. В тази връзка в две-трети от общините
липсват общи устройствени
планове. Това означава, че ние
нямаме разписано развитието
на нашата държава, на областите и общините. Тъй като тези
основополагащи документи не
са изготвени досега.
Сега поставяме сериозен
акцент чрез измененията на
ЗУТ. В нормативния акт се въвеждат нови понятия. Говорим
вече за национална концепция
за пространствено развитие,
съответно за схеми за район,
област, община.

През последните седмици
се заговори за нова амнистия
за незаконните строежи. Какво е вашето мнение по темата?
Възможностите за узаконяване на подобни обекти в тези
изменения на ЗУТ не се третират. В момента обаче тече дискусия за възможните варианти
за това, защото има различни
случаи на незаконни постройки. Това са например ромските
квартали, които не можем лесно
да съборим, курортните селища, остъкляването на сградите. След амнистията през 2003
г. сега да се прави втора, не е
много целесъобразно.
Идеята на Конфедерацията
на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) е
в посока на узаконяване на търпимите незаконни обекти, които
отговарят на изискванията на
закона, но нямат необходимите
документи. Опасенията са, че
давайки още един такъв срок за

Свилена Гражданска
Г - н Та т ар ски , кои бя ха
основните приоритети на
оглавяваната от вас парламентарна комисия през отминаващата си година?
Провеждането на изборите
за местна власт постави отпечатък върху дейността на Комисията по регионална политика и
местно самоуправление. През
2011 г. бяха приети промени в
закона за гражданската регистрация, местното самоуправление и местната администрация,
с изборните нормативи, свързани с изборния кодекс и новите
правила за провеждане на изборите.
През годината по-съществените закони и законопроекти,
които минаха, засягаха основно
общините, общинската и държавната собственост, използването на местните ресурси.
Целта бе да се предоставят повече възможности за развитие
на местната власт в условия на
икономическа криза. Стремим се
да стимулираме потенциала на
общините.
Сред тези нормативни актове мога да спомена Закона за
концесиите. Променен е в значителна степен. Чрез измененията в общините остават вече
не 30, а 50% от концесионните
такси. За малките концесии получават 100% от налога.
Същевременно изменихме и
закона за водите. Предостави
се възможност на местните
власти да се разпореждат с питейната и минералната вода.
При добра организация от тяхна
страна това ще им донесе значителни допълнителни приходи.
Променихме закона за общинската собственост. Той даде
възможност местните власти
да реализират инвестиционните си намерения по един по-облекчен ред и режим. Тези изменения бяха в съответствие с
промените, направени по-рано в
закона за държавната собственост, свързани с реализацията
на национални инфраструктурни
обекти. През 2011 г. успяхме да
синхронизираме двата нормативни документа.
Мога да обобщя, че през изминаващата си година акцентът в работата на Комисията
по-скоро бе поставен на общините. Бяха променени голям
брой нормативни актове, които
се отнасят към местното самоуправление и администрация.
Оттук нататък предстои да се
променят законите, свързани
със строителството.
През тази година разглеждахте и изключително важния
нормативен акт за строителите - Закона за обществени-

Любен Татарски е роден
в Разлог. Три мандата е
кмет на града. Депутат
в 41-вото Народно
събрание. Председател
е на Комисията
по регионална
политика и местно
самоуправление.

те поръчки (ЗОП)?
Не бих казал, че измененията на норматива тотално променят реда, по който досега се
правеха търговете. По-скоро
ЗИД на ЗОП изчиства някои елементи от процедурите, за да
станат те още по-прозрачни
и бързи. Те засягат частта на
обявяване, размера на сумите, по
които може да се провежда един
или друг търг или оспорването
му. В ЗИД на ЗОП вече се регламентират и малките обществени поръчки, които досега бяха
в отделна наредба. Направени
бяха известни облекчения за
бизнеса. Като цяло се запазва
духът на закона.
През Регионалната комисия
вече мина и законът за публично-частното партньорство
(ЗПЧП). Той също е интересен
както за публичния сектор, така
и за бизнеса. Не бих казал, че е
това, което всички очаквахме,
т.е. да дадем свобода на публичните институции - общини и
държава, да сключват договори
с частния сектор за реализацията на общественополезни

дейности и проекти. Но той поставя добро начало.
ЗПЧП все още не е минал
през Народното събрание в окончателен вариант. Той е добра
първа стъпка и основа, която ще
даде възможност на публичните
институции да реализират проекти, използвайки и разчитайки
на бизнеса. В условия на финансова и икономическа криза това
е антикризисна мярка.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) чрез Министерския съвет внесе пакет
от закони. Ще ни запознаете ли
повече с промените, които те
засягат?
Вече споменах, че центърът
на работата на Комисията през
следващата година ще бъдат
актове, свързани със строителството. На първо място мога да
посоча, че се готвят три закона,
които са много важни и вървят
общо взето като пакет. В момента се съгласуват. Това са
ЗУТ, Законът за устройство на
Черноморското крайбрежие, Законът за кадастъра и имотния
регистър.
Според мен този за кадастъра ще се разглежда пръв,
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по регионална политика и местно самоуправление:

ÏÂÐÃÛÊÏÊÔÇÄ
ÛÇÇÏÂÓÔÒÐÊÔÇÍÓÔÄÐÔÐ
Снимки Денис Бучел

узаконяване, мисълта, че може
безкрайно да продължава този
процес, ще доведе до ново незаконно строителство. Затова в
тези промени на ЗУТ няма предвидени подобни мерки.
Мога да отбележа, че в отделни части на закона се обръща внимание на паркоместата
и на гаражите. Уреждат се обществените взаимоотношения,
свързани с правни сделки с тях.
Досега не беше възможно да се
купи отделно паркомясто.
Ако бъдат приети промените, подобни обекти вече няма
да вървят с жилището. Разбира
се, има сериозни изменения на
ЗУТ, свързани със Закона за регионално развитие. Но щяхме да
се забавим, ако и него го пуснем
като отделен ЗИД. Ние въвеждаме необходимите промени в

та по линията на европейски
фондове.
През следващата година
може да има промяна и на Закона за регионалното развитие. В следващия програмен
период проектите, с които
ние ще кандидатстваме, ще
са регионални. Трябва да водим политика за балансирано
и устойчиво развитие на регионите.
Основен акт, който ще
разглеждаме, ще е и Законът за водите. Той на всяка
цена трябва да се промени,
защото в момента се реализират много проекти във
ВиК сектора без основата
на Водната стратегия, която се подготвя в момента.
Тук трябва да се измени и
Законът за регулирането на

чи в тази насока през годината.
Отношението на държавата
към общините остана същото.
Няма въведена по-голяма регулация, но същевременно не се
даде по-голяма възможност на
местните власти за вземането
на самостоятелни решения. Не
се промени Законът за местни
данъци и такси.
Новото е, че общините вече
имат възможност чрез предоставяне на ресурси - минералните извори, например, да получават допълнителни приходи. Това,
разбира се, не е достатъчно.

водоснабдителните услуги. До
този момент операторите на
ВиК услугите нямат правила и
ограничения, по които да работят. Общо взето са без засилен
контрол дори и от Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране. От институцията също настояват да
се промени този нормативен
акт. В основата трябва да
стои Водната стратегия.
В нея ще е разписано докъде
ще бъде държавата и откъде
започват да отговарят общините чрез съответните
асоциации.
Много активно работим
по темата със зам.-министъра на МРРБ Добромир Симидчиев, който е специалист,
врял в тази област. Той е амбициран да направим необходимите промени.
Смятам, че тези закони са
изключително важни и се надявам през 2012 г. да намерим
най-доброто решение за тях
и те да минат през пленарна
зала и да станат факт.

Ще продължа да работя в
тази насока. Ще търся възможности за промяна на закона за
административното териториално устройство, функциите
на общините и регионалното
развитие. Те са основната съставна част на държавата. В
момента общините не са равнопоставени. Те нямат еднакви
възможности и все по-трудно
могат да се справят с икономическата криза, която скоро няма
да бъде преодоляна.
Ще продължа да работя в
тази насока. Надявам се да получа подкрепата от колегите от
ГЕРБ, както и от другите политически сили. Тези промени не са
само необходими, те ще се случат. Въпросът е да ги направим
по-скоро.

Може да се каже, че ваша
лична кауза е нова административно-териториална реформа
на страната. Ще търсите ли
подкрепа, за да я осъществите?

Любен Татарски заедно с председателя на КСБ инж.
Светослав Глосов и изпълнителния директор Иван
Бойков на работна среща в регионалната комисия... и
на годишния бал на строителите

преходните и заключителните
разпоредби.
Целта е с многото изменения в различни сфери да се прецизират донякъде въпросите за
устройството на територията
и строителството. Имаме ясното съзнание, че ще останат и
нерешени.
Как виждате строителството през 2012 г.?
Основно ще бъдат реализирани проекти в техническата
и социалната инфраструктура.
В държавния бюджет за 2012 г.
са предвидени много средства
за реализацията им. Това ще
бъдат пътни проекти, ВиК ин-

фраструктура,
пречиствателни станции и
д р уг и . С т р о ителството
ще бъде в тази
посока. Според
мен едва ли в
жилищното
строителство
ще има някакво
раздвижване.
По-скоро
строителите
трябва да се ориентират към
публичната инфраструктура.
Тук има огромен ресурс, който
през 2012 г. ще бъде насочен от
страна на общините и държава-

През следващата година ще продължи строителството на автомагистрали у нас

Децентрализация или
централизация на общините
се случи през 2011 г.?
По-скоро нищо не се слу-

Дни преди настъпването на
Новата година какво ще пожелаете на българските строители и тяхната Камара?
Ще пожелая преди всичко
здраве, много успешни проекти
и по-малко неразплатени задължения между възложителите и
изпълнителите. Една успешна
година желая на всички, които
работят в сектора на строителството.
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¹ÇÓÔÊÔÂ¯ÐÄÂÅÐÆÊÏÂÌÐÍÇÅÊ
Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов

ǷȘȍȏȋȗȘȍȌȕȈșșȚȖȧȚ
șȍȘȐȖȏȕȐȏȈȌȈȟȐ
Пожелавам на всички
строители да бъдат живи
и здрави. Да бъдат горди
и достойни, защото така
повеляват идеалите на
професията.
Дано всички колеги успеят да съхранят потенциала на фирмите си. Нека
запазят своите силни кадри, защото това е найважното в момента. Така
ще могат да посрещнат
всяка възможност за работа и ще издигат престижа на бранша.
Ние от КСБ ще се опитаме да осигурим на
всички максимално добри
и равнопоставени условия

в тръжните процедури.
Нека всички строители
са с нас, защото доказахме силните възможности
на нашата организация.
През 2012 г. пред нас сто-

ят сериозни задачи, но с
подкрепата на всички ще
постигнем желаните резултати.
Честита и благодатна Нова година!

Инж. Николай Станков председател на ОП на КСБ - София

ǻșȗȍȠȕȐȉȐȏȕȍșȕȈȟȐȕȈȕȐȧ
ȒȖȓȍȋȐ

Инж. Валентин Вълев председател на ОП на КСБ - Варна

ǬȈȕȖȚȘȢȋȕȈȚȗȖȊȍȟȍȗȘȖȍȒȚȐ
ȗȖȍȊȘȖȗȍȑșȒȐȚȍȗȘȖȋȘȈȔȐ
Инж. Вълев, с какво
ще запомните изминалата година?
Това беше една нормална кризисна година.
Тя беше и изборна, което
затрудни общата работа. Защото когато има
избори, нищо не се прави.
Ситуацията в бранша продължава да се утежнява
въпреки нашите очаквания. Все вярваме, че като
минат няколко тежки години, работата рано или
късно ще дойде.
Какво си пожелавате
през новата година?
През 2011 г. много се
надявахме проектите по
оперативните програми
да тръгнат по-стабилно.

Има такива наченки, но
има и какво да се желае.
Дано 2012 г. да е по-силна.
Много важно е това, че
дори държавата да отвори програмите, тя не иска
да плаща.
Според мен 2012 г. ще
бъде още по-лоша, защото проблемите в Европа
се задълбочават. Когато
мечката играе в двора на
комшията, рано или късно
ще дойде и при нас. Тези,
кои т о н и у п р авл яв ат,
трябва да застанат твърдо на правилната позиция
и да кажат: „Ще правим
толкова програми, защото имаме толкова пари.
За другите нямаме ресурс,
дайте да видим откъде
може да го вземем”. Иначе

влизаме в още по-голяма
криза. И дори тези фирми,
които имат работа, няма
да си получават парите.
Какво искате да кажете на своите колеги?
Най-важното е да сме
живи и здрави. Нека семействата и близките им да
са добре. Ако можем, да помагаме и на служителите
си. Оттам насетне, ако
всеки направи това, и държавата ни ще е по-добре.

Инж. Николай Георгиев председател на ОП на КСБ - Ямбол

ǬȈșȐȊȢȘȕȍȔșȈȔȖȟțȊșȚȊȐȍȚȖ

По случай коледните и новогодишните празници
екипът на ТД „Мрамороид-1" ЕООД Ви пожелава крепко здраве и много успехи. Нека настъпващата 2012 година положи началото на благоприятни промени и успешни
бизнес начинания! Нека всеки един ден от нея бъде плодотворен в работата и успешен в личния живот!

Атанас Кошничаров - председател
на ОП на КСБ - Сливен

ǸȈȏȟȐȚȈȔȍȕȈȕȖȊȖȚȖ
ȖȉȡȐȕșȒȖȘȢȒȖȊȖȌșȚȊȖ

Инж. Георгиев, с какво
ще запомните 2011 г.?
Това е много лесен и
същевременно труден въпрос. В нашия регион няма с
какво да запомним тези 12
месеца по отношение на
строителството. Искаме
да ги забравим и с надежда
чакаме 2012 г.
Какво очаквате да се
случи след Нова година?
Очаква се стартирането на проекти на стойност над 120 млн. лв. в
Ямбол. Те са свързани найвече с водния цикъл и ще

осигурят работа на много
строители.
Какъв ще бъде найважният приоритет на
КСБ?
След активната ни
намеса в Закона за обществените поръчки
предстоят още стъпки.
Той трябва да стане прозрачен и ефективен. Искаме да променим и Закона
за устройство на територията. Крайно време е
КСБ да се намеси по някакъв начин в нормативното уреждане на въпроса с

междуфирмената задлъжнялост. Тя просто ни размазва.
И едно новогодишно
пожелание към колегите...
Нека имат повече обекти от тази година. Пожелавам им да си върнем
самочувствието, което
загубихме преди 3 години.

да тръгнат напред.
Г-н Кошничаров, с какви чувства строителите
от вашия регион изпращат годината?
Кризата ни удари
тежко. Имахме и смяна
на ръководството на общината, което винаги е
свързано с надежди. Очакваме през 2012 г. нещата

Най-голямата надежда остават оперативните програми...
Без съмнение това е
основният ресурс за работа. Разчитаме и на общински проекти. Много
искаме обектите на наша
територия да се изпълняват от местни фирми.

Какво да очакваме от
ОП-Сливен през 2012 г.?
Ка м ар ат а щ е б ъ де
ангажирана с проблемите на фирмите. В края на
краищата ние сме една
браншова организация и
трябва да подпомагаме
колегите си с всички сили.
Пожелавам им по-бързо излизане от кризата.

Пламен Иванов, председател
на ОП на КСБ - Пловдив

ǷȘȍȏȋȘȈȉȖȚȐȔ
ȏȈțȟȍȉȍȕȞȍȕȚȢȘ
Проблемно протече 2011 г., но същевременно достатъчно предизвикателно за
строителния бранш. Тя бе отрезвяваща
година. В Областното представителство на Камарата на строителите в

България в Пловдив активно организирахме проекта „Аз мога да строя“. Работим за изграждането на учебен център в
града, който ще развиваме основно през
2012 година.

Инж. Тошко Райчев, председател
на ОП на КСБ - Търговище

ǵȈȌȧȊȈȔȍșȍȕȈȉțȔ
ȕȈȚȢȘȋȖȊȍȚȍ
Изминаващата 2011 г. може да се определи като
борба за оцеляване. На практика Търговищка област е
от икономически слабо развитите в страната. Съвсем
нормално е обществените поръчки да са малко.
През 2012 г. се надяваме да има бум на търговете.
Нашето желание е това да се случи. Нека новата година
да е спорна и всички да сме живи и здрави!

Илия Михайлов, председател
на ОП на КСБ - Добрич

ǷȖȏȌȘȈȊȖȚǬȖȉȘțȌȎȈ
ЕДНА КОЛЕДА - За много желания
ЕДНА НОВА ГОДИНА - За много мечти
ЕДНА ЦЯЛА ГОДИНА - За много успехи
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ !!!
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Инж. Михаил Драганов, председател
на ОП на КСБ - Разград

ǶȟȈȒȊȈȔȍ
ȔȈȓȒȖ
ȐȕȊȍșȚȐȞȐȐ
ȊȘȈȑȖȕȈ
Можеше и по-добре да премине настоящата година. За ситуацията в
строителния сектор смятам, че строителните фирми от ОП на КСБ – Разград,
се държат добре на пазара. За съжаление
са изпълнени с песимизъм за 2012 г. Ин-

вестициите, които се предвиждат през
следващата година, са изключително недостатъчни. Работим задоволително с
общините от района. Пожелавам здраве
и дерзание. Да се надяваме, че догодина
нещата ще се нормализират.

СТРОИТЕЛ
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Инж. Албен Родопманов,
председател
на ОП на КСБ - Смолян

ǷȖȒȈȏȈȓȐșȔȍȟȍșȔȍ
ȒȖȘȈȊȐȌȦȓȋȍȘȐ
Изминаващата година бе трудна. Но
преживяхме, както се казва. Останахме
по-малко, но по-сплотени. Вече сме с ясното разбиране на икономическата ситуация. Всеки един от нас поотделно и
като цяло си помагахме през годината.
Хубавото е, че членският състав се запази. Радостното е, че към края на годината имаме приети нови фирми.
Надяваме се 2012 г. да не е по-лоша
от 2011 г. Сериозна част от бюджета

на държавата, както и на Смолянска област, са насочени към реализирането на
инфраструктурни обекти. Надявам се
през новата година да заработим по-добре, основавайки се на тази база. През
2012 г. доста проекти ще се реализират
в района на Смолян. Пожелавам най-вече
здраве на колегите. Показали сме, че сме
корави дюлгери. Да се срещнем малко поведри в края на 2012 г. с нещо, което сме
оставили като дар за обществото.

ǪȚȘțȌȕȐȊȘȍȔȍȕȈșȖȓȐȌȈȘȕȖșȚȚȈȚȘȧȉȊȈȌȈȉȢȌȍȗȖȋȖȓȧȔȈ
Виктория Стоянова
ОП на КСБ - Пловдив
Пловдивските строители тази година отпразнуваха по по-различен
начин настъпването на
коледните празници. В административния център
на КСБ – Пловдив, бе направен благотворителен
коледен коктейл барбекю.
Областният управител Здравко Димитров
бе очарован от вечерта,
прекарана в непринудени
разговори на по чаша вино
с пловдивските строители. Свежест на събитието
придадоха и младите колеги от проекта „Аз мога да
строя”. Те се чувстваха
част от гилдията, което
на практика означава, че в

ние се погрижиха професионалисти – фолклорен изпълнител и гайдар, диджей,
ансамбъл „Тракия”, танцова формация „Диляка” и
детска аеробика. Вокалната формация „Мин Тин”

от Дома за деца, лишени
о т р о ди т ел с ка г ри ж а
„Олга Скобелева” – Пловдив, изпяха няколко песни и
показаха, че въпреки всичко са силни и успяват да
се усмихват дори когато

Домакинът на тържеството
Пламен Иванов - председател
на ОП на КСБ - Пловдив

града под тепетата бариерите между поколенията
успешно са преодолени или
се преодоляват.
За доброто настрое-

Децата от дома „Олга Скобелева“ се чувстваха прекрасно
на празника на пловдивските строители

им е трудно. Областното
представителство направи благотворителна томбола и средствата, събрани от нея, ще отидат при
тези деца. Пловдивските
строители поеха и ангажимента да ремонтират
новопридобитата от дома
къща, като младите специалисти от проекта „Аз
мога да строя”, които са
съпричастни със съдбата
на тези деца, се присъединяват към тази идея.
Новият административен център на КСБ в
Пловдив наистина внушава някакво очакване
за нещата, които ще се
случват. В този офис всеки строител се чувства
като на своя територия,
което води до чувство
на спокойствие и добро

настроение без притеснение. А снежната приказка в тази празнична
вечер сякаш беше като
по поръчка за коледното
барбекю. Голямата тераса беше украсена подобаващо, снегът допринесе
за едно истинско и неповторимо усещане на Коледа. Събитието имаше и
малко немски дух, породен
от изнесения предколеден
четвъртък на КСБ – Пловдив, в Германия…
На следващия ден ОП
организира коледно тържество на децата от дома
„Олга Скобелева”. Децата
останаха доволни, усмихнати и щастливи. В очите
им човек може да види надеждата за нещо по-добро,
за малко щастие, от което всеки има нужда.
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ǾǷǸǹȐȏȓȐȏȈșțȒȈȏȈȕȐȧȒȢȔșȚȘȖȐȚȍȓȐȚȍ
ȖȚȕȖșȕȖȌȍȒȓȈȘȐȘȈȕȍȕȈȖȗȐȚȈ
От Регистъра пращат писма до всички вписани фирми,
срокът за деклариране е 30 юли 2012 г.

Във връзка с промените в ЗОП, които влизат в сила от 1.01.2012 г. и необходимостта от усъвършенстване и промени на системата на ЦПРС Комисията за воденето,
поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя
информира всички вписани строители за необходимите действия от тяхна страна
във връзка с деклариране и допълване на опит и процедури, произтичащи от правилника на Регистъра
До всички, вписани в ЦПРС строители
Относно процедурата от системите на ЦПРС
„Деклариране на опит“
Уважаеми(а) г-н /г-жо,
Представляваният от Вас строител е вписан в
ЦПРС. За всеки строител в публичната част на ЦПРС
е обявена определена информация, която има за цел да
запознае потребителите - възложители, държавни и
контролни органи, както и останалите строители с
изпълненото строителство и потенциала на строителя да извършва определени СМР в зависимост от
представените и декларирани пред Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС документи и обстоятелства.
Производственият опит е едно от важните обстоятелства, което характеризира възможностите
на даден строител да отговори на очакванията на
възложителите за поемане и изпълнение на строежи,
етапи или части от тях или само на отделни видове
СМР. Опитът, като краен резултат от дейността
на един строител - подбор на технически и изпълнителски персонал, механизация, въведени системи
за сертифициране и контрол, застрахователна обезпеченост, финансови резултати и т.н., синтезирано
оформя професионалния образ на строителя и се явява
важна предпоставка при избора на изпълнители от
потребителите на строителни услуги.
Повишените обществени очаквания за гаранциите, които дава системата на ЦПРС за възможностите на вписаните в Регистъра строители и постигане
на планираните от законодателя облекчения в процедурите по ЗОП за избор на изпълнители, са отразени
в промените на ЗОП и същите се съдържат в чл. 53б.
Законодателната промяна наложи необходимостта да се гарантира достоверността на съдържащата се информация в ЦПРС, което от своя страна
доведе до приемане на нови правила в практиката при
деклариране на опита на всеки вписан в ЦПРС строител.
На основание горното с решение от 1 ноември
2011 г. (приложение 1) от публичната част на ЦПРС
е свалена и архивирана цялата информация за опита
на всички вписани строители. Понастоящем в публичната част на всеки вписан строител в раздела
„Производствен опит” има съобщение: „Очаква се деклариране на производствен опит по актуализирани-

те правила от 30.09.2011 г.”. След определени трансформации в електронната система от 1 декември
2011 г. е осигурена възможността всеки строител
да декларира и впоследствие да допълва своя опит за
максимален петгодишен срок. За декларирането на
опита и допълването му са разработени таблици и
подробни указания, които ще бъдат изпратени като
приложения към настоящото писмо. Същите се намират и на адреса на ЦПРС: http://register.ksb.bg/ - блок
„Деклариране на опит”. Чрез този блок всеки строител свободно и неограничен брой пъти може да обяви
своя опит, при спазване на изискванията и указанията
на Комисията, и след изпълнение на определени служебни процедури той се обявява в публичната част
на Регистъра.
Необходимо е да се отбележи, че всеки строител
сам преценява обема на опита, който ще декларира.
Важното е този опит да го представя като строител
пред потребителите на ЦПРС и да дава информация за
неговата специализация. Комисията добре разбира и
отчита допълнителните усилия и време, което трябва да се отдели, за да се попълни заявлението, да се
набавят необходимите документи, удостоверяващи
опита и разчита на Вашето разбиране за изключителната значимост на този въпрос за развитието и
бъдещата дейност на представлявания от Вас строител.
Предвид на особената важност на проблема си
позволяваме да спрем Вашето внимание на следното:
• Декларирането на опита следва да се прави със
знанието и под ръководството на представляващия
строителя или отговорен служител от фирмата с цел
обективното му и пълно представяне, както и заверката на приложените документи, удостоверяващи
опита, да се извършва от тези лица.
• Срокът за деклариране на опита за този петгодишен период (2007-2011 г.) е в рамките на срока,
определен за преструктуриране на системата на
ЦПРС - 30.07.2012 г.
Приложение:
1. Решение на комисията
2. Таблици за попълване на опита
3. Указания на Комисията относно процедурата
„Деклариране на опит” и впоследствие „Допълване на
опит”
С уважение,
председател на Комисията:
доц. д-р инж. Г. Линков

До всички, вписани в ЦПРС строители
Относно: Заявление по чл. 14, ал. 3 от Правилника
за реда за вписване и водене на ЦПРС
Уважаеми(а) г-н /г-жо,
Съгласно чл. 15, ал. 2 и ал. 3 от Закона за Камарата
на строителите (ЗКС) строителите, вписани в ЦПРС
в първа и втора категория строежи, трябва освен на
общите изисквания да отговарят и на допълнителните за последната финансова година за:
- средносписъчна численост на персонала;
- нетни приходи от продажби;
- балансова стойност на дълготрайните материални активи.
Ако представляваният от Вас строител за последната финансова година - 2010 г., не покрива изискванията на чл. 15, ал. 2 (ал. 3) от ЗКС, съгласно чл. 14, ал. 3
от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС
следва да подадете заявление чрез процедурата „Заявление по чл. 14, ал. 3 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС”. Посредством тази процедура
трябва да декларирате пред Комисията за воденето,
поддържането и ползването на ЦПРС несъответствията между резултатите от годишния отчет за 2010
г. на един, два или три от горецитираните показателя и изискуемите стойности в ЗКС. Заявлението и
указанията се намират на адрес: http://register.ksb.bg/.
Заявлението се попълва онлайн, не се разпечатва и не
се прилагат никакви документи.
За взетото от Комисията решение по подаденото
заявление ще бъдете уведомени, а до този момент в
публичната част, в информацията за представлявания
от Вас строител, ще бъде поставено информационно
съобщение: „Очаква се заявление по чл. 14, ал. 3 от
Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС”.
Съгласно решение на Комисията, отразено с протокол № 366/29.09.2011 г., след изтичане на срока за
преструктуриране на системата Комисията, съгласно правомощията й, ще предприеме мерки за служебно
привеждане в съответствие на строителите, неподали заявление по чл. 14, ал. 3 от Правилника за реда за
вписване и водене на ЦПРС.
С уважение,
председател на Комисията:
доц. д-р инж. Г. Линков

петък, 30 декември 2011
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ȊșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖ
ȗȘȍȏȋ

ǴǷǴǳǬȅǺǱǾǺǷǶǺǮǬǾǼǿǰǹǺǰǬǽǴǰȊǷǯǱǼǮǍȆǷǯǬǼǴȋ
Красимир Кирев

Идва Нова година! Стига сме говорили
за криза, за проблеми и несполуки. Нека
погледнем на строителството от веселата му страна и да видим защо е толкова трудно да си дюлгер в България. Представяме ви интересните истории на
българските строители такива, каквито
ги записа нашият диктофон
Членът на УС на
КСБ инж. Николай
Николов беше попитан: Къде си тръгнал с това костюмче?
„Първият ми работен ден като млад
инженер беше запомнящ се. Бях облякъл
новия си костюм, защото трябваше да
бъда добре облечен и възпитан, както подобава на образованието ми. Отидох на обекта, където щях да бъда
помощник технически ръководител. Главният ръководител ми се зарадва и ме посрещна много радушно. Редом
с него обаче стоеше един бригадир. Той ме погледна
многозначително и каза: „Бягай оттук, къде си тръгнал с
това костюмче, отивай си в София. Тук е кално, прашно и
е пълно с проблеми. Бях стреснат, но впоследствие разбрах, че истинският строител може да ходи с костюми
само на приеми и бизнес срещи”.
Председателят на ОП на КСБ в Габрово инж. Йовчо
Спасов не обича да чува думите: „Шефе, тая работа
така не може да стане!”
„Никога не съм разбирал работниците, когато кажат, че
нещо просто не може да се направи. Бях още технически ръководител. Исках един кофраж
да бъде направен по точно определен начин, но никой от работниците не се съгласи, че е
възможно. Тогава накарах един
от тях просто да ми подава материалите и инструментите, а
другите да гледат. След няколко часа те видяха как кофражът
стана точно както исках. Казах
им: Видяхте ли – видяхте! А сега
си заминавайте, на мен такива работници като вас не
ми трябват”.
Инж. Венцислав Недялков, член на СД на вестник
„Строител” и зам.-председател на Комисията по регистъра, подкара камиона.
„Когато завърш и х и н с т и ту т а
и отидох на хид р о т ех н и че с к и я
комплекс „Белене”,
един от работниците ми каза, че
поставената му
задача е непосилна.
Той беше шофьор и
трябваше да направи определен
брой курсове. Рекордът му беше 23. Тогава взех нещата в свои ръце. Казах му да остане при телефоните,
в случай че се обади директорът. Успях да направя 36
курса, без все още да имам необходимия опит като професионален шофьор. Тогава показах на колегите си, че
имам възможности, опит и умения, което ми помогна
по-нататък в работата. Вземаха ме на сериозно и ме
уважаваха”.

Областният
председател на
КСБ във Варна
инж. Валентин
Вълев още помни един дървен
кораб
„Сещам се за
една случка при
строежа на аквапарка в Слънчев
бряг. В последния момент, след
като той беше
почти изграден,
от Испания пристигна дървен
кор аб , по ч т и в
реални размери, който трябваше да бъде монтиран в
средата на площадката до един от басейните. Всичко
беше изградено и механизация не можеше да се ползва.
Трябваше да го пренесем на ръка. На площадката работеха около 800 човека и част от ръководния състав
бяха пенсионирани военни на около 50 години, командвали
армейски полкове. Те направиха опит да организират
хората и да преместят кораба, но неуспешно. А аз успях
да накарам хората да повярват, че могат да повдигнат
тази, на пръв поглед огромна тежест, но при условие че
всеки даде максимума от себе си. Обединявайки усилията на много хора, управлявайки ги така, че да могат
едновременно всички да вдигат съоръжението, преместихме кораба. Адреналинът след случката беше невероятен. Хората бяха въодушевени и щастливи от извършеното. А за мен това беше още едно доказателство,
че мога да управлявам и организирам хората така, че да
дадат максимума от себе си”.
Членът на Контролния съвет на
Камарата инж.
Саркис Гарабедян
излъга първия секретар на ОК на БКП
„Спомням си как
първи ят секретар
на ОК на БКП ни изви ка пр е д о б щ и н ското управление и
поиска обяснение за
името, което избрахме на нашата фирма – „Тирлин”. В
ИСИ имаше един естрадно-театрален колектив, в който участвах активно. От там заимствах името. Пред
общинарите излязох със следното обяснение: „Тирлин
е вид пособие в набора от инструменти за чертане –
пергел с два остри метални върха. Първо, предприятието ни години наред изгражда училищата в целия град
и окръга. А пергелът си е и ученическо пособие. Второ,
предприятието ни изпълнява сглобяемо строителство,
а монтажът на стоманобетонните елементи изисква
абсолютна точност, каквато символично се постига с
този пергел. Трето, предприятието ни изгражда пътища
и има асфалтова база. Знаем, че пергелът е неизменна
част от арсенала на пътните строители. Общинарите
приеха доводите ми и ме оставиха на мира”.
Председателят на ОП на КСБ
в Перник Димитър Живков не
спази дрескода
н а р аб о т н а т а
площадка
„През 1984 г.,
когато работех
в МК „Ленин”, сегашното „Стомана Индъстри”
АД, изграждахме голям фундамент за машина в един от
цеховете. Багерът копае, а аз съм до него – изтупан
и спретнат, с хубави дрехи. Маркучът на багера обаче внезапно гръмна и ме засипа. Оттогава винаги ходя
само с работни дрехи на работа”.

Членът на УС на
ОП на КСБ в София
инж. Калин Балкански
остана без кофраж
„Правим един хотел
на Слънчев бряг. Строителната площадка
е на площ около 2 дка.
След дълъг работен
ден довършихме кофража. Стъмни се и легнахме да си почиваме. Ставаме на
другата сутрин – кофража го няма. Една седмица труд
отиде на вятъра след тежка буря. Реагирахме бързо и
приключихме в срок. Оттогава този случай е обица на
ухото ми, тъй като в строителството куриози и изненади дебнат на всеки ъгъл”.
Областният председател на КСБ в Монтана Николина Василева предпочете хаспела пред шевната
машина
„Работих в едно
ш ива ш ко ателие .
Бях млада и упорита,
свикнах бързо с работата и се превърнах в много ценен
кадър за предприятието. Но не работех с голямо желание. В това време се
изграждаше и съседната сграда. Всеки
ден виждах строителите. Работех на
шивашката машина
и плачех. Когато ме
попитаха какво има, аз просто отговорих: „Непрекъснато слушам звука на хаспела. Как да ви кажа, че искам
да бъда там, на площадката, а не тук, при шивашките
машини”. С много борба постигнах своето – освободиха
ме от работа и вече можех да бъда строител.”
Защо председателят на ОП на КСБ – Хасково, Александър Киримов не обича мотокарите?
„Не мога да
забравя как на
о б е к т а н а „ Оп т и ко еле к тр он ”
направихме интересна рационализация – с мотокар
монтирахме панели тип „Венцлер”,
високи 6 м. Точно
завършихме приспособлението за монтажа. Монтирахме няколко панела
успешно и вече мислех как на другия ден трябва да съм
във Варна за защита на дипломна работа. Към края на
работния ден обаче мотокарът ме бутна с панела и ми
се наложи да пътувам за морето с гипсиран крак. Трябваше ми и шофьор…”
Ч лен ъ т на УС на
КСБ инж. Георги Ганджов още чака бутилка
60-годишно уиски
„Изпълнявахме
обект, чийто срок бе
съкратен с цели 4 месеца. Когато това стана
ясно, един високопоставен ръководител, представител на инвеститора, най-категорично
заяви, че изпълнението
на комплекса е невъзможно. Дори да се работи на три
смени, провалът щял да бъде пълен и откриването, което бе насрочено, ще трябва да се отмени. Той обаче се
презастрахова и ни обеща, че ако чудото все пак стане,
ще ни почерпи с бутилка 60-годишно уиски. Обектът се
откри и оценката за свършената работа бе изключително висока. Уиски обаче не сме пили…”
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ЗАКОНЪТ

Иван Вълков, председател
на Парламентарната
комисия по транспорт,
информационни технологии
и съобщения:

петък, 30 декември 2011

Председателят на Нотариалната камара Димитър Танев:

ǴȐȕȈȊȈȕȍȚȖȗȘȍȏȕȖȚȈȘȐțș
ȊȍȟȍȍȒȈȚȖȌȈȔȐȕȍȠ
ȋȘȈȕȐȟȍȕȒȖȕȚȘȖȓ
Нотариус №1 заслужи специален орден на Колумбия
Снимка Калоян Станчев

ȋȡȍȍ
ȊȢȏȓȖȊȈȏȈ
ȗȓȈȡȈȕȐȧȚȈȗȖ
ǶǷÄǺȘȈȕșȗȖȘȚ´
През изтичащата година работихме
усърдно в Парла ментарн ата комиси я по
транспорт, информационни технологии и съобщения. Разгледали сме
над 33 законопроекта,
становища и други документи. Според мен се
справихме много добре.
Имаше доста работа
и бяха взети добри решения през тази година. Комисията е много
сложна и всеобхватна,
за което благодаря на
всички колеги и неправителствени организации, които се включиха
в нейната работа. Ние
нямаме заседание, на което да имаме по-малко
от пет до десет представители на НПО. Последният законопроект
за електронните съобщения може би бе найтежкият и обемен след
бюджета на страната
за 2011 г. По време на
разглеждането му присъстваха над двайсет и
пет неправителствени
организации, а за този
за автомобилните превози - над двайсет и
т.н.
Не мога да отлича в
момента кои от решенията, разгледани от

комисията, бяха найважни. Но при всички
имаше много сериозна
работа.
П р е з 2 0 12 г . щ е
стартира ме със Закона за гражданското
въздухоплаване. Трябва
да транспонираме европейската директива
във връзка с безопасността на летенето. В
момента на страницата на Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията има
качени предложения за
изменение на Закона за
автомобилните превози
и Закона за движение по
пътищата.
Пожелавам на строителите много здраве
и семейно щастие. Да
имат повече работа
от 2011 г. Настъпващата година ще е много
тежка във финансово
отношение, но тя ще
е възлова за реалните
пл ащ ани я по Оп ера тивна програма „Транспорт“. Както знаете,
вече имаме 23% реални
разплащания. Повече от
пътната и жп инфраструктура вече са контрактувани. Очакваме
през 2012 г. реална работа за строителите.

За усилията за изграждане на модерен
нотариат в България председателят
на Съвета на Нотариалната камара
Димитър Танев получи по предложение на
Международния съюз на нотариата орден
на Република Колумбия, както и званието
доктор. За престижното отличие,
пристигнало в навечерието на Коледа,
точно на Бъдни вечер, разказа за вестник
„Строител” нотариус номер 1, който
поради служебни ангажименти не успял да
замине за тържествената церемония по
награждаването, състояла се в началото
на декември в гр. Картахена. „Това отличие
е специално предназначено за личности
като Вас, които са пример за признание
в контекста на световните нотариати,
за Вашите лични, професионални, морални
и етични качества като защитник
на нотариалните функции и неуморен
радетел на общата кауза да упражняваме
нотариалната професия при условията
на толерантност и честност”, се казва
в официалното писмо от президента на
Колумбийския нотариат Алваро Рохас Чери
до Димитър Танев.

Ренета Николова
Г-н Танев, какво успя
да свърши Нотариалната камара през 2011 г.?
Каква беше годината за
вас и вашите колеги?
Годината в професионален план премина в условията на икономическа
криза. Нашата професия,
както всички останали, изживя икономически
трудности. От гледна
точка на нашите компетенции и престиж обаче
годината беше много добра, защото постигнахме
голям успех в борбата с
имотните измами. Сериозна част от тях вече са
парирани, след като нотариусите имат достъп
до базата данни на МВР
с личните карти на гражданите. Така минаването
през нотариус е все едно
да преминеш през граничен контрол на някоя граница. Много станаха случаите, в които ефективно
сме спрели измами и други
опити за престъпление.
Ра з б и ра с е, не с ме
извървели целия път. Остава това, което отдавна говорим – възпрепятстване на измамите при
възрастни и социа лно
слаби хора. Става дума
за т.нар. последно пълномощно. Проектът стои
в Министерството на
правосъдието. Но засега
само стои, тъй като все
още не е коментиран нито
положително, нито отрицателно. Депозирали сме

го от април.
По идея на Нотариалната и Строителната
камара се създаде проект
за уреждане статута на
паркоместата. Той засяга
стотици хиляди български
граждани. В него участваха дванадесет елитни юристи в областта на вещното право, сред които
двама професори и съдия
от Върховния касационен
съд. Създадохме готов
текст и сега чакаме той
да се коментира в Народното събрание. Доколкото
знам, вече е внесен. Предвиждаме паркоместата да
станат недвижими вещи,
тъй като в момента те
все още не са.
Към какви приоритети ще насочите усилията си за 2012 г.?
Нотариалната камара
трябва да изпълни докрай
задачите и целите, които
бяха поставени от Националната конференци я
за противодействие на
имотните измами. Втората такава конференция
се проведе през юни, съвместно с Прокуратурата,
Съюза на юристите в България и Министерството
на вътрешните работи.
Имотните измами са такъв вид престъпления, че
за разлика от другите
може да бъдат възпрени
100%. Достатъчно е да се
създадат необходимите
правно-технически и информационни системи, да
се извършат необходимите законодателни проме-

ни в различни нормативни
актове, които да обезпечат сигурността на сделките с недвижими имоти
и оттам нататък да се
увеличат инвестициите
в недвижимости.
Същевременно всички
мерки, които се приеха на
Националната конференция, спомагат и за възпрепятстване на гражданскоправните дела. Доколкото
знам, 40% от тях са именно за имотни спорове.
Това означава облекчаване на съда, икономия на
бюджетни средства, решаване на нещата в кабинетите на нотариусите и
адвокатите.
Има ли законодателни
промени, които могат да
станат още в началото
на 2012 г.?
Твърдо очаквам да се
уреди статутът на паркоместата. Върху този
проект работим вече една
година. Той се вписва в
законодателството и съдебната практика. Такъв
закон би раздвижил пазара на недвижимости, тъй
като огромен брой паркоместа не могат да бъдат
продадени от строители
и предприемачи на частни
лица, защото банките са
в правото си да откажат
кредитиране за подобен
вид обекти.
Вие получихте специална награда - правителствен орден на Колумбия. Разкажете ни за
нея?

Работата на българските нотариуси за възпрепятстване на имотните измами и повишаване
на правната сигурност
беше високо оценена по
време на Световния нотариален конгрес, който се
проведе в Колумбия. Против нашата философия и
нашата професия е да се
говори, че един нотариус е
по-добър от друг, така че
ние колективно получихме
тази награда. Всички колеги го заслужават, защото с общи усилия променихме правното статукво
– нещо, което малко други
професии са направили в
условията на днешната
действителност.
Орденът се връчва за
заслуги към професията в
определена страна и развитието на нотариата
в целия свят. Един или
двама са носителите му
всяка година. Важното е,
че България вече е водеща страна, когато става дума за обсъждане на
противодействието на
имотните измами.
Какво ще пожелаете
на българските строители?
Пожелавам на първо
място здраве на тях и
техните семейства. Да
имат много поръчки и
сделки през новата година, да се увеличават инвестициите в строителството, защото много
работа за тях означава и
много работа за нотариусите.
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Нотариус Камен Каменов, зам. председател на НК:

ǫȖȚȖȊȐșȔȍȌȈȏȈȡȐȚȐȔ
ȋȘȈȎȌȈȕșȒȐȧȖȉȖȘȖȚ
Ролята ни при сделките
с недвижими имоти е
превантивна

Ренета Николова
Нотариус Каменов,
истина ли е, че в края на
годината се активизира
пазарът на недвижимите имоти и се сключват
повече сделки? Можем ли
да очертаем тенденциите за изминаващата 2011
година?
Да, въпреки кризата
и въпреки чувствителния
спад на цените като че
ли има активизиране. А и
към края на годината то
е обичайно. Свързано е с
това, че хората искат да
свършат някоя работа,
че изтичат данъчните
оценки... При сделките за
продажби, които имаме
напоследък, е характерно,
че купувачите се ориентират към разсрочване,
с което облигационно облекчават своето плащане. Било то в договор с
банка, чрез кредит или с
разсрочено плащане с конкретния продавач, ако той
приеме. Разбира се, много
често при разсроченото
плащане продавачът има
възможността да направи
и законна ипотека. Банките също се гарантират
с ипотека. Но знаем, че в
нашите изконни български ценности покупката
на жилище е много важна,
за разлика от много други
нации, които живеят повече под наем.
Друга тенденция е, че
с пълна сила вече се прилага законът за огранича-

ване плащанията в брой,
както и измененията от
юли 2012 г. на закона за нотариусите. Става въпрос,
че при сделки над 10 хил.
лв. плащанията се извършват по специална банкова
сметка на нотариуса или
по банкова сметка в избрана от страните банка.
Това вече стриктно се
спазва и от нас, нотариусите. Има инструкция на
МФ, по която работим и с
която на практика пазарът става съвсем легален.
Хората свикнаха с този
закон и за мен това е една
положителна промяна.
Един от най-задаваните въпроси е, ако човек
се реши да се раздели с
дома си в полза на свои
близки, какви предимства му дава дарението,
завещанието или пък продажбата. В кой от вариантите правата му са
най-добре защитени от
закона?
Ще свържа този въпрос с предишния. Както
казах, по закона за банковите плащания и по нашите специални разпоредби
се намалиха т.нар. фиктивни продажби, тъй като
ние, следейки за банковото
плащане, трябва да прилагаме към нашите дела и
банковите документи.
Така и сделките между
роднини стават все пореални – и по отношение
на цената, и по отношение на формата, толкова по-трудно тя може да

бъде атакувана в съда.
Пък ролята на нотариуса
е и тази превантивност,
за която много пъти сме
говорили.
Често ни питат каква е разликата между
дарението и завещанието. Особеното е, че дарението прехвърля собствеността по време на
самото извършване на
сделката, но дава възможност да се запази правото на ползване от първия
собственик.
При завещанието собствеността се прехвърля
след откриването на наследството, след смъртта на наследодателя.
Което също е гъвкава
форма, защото човек може
да промени завещанието,
може със сделка да го игнорира, да направи друго
завещание. Ние се опитваме да намерим кое е найточно приложимото за
дадения клиент. Обясняваме, водим дискусии и така
отговаряме адекватно на
увеличението на броя на
сделките между роднини
към края на годината.
Има случаи обаче, в
които тези сделки се
развалят. Има ли еднаква
съдебна практика, или се
наблюдават различни и
противоречиви решения,
които е вземал съдът?
Ние следим и уважаваме съдебната практика,
защото тя е водеща за
нас. Наскоро дискутирахме с Министерството на
правосъдието, че е хубаво
да се предложи на Върховния съд да разгледа едно
тълкувателно решение с
оглед на различната практика при някои разваляния
на договора за издръжка и
гледане. Тъй като е ясно,
че нотариалната сделка
може да се атакува и да
се развали само по съдебен път. Ние бихме искали да чуем мъдростта
на съда по тоя въпрос. И
да можем да съветваме
и клиентите, за да бъдат по-спокойни в своите
старини.
Какви са правата на
този, който иска да промени решението си за дарение на даден имот?
В закона за задълженията и договорите изчерпателно са изброени
основанията за развалянето на дарение. То е възможно, когато дареният
направи, извърши престъпление срещу дарителя с опасност за неговия
живот и с някаква груба
намеса и неуважение към
него.
Много често говорим,
че продажбата е по-малко
атакуема сделка между
роднини, но една например
привидна или нищожна
продажба, или продажба с

липса на цена, също може
да води до разваляне на
договора.
Така че в крайна сметка, особено със закона
за банковите плащания,
когато си е безвъзмездно прехвърляне, по-добре
е да си остане такова.
Хората се опасяват и
от т.нар. нарушаване по
закона за наследство на
запазената част (между
съпрузи, родители и деца
по права линия). Когато
се наруши някоя запазена
част, може да се атакува
от наследник. И затова
моят съвет е равномерно
да се разпределят имотите между децата, когато се прави прехвърляне или завещание за след
смъртта.
Значи продажбата не
гарантира, че няма да
има промяна след това?
Да, да, за мен колкото
е по-действителна една
сделка и колкото всичко,
което е записано в нотариалния акт е едно към
едно, толкова по-добре
за самите страни. А тук
трябва да кажем, че и завещанията, ако са саморъчни нотариални завещания или във формата на
нотариален акт, те имат
еднаква сила. И разбира
се, човек може сам да подготви своето завещание,
но е добре да се консултира със специалист - адвокат или нотариус.
Българинът прави ли
завещания? Имаме ли култура в това отношение?
Имаме. В Нотариалната камара наскоро имаше
проверка от Асоциацията
на европейските завещания. От там ни дадоха висока оценка на това, което Камарата е направила
като регистър на завещанията с доста информация, която, без да нарушава закона за личните
данни, дава възможност
да се проследяват завещанията, които са обявени, отменени, депозирани.
По този начин това също
така съхранява интереса
и гражданския оборот.
Защото много неприятно
е, ако при една сделка или
след сделката, се появи
завещание, за което нямаме информация.
С какви очаквания посрещата 2012 г.?
Готови сме професионално да помагаме за
всичко, което би защитило гражданския оборот.
Очакваме правилника за
вписване да влезе в работна група, а и новото
ръководство на министерството да ни подпомогне
в решаването на наболелите въпроси, свързани с работата на Агенцията по
вписванията.
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Искра МихайловаКопарова, председател
на Парламентарната
комисия по околната
среда и водите:

ǶǪǶǹȡȍșȍ
ȗȘȈȊȐȖȡȍ
ȕȈȍȚȈȗ
ȗȘȖțȟȊȈȕȍ
Д обра т а н ови на
е, че последната парламентарна сесия на
Народното събрание за
2011 г. приключи с гледане на Закона за изменение и допълнение на
Закона за опазване на
околната среда.
При второто му четене ще включим текстове, които задължават провеждането на
оценка за въздействие на околната среда
(ОВОС) още на етап
проучване.
Ще разширим списъците на приложения
на закона, за да бъдем
сигурни, че при евентуално желание да се
въвеждат някакви технологии ще бъде защитена околната среда.
Ще се прави ОВОС още
на етап проучване, а
не на добив или съхранение. Това е добрата
новина. Дава ми самочувствие, че 2012 г. ще
е успешна в рамките на
комисията и съвместн а т а н и р аб о т а п о
опазване на околната
среда.
Изминаващата
2011 г. бе наситена с
много събития. В чисто професионален план
това бе година на избори преди всичко. За комисията и в сферата на
околната среда се случиха много неща. Това е
доста динамична територия. Настъпиха много промени в рамките
на Европейския съюз в

този сектор. Ние имахме срещи с комисаря
по енергетика Гюнтер
Йотингер, обсъждахме
вариантите за нов закон за изменение на
климата, работихме по
изменения на доста закони, за да транспонираме редици директиви
на ЕС.
Може би най-голямото предизвикателство
през 2011 г. бе Законът
за управление на отпадъците. Той ще влезе в
пленарна зала през януари 2012 г. Другото, което бе интересно през
тази година, е, че имаше много изисквания на
гражданското общество у нас, свързани с
някои нови технологии,
които могат да замърсят околната среда.
Имам предвид добива
на шистов газ.
На българските
стр оители пожел а вам берекет и работа, защото те са от
малкото гилдии, които градят. Давам си
сметка колко е тежък
периодът за тяхното
призвание.
Нека има повече условия да изграждат помодерни и съвременни
инфраструктурни обекти. Нека не забравят и
околната среда. Нейната защита много зависи от материалите и
технологиите, които
ще и з пол зв ат . Н е ка
са живи и здрави и да
имат повече работа.
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Кметове и строители ще разчитат
на средства от ЕС и през новата година

Страниците
подготви
Елица Илчева

Ако трябва да определим строителната 2011
година в национален мащаб, безспорно можем да
кажем, че това е годината на магистралите. Още
през август правителството отчете построени 52 км с Акт 16. Това
са 19,2 км от „Люлин”, 31
км от „Марица” и 1,8 км
от южната дъга на софийския околовръстен път. В
момента се строят още
116 км от „Тракия”, 4 км от
южната дъга до жк „Младост”, 12 км от „Марица”,
и 17 км от „Струма“.
Ако трябва да потърсим обаче определение за
строителната 2011 г. в
общините, то няма как да
не отбележим, че това е
годината на европейските проекти. Обновени
детски градини, училища,
спортни и детски площадки, туристически обекти,
пречиствателни станции,
ВиК мрежи... това бяха
приоритетните проекти,
финансирани със средства
от Европа.

Габрово и Бургас - първенци
по усвояване на средства
от ЕС
И тъй като за повечето общини 2011-а бе и
година на тежка криза и
свити бюджети, тъкмо
парите от европейските
проекти бяха онова, на което разчитаха и кметове,
и строители. Затова и
веднага след местните
избори в края на октомври, които смениха управите в повечето български

Томислав Дончев обсъжда с Йорданка Фандъкова хода на
проектите в столицата, финансирани с европари

качеството на работа
на общинските администрации, което има пряко
отношение към ефективното усвояване на средства от еврофондовете,
и допълни, че никой „няма
право на емоции по отношение на разпределението
на европарите”.
Безвъзмездно финансиране от Брюксел в размер
на 2 771 033 049 лева са
договорили за един мандат
кметовете. Средствата
ще бъдат похарчени за
1173 проекта, с които ще
се подобри транспортът,
инфраструктурата и средата на живот в градовете, сочи справка на екипа
на министъра по еврофондовете Томислав Дончев.
Общият брой на подадените проекти е 3047,
876 от тях са отхвърлени
още на ниво „идея”. Безвъзмездното финансиране по
одобрените е в размер на
3,4 млрд. лв.
Общините Бургас и
Габрово са в битката за
първото място по усвояване на европари. Наймного подадени проекти
пък има София – общо 56,
но сключени договори има

6 млн. лв. са инвестирани във водопровода в Хасково

общини, министърът по
управление на средствата от Европейския съюз
Томислав Дончев призова
новите градоначалници да
се въздържат от „радикални промени” в проектите
и да не сменят хората,
които работят по тях.
Дончев отчете, че през
2011 година е подобрено

за 13 от тях.
Столицата обаче изпреварва Бургас и Габрово
по евроинвестиции, тъй
като в нея се реализира най-големият проект
– метрото, чийто бенефициент е дружеството
„Метрополитен”. Така общата сума на вложените
пари от Брюксел в София

на безвъзмездна финансова помощ за реконструкция и рехабилитация на
второкласни и третокласни републикански пътища
е 501 091 393 лева. Програмата предвижда да се
рехабилитират пътища ȱȱ
и ȱȱȱ клас на територията
на 27-те областни пътни
управления. Към края на
2011 г. успешно са завършени общо 11 проекта
от първи етап на ОПРР.
Сключени са договори за
строителство, строителен и авторски надзор за
общо 12 лота от втори
етап.

става 1,2 млрд. лв.

Бургас води по одобрени
от управляващите органи
проекти 31, като има сключени
договори за финансиране

Инвестиции в зелени и
водни проекти – другият
приоритет
Безспорно, когато говорим за градовете, не
всичко е пътища. Инвес-

Въпреки кризата Ямбол се радва на нови зони за отдих

са „Зелена община” - 2011.
Това е единствената от
кандидатствалите администрации, която е номинирана от журито във
всички категории.
Общините София, Русе
и Нова Загора спечелиха
големите награди на конкурса. Столицата и крайдунавският град са отличени за реализиран проект
от голяма община за благоустройство на градската зелена система, а
Нова Загора печели в същата категория за малка
и средна община. Кметът
на Нова Загора Николай
Грозев получи и още една
награда - за сух фонтан
на новия градски площад в
центъра на града.
Софийският кмет
Йорданка Фандъкова получи и специална награда
за устойчиво развитие на
градската зелена система, която беше връчена от
посланика на САЩ Джеймс
Уорлик. Фандъкова съобщи,
че през 2011 г. общината
е инвестирала 10 млн. лв.
в поддръжка на зелената
система и 7 млн. лв. в развитие на зелената система, като за пример посочи
проекта за Южния парк.
Кметове и общински
експерти вложиха много
труд и в големите водни
проекти. Само пилотният
проект за интегриран воден цикъл, който обединя-

на стойност 185 млн. лв.
Сред най-големите успехи
на Бургас е спечелването на пилотен проект за
модернизация на градския
транспорт, който се финансира с 134 млн. лв. по
Оперативна програма „Регионално развитие”.
Община Габрово, чийто
кмет в началото на мандата бе сегашният министър на еврофондовете Томислав Дончев, е първенец
в процентно отношение
на подписани документи
за отпускане на евросредства. От общо 25 одобре- В разкопана Дупница хората си мечтаят да дойдат
ни проекта са сключени строителите, но засега пари за строителство няма...
договори за финансиране
на 21. Един от най-голе- тициите в зелени проек- ва градовете Гоце Делчев,
мите проекти е за водния ти също бяха акцент в об- Банско и Асеновград е на
цикъл на града и се финан- щинските проекти. В края обща стойност 250 млн.
сира по Оперативна про- на годината Бургас грабна лв. Космическата инвесграма „Околна среда”.
най-много на брой зелени тиция вече е одобрена от
отличия. Министерство- Европейската комисия и
Намериха се пари и за втото на околната среда и с подписването на договодите го удостои с при- ворите ще стартират и
рокласни и третокласни
за „Най-зелен град с над процедурите за избор на
пътища
200 хил. жители” в рамки- строители.
Най-големите инвесИ въпреки притесне- те на кампанията „Зелена
нията, че в годината на България” - 2011 г., финан- тиции в много от остамагистралите второсте- сирана от Оперативна налите по-малки градове
пенните пътища ще оста- програма „Околна среда”. също ще бъдат тъкмо във
нат неремонтирани, още Фондация „Зелена общи- ВиК мрежите и изграждав средата на годината се на” със съдействието на нето на нови пречистваработеше по 1500 км в ця- Националното сдружение телни станции. Обектите
на общините в Република трябва да бъдат завършелата страна.
О б щ и я т р а з мер н а България награди Бургас с ни и пуснати в експлоатасредствата по схемата две кристални статуетки ция през 2014 година, когана ОПРР за предоставяне в 6-ото издание на конкур- то е краят на програмата

„Околна среда“.

(Не)популярните мерки на
новите кметове
Повишаване на данъци и такси, съкращения
на чиновници и спиране на
ремонти са първите непопулярни мерки, които предприемат новите кметове
в началото на мандата
си. Причината е тежкото
финансово наследство,
оставено от предшествениците. Няма община без
дългове или кредити, а
субсидиите са орязани навсякъде. Засега само в три
общини - Пловдив, Русе и
Добрич, ще има по-високи данъци. За да спести
на хората непопулярните
мерки, столичната община
обещава да затегне контрола срещу неизрядните
данъкоплатци.
Благоевградски ят
кмет Атанас Камбитов
все още прави анализ на
завареното в общината.
В Русе първи обявиха, че
ще повишат такса смет
за гражданите и фирмите.
В Плевен обаче обмислят намаляването на налога за смет. Новият кмет
доц. Димитър Стайков
обяви, че първите мерки,
които ще бъдат предприети, са съкращаване на
администрацията. Тя ще
бъде свита с 58 щатни
бройки от следващата година. Мярката е неизбежна, тъй като е по заповед
на финансовия министър
Симеон Дянков.
Започнатите ремонти с пари от общинския
инвестиционен кредит
ще бъдат довършени, но
строителството на следващите планирани обекти
по програмата едва ли ще
започне.
Притиснат от кризата, непопулярни мерки
предприема и кметът на
Нова Загора Николай Грозев. От края на ноември по
негово разпореждане служителите от общинския
отдел „Местни данъци и
такси” обикалят длъжниците по домовете им.

Градовете в патова ситуация не се броят на пръсти
Като че ли най-драматично е състоянието с
парите в община Дупница. Новият кмет Методи
Чимев обяви екшън план
за финансово спасяване,
ко ето о б аче из глежда
невъзможно. Неслучайно в последните дни на
годината финансовият
министър Симеон Дянков
каза, че държавата ще
поиска ефективна присъда за бившия кмет Атанас Янев. Преди изборите
Финансовото министер-
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ство обяви официално, че
задълженията на малкия
град са 6 милиона лева,
но ден след ден изскачат
нови и нови задължения, с
които по последни сметки дългът става 20 млн.
лв. (последният бюджет е
17 млн. лв.). Фирми и дружества носят фактури
за стотици хиляди левове и си търсят парите
за извършени дейности и
услуги. ЧЕЗ ден след ден
плаши да изключи тока
на детските градини и
училищата. Парк „Рила” -

гордостта на старата
власт, вече е без охрана, а с частни лица има
сключени 980 граждански договора за различни
услуги. В същото време
центърът на Дупница от
месеци е разкопан, тъй
като е спряно финансирането по европейски проект за реконструкция на
градския център. Акцентът в проекта пада върху стълбище, което води
само към частен имот, и
стесняване на единствената трилентова улица

пред спортната за ла,
което очевидно пък е за
сметка на прилежащите
площи към новостроящи
се частни сгради.
Ре г и о н а л н а д р а м а,
свързана с липсата на
пари, е случаят във Видин, където общината не
работи пет дни, защото
токът й беше изключен.
Сметките за ток, вода,
доставки на хранителни
продукти и охрана са за
над 12,7 млн. лв., а всички дългове - 18,7 млн. лв.
З а из лиз ане от кат а -

След като си е извоювал първото място в усвояването на евросредства, кметът на Бургас
Димитър Николов с радост раздава коледни подаръци и на децата

За обновяване на православния храм в село Вирове не са използвани европейски пари

строфалната ситуация
Видин поиска помощ от
премиера Бойко Борисов и
финансовия министър Симеон Дянков за 15 млн. лв.
под формата на безлихвен
заем.
12 млн. лева е дефицитът и в община Силистра.
Неразплатените задължения са над 7 млн. лева,
поетите ангажименти с
неосигурено финансиране възлизат на над 2 млн.
лева. От всички неразплатени суми 3 млн. лева са
само към две фирми - за
пътно поддържане и доставка на горива.
Община Велико Търн ово щ е про даде д ъ р -

жавни ценни книжа за 2
884 611 лв., за да плати
ремонта на парковете в
града. Книжата са били
купувани през последните години по настояване на бившия кмет д-р
Румен Рашев. Общината
се е сдобила с тях чрез
излишъка от събраната
такса смет. Ремонтите
трябваше да бъдат платени с банков кредит, но
общинските финансисти
са преценили, че е много
по-удачно да се пласират
наличните книжа. Задължени ята тук са около
100 000 лв.
Кърджали пък е на трето място по задлъжнялост

в страната. Над 1 млн.
лева са борчовете само
към почистващата фирма
„Титан”, останалите са
към електроразпределителното дружество EVN и
строители. Събираемостта на местните данъци и
такси обаче е не повече
от 70%.
Въпреки че няма неразплатени задължения и
Варна има големи заеми.
Последният кредит - 12
млн. лв. за инфраструктура, бе отпуснат наскоро, но половината вече
е похарчен. Общата финансова задлъжнялост - с
всички кредити и лихви, е
към 60 млн. лв.

ǙǝǚǜǍǯǺǾǺǮǺǽǹǺǮǬǖǺǹǽǾǴǾǿȂǴȋǳǬǯǼǬǰǺǮǱǾǱ
ǍǺǼǴǽǺǮǰǬǮǬǻǺǰǶǼǱǻǬǹǬǻǼǱǰǽǱǰǬǾǱǷǺǾǰǼǿǯǬǻǬǼǾǴȋ
Много е важно сдружението на общините
да избере свой председател, като ГЕРБ щ е
подкрепи и такъв, който
е от друга политическа
партия. Целта е да има
максима лно добро общуване и да се чуват
всички гласове, заяви в
последните дни на 2011
Борисов. Изборът на нов
председател на НСОРБ
ще бъде през февруари.
По-рано през декември изпълнителният директор на сдружението
Гинка Чавдарова заяви, че
Националното сдружение
на общините подготвя
закон, който е изцяло нов
закон за самоуправление.
Тя обясни, че сдружението не е нормотворческа
организация, работата
му не е да пише закони,
но когато са акумулирани толкова добри идеи и
сигнали за неработещи,
вече остарели по дух и
съдържание правни нор-

Новоизбраният президент Росен Плевнелиев и изпълнителният директор на НСОРБ Гинка
Чавдарова връчиха през май награди от Съвета на Европа за добро управление на 12 български
общини. Това са Свиленград, Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа,
Лясковец, Перник, Свищов, Смолян, Столичната община и Търговище.
Отличието се присъжда за спазването на 12 принципа на демократичността, сред които
откритост и прозрачност, устойчиво развитие, стабилно финансово управление, иновации,
върховенство на закона. Подобен приз се връчва за първи път не само в България, а и в
страните от ЕС. Като пилотна страна по изпълнението на Европейската стратегия за
иновации и добро управление на местно ниво, България първа беше акредитирана да присъжда
това високо европейско отличие и съответно извърши процедурите по присъждането първа
измежду всички държави в Европа.

ми, организацията се е
наела доброволно, без
външен натиск, да даде
идея как вижда конструкцията на този нов закон,
тъ й като з акон ъ т з а
местното самоуправление, малката конституция на общините, както
го наричат, е кроен 1991
година, след това прекрояван близо 30 пъти, но
прекрояването не може
да отчете израстването на общините като
институция. Тази институция предполага изцяло
нова дреха, а не прекрояване с кръпки.
„Сдружението винаги
е заемало позицията да
поеме тежката работа по разработване на
предложенията, по тяхното дебатиране, тежко
дебатиране вътре между общините, за да се
постигне консолидация
около най-верните, найдобрите решения - и за
бедни и богати, средни,

големи, малки общини,
планински и курортни
и цялото разнообразие,
което имаме“, каза Чавдарова. Тя обясни, че в
новия закон се залага нов
дух и съдържание.
Местното самоуправление в България има
три движещи сили - едната е самото население,
защото самоуправление
означава – първо, права,
отговорности и възможности населението да
управлява поверените на
общината компетенции.
Следват двата, производни от населението,
изборни органа - на кмет
и общински съвет. Около
тези три движещи сили
трябва много добре да
бъдат откроени права и
отговорности, те да бъдат взаимно допълващи и
надграждащи се, така че
да минимизираме и хоризонталните конфликти,
които нерядко възникват,
обясни Чавдарова.
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През цялата седмица между Коледа и Нова година по улиците на
Бургас и в градския транспорт Дядо
Коледа, Снежанка, джуджетата и техни помощници от Държавния куклен
театър в града подаряват уникални,
ръчно изработени сувенири на минувачите. Красивите изненади са дело
на членовете от 13-те сдружения
на хора с увреждания в Бургас и са
откупени от общината специално за

празниците.
Жителите на черноморския град
отново украсиха центъра, улиците и
кварталите си за големите коледни
и новогодишни празници. Всички те
взеха участие в конкурса на общината „Да украсим Бургас”, който се
провежда за пета поредна година
по инициатива на кмета Димитър
Николов. „Участници” в инициативата през тази година бяха жилищни
Снимки Община Бургас и Светла Евстатиева

Кметът Димитър Николов:

ǰȗȘȍȏȈ
ȗȘȖȌȢȓȎȈȊȈȔȍ
ȈȒȚȐȊȕȖȐȉȍȏȌȈșȍ
ȖȗȓȈȒȊȈȔȍȖȚȒȘȐȏȈȚȈ
Виолета Михайлова
Г-н Николов, Бургас е носител на най-много зелени
отличия за тази година, като
изпреварва дори София. От
организаторите на „Зелени
общини” разбрахме, че именно
вашата община е била с номинации за всички категории.
Кои са екологичните проекти,
които заслужаваха отличия, и
какво предстои?
На първо място, в Бургас започна реализацията на политика
за превръщане на велосипедния
и автобусния транспорт във
водещ за сметка на автомобилния. Автомобилният трафик в
момента е най-големият замърсител на атмосферата в нашия
град. На второ място са големите предприятия. Тях контролираме чрез новата мобилна станция за измерване качеството на
въздуха. През 2011-а станахме
първата българска община, която разполага с такава техника.
Другото е цялостният ремонт на Морската градина и
грижата за поддръжката на зелените площи. Върнахме хората
в запустелите преди паркове на
Минералните бани и „Росенец”.
Нов парк ще правим и догодина в
„Меден рудник”.
Разкажете ни за интегрираните екологични проекти на
Бургас в секторите „Води” и
„Отпадъци”.
В момента изпълняваме проект за 16 милиона лева в найголемия ни жилищен комплекс
„Меден рудник”, който е за изграждане на нова и подмяна на

Димитър Николов стартира своя втори мандат на
кметското място в община Бургас. Той е роден на
18 май 1967 г., семеен, с три деца. Преди да стане
градоначалник на черноморския град, работи като
управител на фирма „КБС” ООД – Бургас, и като изп.
директор на акционерно дружество „Победа”.
Висшето си образование завършва в Икономическия
университет – Москва. Николов е магистър по
финансов мениджмънт от Стопанската академия
„Д. А. Ценов” - Свищов. Има професионален диплом
и сертификат по мениджмънт от Open University и Нов български университет. Член е на
университетското настоятелство на Бургаския
свободен университет.
Николов е носител на наградите „Бург на годината”
и на „Димитър Бракалов” - за благотворителност
и принос за развитието на Бургас. Той е удостоен
със статуетка „Хермес” на Бургаската търговскопромишлена палата за 2004 и 2005 г.

стара канализация и водопроводи. Готови сме и с проект за удвояване капацитета на тамошната пречиствателна станция
за отпадъчни води.
Над 100 милиона лева трябва да усвоим за водни проекти
в кварталите и съставните селища на общината с население
между 2000 и 10 000 души.
Това са град Българово, кварталите Крайморие, Горно Езерово, Ветрен, Минерални бани и
Банево, селата Рудник и Черно
море.
Ние сме също водеща община в изпълнението на проекта за
изграждане на регионално депо
за отпадъци. Благодарение и на
активността на останалите
общини, с които си партнираме
в този проект, Бургаският регион е сред първите в страната,
който ще реши проблемите с

боклука за 25 - 30 години напред.
Спортът очевидно е изключително важен за кмета
на Бургас. Общината работи
усилено по изграждането на
нови спортни съоръжения и по
обновяването на вече съществуващи такива.
За последните 4 години са
направени над 20 нови спортни
площадки с изкуствена настилка. Малко по малко взеха да изчезват асфалтовите игрища,
където поколения деца си жулеха
коленете. Новите настилки са
по-безопасни. Съвсем наскоро
открихме и спортен комплекс
„Славейков” - голямо съоръжение върху 20 декара площ, което
включва зони за практикуване
на различни видове спорт на
открито и закрито. Сега искаме
да санираме старите спортни

зали на Бургас по фонд „Енергийна ефективност” - това са зала
„Младост” и „Бойчо Брънзов”. Но
честно казано, аз вече мисля за
нова представителна зала с 5
- 6 хил. места, каквато градът
ни заслужава да има. Мястото е
ясно – бившето военно поделение в комплекс „Изгрев”, което
ни беше прехвърлено от държавата. Сега обмисляме как да се
осигури финансиране на такова
сериозно начинание.
Нека да поговорим за обновената пътна инфраструктура на община Бургас – тази,
която улеснява всекидневието
на гражданите и е удобна за
преминаващите по периферията на града автомобили. Вие
следвате план за постигане на
ефективна и безопасна пътна
мрежа. Какво се случва в сектора към момента?

Четири години инвестирахме много сериозно в ремонти
на основните пътни артерии в
града. Използвахме и собствени средства, спечелихме и европейски средства, помогна и
правителството. Ремонтите,
които правихме, бяха цялостни,
а не на парче. Когато тръгвахме
да работим по някоя голяма улица, изгребвахме всичко под нея,
сменяхме комуникациите отдолу с нови, а отгоре слагахме
нов асфалт, бордюри, тротоари
и осветление. Няма да спрем
този процес въпреки трудната
година, която се задава.
През 2012-а трябва да бъде
напълно завършен пътен възел
Юг, който значително ще облекчи движението север – юг и
от „Меден рудник“ в посока към
центъра на Бургас. Трябва да
започне и изграждане на първи
обход на града, който да изведе
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сгради, магазини, офиси, хотели,
църкви, учебни и социални заведения. Категоричният победител
сред тях тази година е сградата, известна като „розовата
къща до Енергото”. С украсата
си от лампички и падащи висулки по фасадата тя впечатли не
само журито, но и хората, които
минават покрай нея. Заедно със
сградата журито отличи и още

четири участника, като раздаде
подаръци и грамоти на всички,
включили се в конкурса.
Големият интерес от страна
на общинските детски заведения
вдъхнови общината за създаване
на отделен конкурс - за най-красива елха в двора. Победителите
са избрани от представители на
общинска дирекция „Образование”, която поднесе на децата

безброй играчки. Кметът Николов се обърна към съгражданите
си с думите: „Благодарим ви, че в
навечерието на Коледа допринесохте Бургас да стане по-красив
и празничен, а настроението на
всички - по-ведро!”
Такъв е черноморският град –
светъл, празничен, милосърден и
вдъхновяващ, в който всеки иска
да подаде ръка на другия.

със сериозни улични ремонти
по кварталите и комплексите,
продължава санирането на училища и детски градини. Много са
темите на града, продължаваме
да действаме както досега – активно и без да се оплакваме от
кризата.
Бургаски строителни фирми участват ли в осъществяването на тези европроекти?

транзитния трафик от центъра. Скоро започваме изместването на подземните комуникации, защото в сегашния вид ще
пречат на новия надлез, който
ще се прави.
Центърът на Бургас е изцяло обновен. Разкажете ни за
усилията, които положихте за
това.
Моето мнение е, че Бургас
трябва да се бори за всяко евро,
отпуснато по еврофондовете.
Докато аз съм кмет, ще се работи така. Сами виждате каква
стагнация настана. Парите по
оперативните програми са уникална възможност за обновяване
на инфраструктурата. Тези проекти отварят и работни места.
Затова бяхме активни и успяхме с един проект да спечелим 10
милиона лева за благоустрояване на главната улица, на улица
„Гурко”, на един малък парк и една
спортна площадка.

Кои са емблематичните за
Бургас обекти, по които работихте през 2011 г.?
Най-напред искам да спомена
Казиното. Проучване сред бургазлии показа, че Мостът и Казиното са най-припознавани от
моите съграждани като символи
на Бургас. С европейски средства възстановихме Казиното,
което се превърна в културен
център с национално значение.
През 2012-а ще реконструираме
и Моста, като част от по-голям проект за реставрация на
остров Света Анастасия.
Знаково е и обновяването на
Морската градина, което съвпадна със стотния й рожден ден.
Бургас се гордее с една от
най-красивите коледни украси
у нас. Заслугата за това е на
общината, която мотивира и
своите граждани да участват.
Как започна тази инициатива
и защо Коледа 2011 по улиците

пожелавате за 2012?
Ще я запомня с много работа,
но и с удоволствието да видиш
обновени любими места в града,
които са се рушили в продължение на десетилетия. В Бургас
има видима промяна и тя дава на
бургазлии нещо, което бяха позагубили – самочувствие, енергия
и оптимизъм.
Какво искате да пожелаете

и центъра на града е по-тържествена отвсякога?
Заслуга за това имат и
много фирми, които с целеви
дарения помагат за украсата
на града. Опитваме се с един
конкурс да поощрим и обикновените хора да украсяват домове,
офиси и търговски обекти. Все
повече бургазлии откликват, затова градът изглежда добре и
светналите улици ни зареждат
за предизвикателствата на
следващата година. Коледното
настроение наистина се усеща
силно в Бургас. Гордея се с това.
И след като обхванахме случилото се до момента, моля
набележете приоритетите на
община Бургас за 2012 г. Кои са
проектите, които предстои да
се случат или са в процес на реализация?
Най-големият проект, който
ще изпълняваме догодина, е „Интегриран градски транспорт на
Бургас”. Вече стартираме първите поръчки
– за закупуване и доставка на 67 нови автобуса, за изграждане
на бързите автобусни
линии и велоалеите.
След това поетапно ще се строят две
нови автогари, пешеходни надлези...
Стойността на
проекта е над 130 млн.
лв., осигурени по Оперативна програма „Регионално развитие”.
Има ме спечелен
проект за реставрация на острова и Моста, за канализации,
регионалното депо за
отпадъци, ще влезем

Повечето от досегашните
ни проекти са изпълнени от
бургаски фирми, от бургаски работници. И те се справят много
добре, защото знаят, че свършеното от тях остава за града, а
и самите те го ползват.
Г-н Николов, с какво ще запомните 2011 година и какво си

на строителния бранш у нас – в
лицето на Камарата на строителите в България и на браншовата трибуна – в. „Строител”?
Здраве, сила да се справяте
с предизвикателствата на динамичното време, в което живеем,
да изпълним заедно още много
проекти в обществена полза.
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Ивелина Василева, зам.-министър
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Разчитаме на бранша за усвояването на 3,5 млрд. лв. свежи средства по ОПОС
Снимки Денис Бучел

Виолета Михайлова

Г-жо Василева, Комитетът за наблюдение
на Оперативна програма „Околна среда“ 2007–
2013 г. отчете ръст на
програмата. Кои са завършените проекти по
ОПОС, които вече влязоха в експлоатация?
Влезлите в експлоатация обекти вече наброяват 12. Това са проектите
на общините Приморско,
Сопот, Белослав, Благоевград, Казанлък, Хисаря,
Бургас, Троян, Столичната
община, Перник, Каварна и
Главиница. Всички те са
във водния сектор.
Към момента по Оперативна програма „Околна среда” се изпълняват
проектите за интегрираните водни цикли на Враца и Габрово. Те вече са
на етап финализиране на
тръжни процедури, така
че при тях също започва
строителството.
В рамките на първата
половина на следващата
година очакваме одобрение на още три големи
проекта в сектор „Води”.
До края на годината ние
ще представим пред Европейската комисия (ЕК)
апликационните форми за
тези три проекта и очакваме изпълнението по тях
да започне през 2012 г.
Имаме уверение от страна на комисията, че ще се
процедира бързо с оценката на тези три проекта,
тъй като тяхната подготовка беше подпомагана
от инструмента JASPERS,
който излезе с положителни становища за тях.
В изпълнение са още
23 инфраструктурни проекта. Някои от тях напредват значително и
предстои да бъдат финализирани в скоро време.
Освен това тече ускорен процес по оценка на
нови проектни предложения и очакваме старт на
строителните дейности в
много интензивен порядък
през следващата година.
В сектор „Отпадъци”
първият инвестиционен
проект, който беше одобрен, вече е в много напреднала фаза. Това е изграждането на регионално
депо Ботевград, което обхваща три общини. Другият проект, който също е
във фаза изпълнение, е за
управление на отпадъците в Столичната община.
Одобрили сме проектите на регионите Бургас,
Видин, Перник. Предстои
много скоро да получим
одобрение и на проекта
на Малко Търново. Така
че очакваме интензивно
строителство в сферата

през 2012 г.
Опитваме се да намерим възможности и за
т.нар. свръхдоговаряне, което ще бъде в рамките до
20% от бюджета на програмата. Това ще ни позволи наистина максимално
усвояване на средствата
след финализиране на програмата.
Казахте, че доскоро
МОСВ е работило върху
реформите в ОПОС. Опишете процеса по полагане на новите основи.
Какво се промени?
Проектите по ОПОС
са изключително важни
както за бенефициентите,
така и за МОСВ като управляващ и компетентен орган, който докладва на ЕК
за качеството на водите
в България. Именно затова
направихме радикални реформи в програмата, където бяха установени дефекти в начина на залагане
на критериите при обявяване на процедурите в сектор „Води”. Недостатъците бяха установени както
от нас, така и от ЕК. Те
се състояха в липса на
всякакви критерии, които
наистина да ни доведат
до одобрение и изпълнение
на висококачествени проекти, които да отговарят
на принципите на добро
финансово управление. А
това е нещо, с което ние,
като управляващ орган на
оперативна програма, се
налага да се съобразяваме.
Оперативната програма е единствената изцяло
обвързана с изпълнение на
законодателни ангажименти, които са ясно оч-

ертани от българското
и европейското законодателство. Именно затова
преценихме, че не е редно
да принуждаваме общините да се състезават за
обекти, за които държавата така или иначе е поела
ангажимента да бъдат
изпълнени. За да улесним
бенефициентите, въведохме промени, с които преминахме на принципа на
директно предоставяне
на безвъзмездно финансиране, опростихме процедурите по изпълнение на
проектите и въведохме
инструменти за подпомагане на процеса във всеки
един от етапите му.
По отношение на докладването също въведохме опростяване. Към
днешна дата не се докладва на ежемесечна, а на
тримесечна база, както
и само когато има реално
извършени дейности по
проектите. По този начин
избегнахме производството на сухи доклади, които
преповтарят информацията.
Много важна реформа
беше направена и по отношение на разплащанията.
Ние се разплащаме с бенефициентите непрекъснато – почти всекидневно, а
не веднъж месечно, както
беше при старта на програмата. По този начин
подсигуряваме по-бърз
достъп на свеж ресурс до
общините, за да вървят
безпроблемно строителните дейности на тяхна
територия. Исканията за
плащане се обработват
бързо, като за това имаме
регламентирани срокове.

джик и Кочериново, поради
редица затруднения, не успяха навреме да стигнат
до фаза на зрялост, за да
получат европейско финансиране. Тъй като програмният период напредва и съществува реален
риск за тези общини да
не завършат проектите
си до края на 2014 г., ние
преценихме, че можем да
оползотворим наличните
по приоритетна ос 2 средства в постигане на други
екологични цели, свързани
със законодателството
в сектора. А именно, да
осигурим финансиране за
рекултивацията на немалкото стари депа в страната, за което към момента
се заделят средства от
държавния бюджет. По
този начин, от една страна, ще изпълним задълженията си към ЕК за закриване на депата до 2020 г.,
а от друга - ще облекчим
националния бюджет.
О т н о с н о случаи те,
когато има резервни
средства по програЗаместник-министър Ивелина Василева е магистър
мата, искаме те да
по английска филология в Софийския университет
се използват за до„Св. Климент Охридски”. Специализирала е управление на
пълване на регионални
проекти в Института в Карлсберг и бизнес мениджмънт
системи. Това ще даде
в Ериксон университет в Стокхолм, Швеция. Има
възможности за инпрофесионална квалификация по управление на проекти,
сталиране на системи
финансирани от Европейския съюз, от Университета за
национално и световно стопанство, както и по управление, за предварително третиране, сепариране,
контрол и анализ на фирмената дейност от Стопанската
компостиране на отакадемия в Свищов. Била е регионален мениджър за
падъците, както и за
Югоизточна България и акаунт мениджър за Югоизточна
доизграждане на нова
Европа в България до 2003 г., след което последователно
клетка в регионите,
е директор на Звеното за управление на проекти във ВиК
където работещата в
– Бургас и ръководител на Европейския информационен
момента клетка е на
център в града. От 2007 г. е работила като зам.-кмет
фаза изчерпване.
по евроинтеграция и екология в община Бургас. Член е на
Българската асоциация по управление на проекти.
Или целта ни е да
постигнем максимална
мите проекти в сектор
усвояемост на средРазкажете ни за ин- „Води”, които се подгот- ствата в сектора, като
струмента JASPERS. Как вят с техническа помощ, в същото време не сме
работи той и къде нами- осигурена по ИСПА.
се отказали от четирира приложение?
те рискови региона. Ние
В сектор „Отпадъци” полагаме усилия и ги подJASPERS е инструмент на ЕК, подпомаган има 4 проекта – на реги- помагаме, и ако те успеят
от Европейската инвес- оните Своге, Провадия, да се справят до средата
тиционна банка. Той пред- Пазарджик и Кочериново на 2012 г., ще имат шанса
ставлява екип от експер- (разделен на Дупница и за своето финансиране. В
ти, които оказват помощ Благоевград), които са противен случай няма да
на страните членки в под- определени като рискови. могат да получат средготовката и изпълнение- Във връзка с тях МОСВ ства от ОПОС и ще се
търси алтернативи за наложи да търсят други
то на големи проекти.
На национално ниво от усвояване на средства- финансови източници.
правителството ежегод- та, които биха могли да
но се одобрява т.нар. ек- бъдат загубени поради
Има ли забавяне на
шън план, в който кабине- неизпълнение в указания проекти по ОПОС в оттът заявява желанието си срок. Какво се случи с личника на програмата
към JASPERS да бъдат на- тези проекти?
– приоритетна ос 1? Ако
В механизма, одобрен да, какви са причините за
блюдавани и подпомагани
големи и важни проекти у от Комитета по ОПОС, това?
нас. Участието на инстру- е предвидено да се осигуЗасега всички текущи
мента до голяма степен е ри финансиране за доиз- проекти в сектор „Води”
гаранция, че произведе- граждане на национална- продължават своето изните в етапа на подго- та мрежа от регионални пълнение. Има проекти,
товка прединвестицион- системи за управление на които се забавят в етапа
ни проучвания, анализи и отпадъците. За постига- на изпълнение поради фатехническа документация не на това е необходима кта, че липсва национален
ще имат качество, което реализацията на още 23 подземен кадастър. В проотговаря на европейските регионални системи. За 18 цеса на строителството
от тях общините успяха им често излизат непредстандарти.
Всички проекти, които да подготвят своите про- видени обекти от друга
МОСВ управлява в сектор екти, подадоха ги и част подземна инфраструкту„Отпадъци”, се наблюда- от тях вече имат одобре- ра. Това предполага необват от JASPERS. Същото ние. Но четирите региона ходимостта от забавяне
се отнася и за по-голе- - Своге, Провадия, Пазар- на строителството и от
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на околната среда и водите:

ÑÒÇÉÓÍÇÆÄÂÛÊÔÇÔÒÊÅÐÆÊÏÊ
промяна на работния проект.
В някои случаи самите
общини срещат проблеми
при управлението и контрола на строителни я
процес. Ние се опитваме
да ги подпомагаме чрез
консултации там, където е необходимо, и да ги
свързваме с други институции, за да може процесът да върви бързо и ефективно.

Къде е предвидена
реализацията на инсталации за рециклиране на
строителни материали
по приоритетна ос 2?
Обхватът на проектите по приоритетна ос 2 на
оперативната програма
включва Бургас - със съоръжение за третиране
на строителни и едрогабаритни отпадъци, Видин
- със съоръжение за оползотворяване на строителни отпадъци, и Перник - с
площадка за третиране
на строителни отпадъци
и отпадъци от разрушаването на сгради. Клетка
за строителни отпадъци
е предвидена за Борово и
Бяла, във Врана на втори
етап ще се изгради инсталация за рециклиране
на строителни отпадъци
и отпадъци от разрушаване на сгради и клетка
за строителни отпадъци.
Проектът за управление
на отпадъците в Добрич
включва смилане и сепариране на строителни и
едрогабаритни отпадъци,
а в Ямбол ще има инсталация за рециклиране на
строителни отпадъци и
клетка за обезвреждане
на остатъците от строителни отпадъци.

дейност не е предизвикателство. Нашите строители са изключително
отговорни, компетентни
и имат капацитета да изпълняват подобни проекти. Те вече са го доказали
с участието си в немалко
проекти като единствени изпълнители, или като
участници в консорциум.
Ние разчитаме много
на строителния бизнес,
тъй като до средата на
другата година ще бъде
договориран целият ресурс на ОПОС. Това са 3,5
млрд. лв. свежи средства,
които ще тръгнат към общините и съответно към
строителния бранш. През
2012 г. очакваме усилено
обявяване на обществени поръчки и стартиране
на голям обем строителство. През 2013 г. ще има
н аи с т и н а и н т е нз и в н о
строителство. А през
2014 г. процесът ще запази темпа заради необходимостта от финализиране
на обектите. Очакваме
интензивното строителство на инфраструктурни
обекти да достигне своя
връх съвсем скоро. Това ще
даде много възможности
за българския строителен
бизнес.
При нашата оперативна програма ние поставяме условие към общините
да приключат строителните дейности по проектите си до края на 2014 г.
Това, разбира се, важи в
пълна сила и за строителите, които трябва да мобилизират своя ресурс в
същия срок.
Ще успее ли МОСВ да
се справи с рисковите
проекти по ИСПА, които управлява? Как върви

До края на програмния период 2007-2013 г. трябва да се изградят около 100 пречиствателни станции у нас

до 20%. Други от тях бяха
до такава степен рискови,
че имаше опасност изпълнителят да се оттегли.
Имахме шанс, че ЕК подходи с разбиране и даде възможност за удължаване
на част от финансовите
меморандуми.
Има ме много добри
примери за успех. Такъв е
проектът на Кюстендил,
който ние подписахме,
стартирахме и изпълнихме и с двата му компонента – пречиствателна
станция за отпадни води
и ВиК мрежата. Всичко
това се случи дори и преди
крайния срок на договора
за строителство.
От удължените финансови меморандуми интегрираният воден цикъл на
София беше много рисков.
Спомням си, че в края на
2009 г. представителят
на ЕК беше споделил, че не
вярва този проект да бъде
завършен някога.

В момента се изгражда първият етап от проекта за завод за боклук в София

Каква е оценката ви
за българския строителен бранш, с който тясно работите по реализацията на екологичните
проекти у нас? Все пак
говорим за специфичен
тип дейност.
В България има достатъчно опитни строителни
фирми, за които този тип

реализацията на тези, за
които България има решение от ЕК да удължи
срока на изпълнение?
МОСВ успя да се справи с рисковите проекти
по ИСПА. В края на 2009 г.
ние идентифицирахме 11
рискови проекта, част от
които бяха на фаза физическо изпълнение - от 10

Към днешна дата обаче
можем да се похвалим, че
всички компоненти по него
са завършени и до края на
годината всички обекти
ще бъдат въведени в експлоатация.
Този проект е изключ и телн о ком плекс е н и
мащабен и има сериозен
принос за подобряване

инфраструктурата на
София. Аз наистина се
гордея с него, защото успяхме да го задвижим и да
го изпълним в обещания
пред ЕК срок – до края на
годината. По него мобилизирано работихме в екип
със Столичната община,
която положи неимоверни
усилия, със строители и
надзорници. Стойността
на проекта е 58 млн. евро
от ЕС, със съфинансиране
от държавния бюджет и
със заем от Европейската инвестиционна банка.
След реализирането му
загубите на вода в София
намаляват с 2 милиона кубика на година.
Как ще бъде решен
проблемът с водния цикъл на Сливен – един регионален неуспех, който е
безпрецедентен за страната ни?
С ли в е н б е ш е е ди н ственият проект по програма ИСПА, при който
компонентът ВиК мрежа
е бил делегиран на общината като правомощия по
възлагане на строителните дейности. Уви, администрацията в Сливен
не успя да покаже капацитет и възможност да се
справи с него. Знаете, че
бяха регистрирани проблеми с първия изпълнител и
общината пристъпи към
прекратяване на договора. Впоследствие имаше
възлагане на строителство на принципа рамково
споразумение, което категорично беше отхвърлено като практика от
ЕК. Това, което общината
вече заяви, е, че пристъпва към прекратяване на
договора по частта оперативна програма, както
и към преустановяване на
рамковото споразумение.
За нас продължава да
бъде грижа това, че част
от улиците на Сливен са
разкопани и така важният
за града воден проект все
още не е изпълнен. Идеята
ни е да се разработи нов
проект, който да бъде изцяло финансиран от Опе-

ративна програма „Околна
среда”. Надеждите ни са,
че проектното предложение ще бъде подадено
до крайния обявен срок
по ОПОС – 20 февруари
2012 г., след което ще се
пристъпи към оценката
му. Това ще позволи към
средата на следващата
година да бъде подписан и
договорът за така необходимия финансов ресурс.
Успоредно с това общината при добра мобилизация може да започне
подготовката на документацията си, да обяви
тръжна процедура и да
избере изпълнител. По
този начин към момента,
в който проектът получи
одобрение, ще е възможно
автоматичното стартиране на строителните
дейности. Така проектът
ще бъде финализиран побързо и ще облекчим всекидневието на гражданите на Сливен.
На какъв етап е изграждането на сероочистващите инсталации
при ТЕЦ „Марица-изток”
– проект, който също е
финансиран по ИСПА?
Огромна е мобилизацията на екипа, който работи по обекта в ТЕЦ „Марица-изток”. Вече имаме
разписан акт 16 на фаза 1,
скоро и на фаза 2 от проекта. Фаза 3 е в напреднал
етап на строителство,
като физическото му изпълнение е около 70% и
предстоят тестове. Нещата са на финал и можем
да докладваме пред ЕК,
че ТЕЦ „Марица-изток” е
предприела необходимите
действия за редуциране
емисията на серен двуокис и ангажиментите ни
по екологичното законодателство са изпълнени.
Това е от изключителна важност за нас, за да
не пристъпи комисията
към следващ етап на наказателна процедура. Знаете че има проблем с проекта, свързан с доклад на
ОЛАФ относно тръжната
процедура, проведена през

2008 г., със становище, че
изпълнителят е използвал
нерегламентирано рефе ренции, които не съответстват на фактически изпълнения договор. В този
смисъл ЕК има намерението да приложи процедура
по оспорване на възможността държавата изобщо да ползва европейски
средства.
Ние, заедно с колегите
от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма, полагаме
максимални усилия, за да
защитим националния интерес. Целта ни е да се
справим както с необходимостта от отпадане на
наказателната процедура
по линия на екологичното
законодателство, така и
със защитата на националния интерес по отношение финансирането на
проекта.
Разбира се, ще бъде
търсена и отговорност
от страна на изпълнителя, но преди това трябва
да приключи разследването на прокуратурата относно предоставените от
ОЛАФ данни.
Го спожо В а си лева,
какво си пожелавате за
следващата година. Какви са пожеланията ви
към Камарата на строителите в България и нейната трибуна - вестник
„Строител“?
За всички нас най-ценните подаръци са здравето, късметът и благополучието в семейството
– имено това си пожелах в
коледната нощ.
Камарата на строителите в България и вестник „Строител“ са важни
партньори на МОСВ по
пътя към реализирането
на устойчиво развитие и
се надявам през новата
2012 г. да продължим успешната си съвместна
работа.
Пожелавам на целия ви
екип да се развивате, да
трупате многобройни успехи и най-вече да бъдете
здрави.
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¦ÄÕÃÐáÔÎÇÈÆÕ
GÏÂÑÜÔÆÂÑÒÊÌÍàÙÊÓ
Вестник „Строител“
е носител на наградата
за 2010 г. на Съюза на
юристите в България и на
Висшия съдебен съвет за
публикация в централния
печат на правна тематика
и за точно и обективно
отразяване дейността на
съдебната система

Сигурно ще се повторим, но няма как – след 120-130 публикации в рубриката „На прицел” – така ви (ни) се пада: последният „исторически” двубой за
2011 г. – между правителството и гилдията на археолозите – също мина
под знака на махленската приказка „Ти ли ме бутна, или аз сам паднах?” На
всичкото отгоре участниците в схватката толкова педантично спазиха
правилата на още по-махленската караница „Дай си ми куклите, на ти си
парцалите!”, че по едно време работата взе да изглежда нагласена. В сми-

Иван Рачев
Стенограмата, която
ритна камБАНата
В дневния ред на заседанието на Министерския
съвет има 58 точки. Поне
половината от тях са с подълготрайни последствия
от „проблема”, който днес
ни вълнува, но това не прави
впечатление никому. Работата на кабинета върви стегнато, защото никой не иска
да обременява колегите си
с излишни приказки. По едно
време идва ред на точка 35
от дневния ред, озаглавена „Проект на решение за
отчуждаване на имоти и
части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждане на
обект АМ „Хемус”, участък
Белокопитово - Каспичан, от
км 337+302 до км 342+200
на територията на община
Шумен”. В обсъждането й
вземат участие четирима
души, изказванията им са
пестеливи откъм думи, но за
сметка на това – богати на
емоции и обещаващи емоции
по всички фронтове на изпълнителната власт. Проекторешението е внесено за
обсъждане от вицепремиера
и министър на финансите и
министъра на регионалното
развитие и благоустройството, а обсъждането
протича така: „Лиляна Павлова: Уважаеми господин
министър-председател, уважаеми колеги, тук в случая
инициираме процедура за
принудително отчуждаване
на имоти и части от имоти
– частна собственост, за
целите на реализацията на
тази част от АМ „Хемус” в
Белокопитово - Каспичан.
Използвам случая още
един път да изразя проблема,
който имаме както в участъка Белокопитово – Каспичан - с Археологическия
музей в Шумен, така и с АМ
„Струма”, лот 1, където
два археологически музея – в
Кюстендил и Перник, саботират строителството на
магистралата. Продължават изнудванията. В момента искат да ни спрат АМ
„Струма”, лот 1, 300 метра
от най-важния изкоп на найдълбокото място, където
трябва да изземваме земна
маса само защото трябва
да се правят най-рано до септември догодина разкопки и
проучвания.
Бойко Борисов: В рамките на днешния ден Дянков
лично се занимай, защото думата „изнудват държавата

и спират магистралите” ми
звучи като…
Симеон Дянков: Ние
вече имахме две срещи. Днес
ще направим допълнителна
среща по тези теми. Това
е особено странно, защото
тази година за археология
сме дали три пъти повече
пари, отколкото миналата
година. А за следващата година по бюджет даваме още,
удвояваме парите. Така че
има достатъчно пари за археология и не разбирам защо
излизат тези теми.
Бойко Борисов: Да не го
коментираме, техните номера са ми известни. Те не
са към Министерството на
културата, нали, Рашидов?
Лиляна Павлова: Те са
към БАН…
Бойко Борисов: Дянков,
днес последен разговор и ако
е необходимо – веднага промени и продължаваме нататък. Приема се точка 35...”

На лов за рибки БАНанки...
Ако беше спазило традицията, т.е. три пъти да премери, пък на четвъртия път
да си каже тежката дума,
археологическото войнство
нямаше да изпадне във „вехтата” ситуацията „Гузен
негонен бяга”. Или в нейния
съвременен вариант - „Найгузният бяга най-бързо, макар никой да не го гони”.
Поне засега остава пълна мистерия какво е правила
гилдията на археолозите на
22 декември и с кого е обсъждала текста и подтекста
на правителствената стенограма. Но още по-голяма
загадка е защо на 23 декември сутринта, същото това
археологическо войнство се
(само)постави в ситуация,
от която човек излиза по два
начина - или тежко наведен,
или много послушен. Което,
в крайно сметка, е едно и
също...
Та, на 23 декември, в
интернет страницата на
Българската академия на
науките се появи „Декларация за независимост”, чието
съдържание цитираме едно
към едно:
„Категорично отхвърляме обвиненията, изнесени в
стенограмата на правителственото заседание, проведено на 21 декември 2011
година.
От нея става ясно, че
правителството има проблем с изграждането на
магистралите „Струма” и
„Хемус” и виновни за това
са археологическите музеи в
Шумен, Кюстендил и Перник,
които, според министъра на
регионалното развитие и

съл такъв, че докато медиите и т.нар. гражданско общество се начудят
кой е крив и кой е прав, зад кулисите на разправията май разцъфтя „онази”
– вечната любов. Заради която хем усвояването на милиардите евро по
Оперативна програма „Транспорт” ще продължи с шеметни темпове, хем
това по никакъв начин няма да попречи на археолозите да откриват през
два-три километра уникални археологически ценности. Или пък... на всеки
километър!

благоустройството, „сабо- дание, където археолозите нататък караме по ред на
тират строителството” и се представят като хора, номерата.
Номер 1: „Чии са музеите
са към Българската академия които „изнудват държавата
и спират магистралите” и „вредители” в Шумен, Перник
на науките.
Относно това твърдение „извиват ръце” на правител- и Кюстендил, които според
министрите са археологичеството.
заявяваме, че:
Тази теза според нас е ски и на държавата, а според
Споменатите археологически музеи в Шумен, абсолютно несъстоятелна, декларацията на БАН – исКюстендил и Перник са реги- защото до този момент ар- торически и регионални, т.е.
онални исторически музеи и хеолозите на Българската на общините?” Четем какво
са към съответните общи- академия на науките само са повеляват съответните разни, а не към БАН. Нещо пове- помагали и са съдействали на поредби в Закона за културче, тези музеи са подчинени държавата в нейните инфра- ното наследство:
„Чл. 29. Устройството
методически на Министер- структурни проекти, като са
ството на културата. Заба- работили по взаимно догово- и дейността на музеите
се определят с правилници,
вянето на строителството рени срокове.
на магистралите
„Хемус” и „Струма” е не по вина
на археолозите, а
заради непрекъснатото променяне на трасето на
м а г и с т р а л и т е,
късното осведомяване на археолозите от страна на
агенция „Пътна инфраструктура” и
драстичното закъсняване на процедурите по отчуждаване на частни
имоти по трасето
на магистралите.
От стенограмата става ясно На 27 декември журналистите, които са се надявали, че археолозите
о щ е, ч е с п о р е д ще докажат - с конкретни факти и документи, – че правителството
министъра на кул- оправдава собствената си некадърност с тях и за тяхна сметка –
турата археоло- останаха жестоко излъгани. Защото… нито факти имаше, нито някой
зите пречат и на размаха „конкретен” документ…
строителството
На специална пресконфе- които се утвърждават от:
на Ларгото, в центъра на
1. министъра на култуСофия, защото „не са готови ренция на 27 декември 2011 г.,
с проектите”. Министърът от 12 часа в БТА, БАН ще рата - за държавните, регипоставя и въпроса за преми- представи още подробности оналните, частните музеи
наването на Археологиче- и документи по отправените и музеите със смесено участие;
ския и Етнографския музей обвинения”.
2. кмета на общината
Ако тръгнем да правим
от Българската академия на
науките към неговото минис- „дисекция” на двата доку- - за общинските музеи или
мента – правителствената музеите със смесено участерство.
По този повод ръковод- стенограма и ответната тие.
Чл. 40. (1) Държавните
ството на БАН е силно сму- декларация, рискуваме да изтено от заявеното пред- паднем в странно състояние музеи се финансират от реложение, защото именно на духа и тялото. В смисъл публиканския бюджет чрез
Министерството на култу- такъв, че като обикнове- бюджета на ведомството,
рата покани Националния ни данъкоплатци трябва да към което е създаден музеархеологически институт с уличим правителството в ят.
(2) Регионалните музеи
музей към БАН (НАИМ – БАН) интригантство и манипулав археологическото проучва- ции, а като още по-обикно- се финансират от общине на Ларгото. Целта беше вени висшисти – да упрек- ните, на чиято територия
да могат да бъдат спазени нем (меко казано) елита на е седалището им, като за
строителните срокове по българската научна мисъл тяхната издръжка се осигуизграждане на метрото. Еки- в... институционално и нор- ряват целево допълнителни
средства от републиканпът на НАИМ-БАН се справи мативно невежество.
Веднага правим уговорка- ския бюджет…”
в срок и качествено, по догоС други думи, според навор, сключен с фирма „Метро- та, че с прословутото Ларго
и щенията на министъра на шето скромно мнение, въпполитен”.
Посоченият в стеногра- културата към Етнограф- росните музеи са държавни,
мата Етнографски музей към ския музей и Националния а не „на общините”. Колкото
БАН няма абсолютно нищо археологически институт с до тяхната професионална
общо с гореспоменатите музей (НАИМ) към БАН няма ориентация, в това отношеказуси и включването му в да се занимаваме. Не защо- ние ръководството на БАН е
темата звучи необяснимо, то не е интересно, а поради право: те са регионални исосвен ако не подсказва други една друга и съвсем семпла торически музеи, като археопричина: въпросните щения логията е само една част от
намерения.
Ръководството на БАН е са просто... стръв, която „портфолиото” им.
Има обаче още една подсилно притеснено от тона археолозите и ръководствона обсъждането по време то на БАН захапаха дружно робност от пейзажа, която
на правителственото засе- и сякаш завинаги. Оттук – по най-различни причини,

е тема за друг разговор – и
двете страни в конфликта
деликатно подминаха. А
именно: Националният археологически институт с музей
към БАН има два свои филиала в страната, единият от
които е… в Шумен.
Номер 2: „Кой е виновен
за спирането на по-нататъшното изграждане на
магистрала „Хемус” – в отсечката Белокопитово – Каспичан, и на лот 1 на магистрала „Струма” – от с. Долна
Диканя до Дупница.
а) археолозите, които непрекъснато извиват ръцете
на правителството с цел изнудване;
б) собственикът на магистралите (т.е. държавата
в лицето на агенция „Пътна
инфраструктура”), който
непрекъснато променя трасетата на бъдещите пътни
артерии, никога не осведомява археолозите навреме
за „онова”, което изскача изпод лопатите на багерите,
и традиционно се проваля с
отчуждаването на частните имоти по трасетата на
магистралите?”
Тази „задачка”, противно
на математическата логика,
ще я решим отзад напред.
Поне това правителство,
ако някой все още не е забелязал, няма никакви проблеми
с отчуждаването на частните имоти по трасето на която и да било пътна артерия.
Последното доказателство
е „съответното” съобщение,
качено в сайта на Министерския съвет само няколко
часа след прословутото вече
скандално заседание:
„Правителството отчужди имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда: за изграждането на автомагистрала
„Хемус” в участъка Белокопитово – Каспичан. АМ „Хемус”
е част от автомагистралния
ринг на България с изключително важно значение както
за страната, така и за международното транспортно
обслужване. Отчуждените
имоти се намират в землищата на селата Градище,
Белокопитово и Панайот Волов, Шуменска област, и представляват земеделски земи
и урбанизирана територия.
Финансирането на процедурата се осигурява от агенция
„Пътна инфраструктура”...
А сега четем първата
журналистическа находка,
появила се в публичното
пространство преди… два
месеца. Тя е произведена от
репортер на държавното
Радио Шумен, което е регионално поделение на БНР. Датата е 3 ноември 2011 г., а
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информацията гласи:
„Строителството на
пет места от отсечката по
автомагистрала „Хемус” - от
кв. Макак до село Белокопитово, с обща дължина около
2,4 км - беше спряно от археолози от шуменския Регионален исторически музей и Института по археология към
БАН. Причината е в съмненията на учените, че там има
археологически обекти. Предстоят проучвания на петте
места, които се намират
по строителното трасе на
автомагистралата. В останалата част на 8-километровата отсечка строителството продължава, съобщи
Наско Михайлов от фирмата
изпълнител „Автомагистрали
Черно море”. Той обясни, че са
извършени земни изкопи, положени са тръбни водоскоци,
започнала е работата по големите надлези на пътя при
кв. Макак и Кабиюк. Въпреки
това работата на строителите е затруднена, каза Михайлов. Предстои подписване
на договор между агенция
„Пътна инфраструктура” и
Националния археологически
институт за извършване на
разкопки. Очаква се те да започнат до няколко дни”.
Две седмици по-късно –
на 17 ноември, пак от Радио
Шумен, научаваме втора любопитна новина:
„Все още не е подписан договор между агенция
„Пътна инфраструктура” и
Националния археологически
институт за извършване
на археологически разкопки
по изграждащото се 8-километрово трасе на автомагистрала „Хемус” край Шумен.
Това съобщи доц. Бони
Петрунова от Института
по археология при БАН. Ще
припомним, че работата на
строителите е спряна на
пет места по тази отсечка,
тъй като там археолозите
откриха данни за археологически обекти. Това затруднява строителството на
магистралата. „В момента
преговаряме с Агенцията за
план-сметките и уточняването на финансирането на
археологически разкопки”,
каза още доц. Петрунова…”
След още две седмици –
на 30 ноември, Радио Шумен
изстреля в ефир и още една
„тематична” новина по въпроса:
„Продължават преговорите за финансиране на
разкопки по трасето на автомагистрала „Хемус” край
Шумен. Все още не е подписан договор между агенция
„Пътна инфраструктура” и
Националния археологически
институт.
Преди месец археолози
от Регионалния исторически
музей в Шумен и Института
по археология към БАН спряха строителството на пет
места по автомагистралата
от кв. Макак до село Белокопитово. Петте обекта имат
обща дължина 2,4 километра.

Специалистите се съмняват,
че там има археологически
обекти, най-старият от които е от праисторическата
епоха.
„Разкопките няма да започнат, докато пътната
агенция не осигури финансирането. В момента се водят
преговори за финансовото
обезпечаване на разкопките, както е по закон - каза
за Радио Шумен доц. Бони
Петрунова, зам.-директор
на Института по археология
към БАН. - Зависими сме и от
времето. Ако температурите паднат под 10 градуса, ние
не можем да копаем земята,
защото има риск да увредим
руините”, обясни още доц.
Петрунова. В останалата
част от 8-километровата
отсечка строителните работи продължават. Извършени

работен, е един от материалите, по които археолозите
разбират, че под повърхността на строящата се магистрална отсечка край Шумен
има археологически находки.
По закон строителството на
магистралата в тези участъци може да продължи едва
след като бъдат извършени
спасителни разкопки.
„Нищо не се случва... и се
боя, че зимата си дойде и ще
остане за пролетта, а като
падне сняг, не можем да работим”, обобщи доц. д-р Людмил Вагалински, директор на
Националния археологически
институт с музей към БАН.
От Пътната агенция коментираха, че засега строителите работят на местата, които не са локализирани
като археологически обекти.
Археолозите се надяват

2. археологически разкопки - деструктивен метод на теренно археологическо проучване, чрез който
се изясняват основните характеристики на археологическите обекти - хронология, вид и граници;
3. археологическо наблюдение - установяване
на наличието на археологически структури на дадено
място.
(5) В организационно отношение теренните проучвания на археологически
ценности са:
1. редовни - планират се
за решаване на определена
научна задача и за целите
на интегрираната консервация;
2. спасителни - извършват се при необходимост
за частично или цялостно

В подобни ситуации всеки се
измъква с журналистите: били
сме лъгали, използвали ни за
пощенски кутии, прали сме
биографии… В случая обаче става
дума за доклад на Сметната
палата. Дали нейните одитори
си измислят разни „неща” до
такава степен, че богатата им
фантазия да е поредното срамно
петно връз челото на медиите?
Едва ли…

са земни изкопи, положени са
тръбни водоскоци, започнала
е работата по големите надлези на пътя при кв. Макак и
с. Кабиюк…”
Както се вижда и с невъоръжено око, между отчуждените на 21 декември частни
терени в землищата на селата Градище, Белокопитово и
Панайот Волов и причината
за стопирането на строителството – „съмнения, че в
района на шуменския кв. Макак има археологически обекти”, няма нищо общо.
Още по-невероятно обаче звучи причината, заради
която от два месеца целокупното археологическо
войнство се гърчи в търсене
на отговора на класическия
Хамлетов въпрос: „Да копат
или да не копат?” Този път
„гърченето” е пред обективите и диктофоните на националните медии и поради това
придобива вид на героизъм,
примесен с достатъчна доза
мъченичество в името на…
светлото инфраструктурно
бъдеще на отечеството:
„Четири археологически обекта са намерени по
трасето на новострояща
се магистрална отсечка
край Шумен. Националният
археологически институт е
предложил на агенция „Пътна
инфраструктура” да бъдат
извършени спешни спасителни разкопки.
Къс мрамор, който е об-

да не се повтори случаят
със с. Дрен на магистрала
„Струма", където бил разрушен много рядък некропол от
VII - VI век пр.Хр., докато АПИ
и археолозите преговаряли
за продължаване на разкопките…”
Не е прав доц. д-р Вагалински. Зимата не само дойде, ами след два-три месеца
ще си отиде. И край шуменския квартал Макак отново
нищо няма да се е случило.
По простата причина, че
на „това” безобразие – ние
(археолозите) няма да си
мръднем пръста, докато те
(държавата, МРРБ и агенция
„Пътна инфраструктура”) не
си платят авансово за „масрафа” – трябва да бъде сложен край. И сега ще видим не
само как, но и защо.
Актуалната разпоредба
на чл. 147 от Закона за културното наследство гласи:
„(1) Археологическите
обекти се издирват и изучават като културни ценности чрез теренни проучвания…
(4) В методическо отношение теренните проучвания на археологически
ценности са:
1. издирване на археологически обекти - недеструктивен метод и
начален етап от археологическото проучване, чрез
който се разпознават археологическите ценности;

използване на терена на
недвижима археологическа
ценност, при риск от нейното разрушаване, включително и тези, които се извършват при непредвидено
откриване на археологическа ценност, което налага
незабавно проучване…”
Доколкото е известно,
най-малко от 22 години се
знае, че трасето на магистрала „Хемус” минава през
землището на шуменския кв.
Макак (името е татарско
и означава патерица, а не
вид маймуни). По това време филиалът на Националния
археологически институт с
музей (НАИМ) към БАН вече
е навършил… пълнолетие,
защото е създаден през 1973
година. Тоест какво е пречело още преди една-две петилетки трасето на „Хемус”
да стане обект на теренни
проучвания чрез пълния набор
от деструктивни и недеструктивни методи – дори и
господ май не е в състояние
да предположи. По-важното
обаче е друго.
Пак според Закона за
културното наследство
„теренните проучвания на
археологически ценности
се извършват с разрешение
на министъра на културата
или оправомощено от него
длъжностно лице въз основа на експертно становище
на Съвета за теренни проучвания” (чл. 148, ал. 1). Този

тип дейност се финансира
от държавата чрез „залагане” на съответните средства в Закона за държавния
бюджет.
Другата хипотеза – „аварийната”, е уредена в чл. 148,
ал. 2: „Когато теренните
проучвания са спасителни… разрешението за тях
се издава от председателя
на Съвета за теренни проучвания”. А парите – съгласно чл. 148, ал. 5 – са грижа
на „възложителя, във връзка с чиято инвестиционна
инициатива се извършва
спасителното проучване”. И
то до пълното проучване на
терена.
И още един „цитат” от
Закона за културното наследство, но вече по същество. Според чл. 149 „Съветът за теренни проучвания
се състои от председател
- директора на НАИМ при
БАН, и членове:
1. двама представители
на Министерството на културата…;
2. четирима представители на НАИМ при БАН;
3. един представител на
Центъра за подводна археология;
4. един представител на
НИНКН;
5. двама представители на висшите училища, в
структурата на които има
катедри по археология;
6. двама археолози от
държавните и общинските
музеи в страната”.
(2) Членовете на съвета
по ал. 1, т. 2, 5 и 6 са хабилитирани лица в научна специалност „Археология”.
С други думи – дали става дума за рутинни, или за
аварийни теренни проучвания, ножът е в ръцете на
археологическата гилдия.
Колкото до сиренето…
При нормални обстоятелства „то” е в ръцете на правителството, което има ангажимент да осигури – чрез
закона за бюджета – толкова
средства, колкото може или
иска – няма значение. Ако работата обаче опре до „неизбежна самоотбрана”, всички
разходи са за сметка на потърпевшия. В нашия случай –
агенция „Пътна инфраструктура”, като възложител на
обществените поръчки за
изграждането на магистрала „Хемус”.
И тук стигнахме до квинтесенцията на днешната ни
раздумка. Тоест до понятието, което древните гърци
са използвали, когато им
се е налагало да онагледят
„най-високия, най-прозрачния
и най-чист слой от въздуха,
дишан само и единствено от
боговете”. И което, векове
по-късно средновековните
алхимици са използвали, стане ли дума за „екстракта от
всички елементи”: парите!
Които държавата всяка година дава за археология, но
които никога не стигат до
онези археолози, които на-

истина денонощно бъхтят
„на терен” – къде с кирки и
лопати, къде с четки за зъби
и голи ръце…
Четивото се нарича „Доклад на Сметната палата
№ 0100000810 за извършен
одит на Оперативна програма „Транспорт” по приоритетна ос 2 „Развитие на
пътната инфраструктура
по трансевропейските и основните национални транспортни оси” за периода от
1 януари 2007 г. – 30 юни
2010 година”. Публикувано е
в края на юли 2011 г. с уточнението, че „Настоящият
одитен доклад е окончателен
и е издаден с Разпореждане
на председателя на Сметната палата № 156 от 20 юли
2011 година”.
А онова, което ни интересува, звучи така: „През
одитирания период (от 1
януари 2007 г. до 30 юни
2010 г.) по 138 договора със
СУ „Св. Климент Охридски”,
Националния археологически музей, историческите
музеи в Нова Загора, Карнобат, Перник и Благоевград
и Археологическия музей
- Сандански, е възложено
извършването на археологически проучвания по трасето на АМ „Тракия” и „Марица”. Общата стойност
на договорите е 11 844 228
лева.
Договорите са типови
и са сключвани въз основа
на двустранно подписани план-сметки, които са
неразделна част от тях.
В план-сметките не са определяни цени по видове
дейности, а само разходи,
съобразно размерите за командировки по Наредбата
за командировките в страната. Едва през 2010 г. от
страна на АПИ са предприети действия за установяване на параметри на цените
на дейностите, извършвани
в хода на археологическите
проучвания. В договорите
са включени клаузи за заплащане на 70% аванс. В преобладаващия брой случаи
възлагането е извършено
напълно свободно, без да
са спазвани правилата за
възлагане на обществени
поръчки…”
Стана ли интересно? За
три години и половина, само
за две магистрали злощастните археолози да получат
близо 12 милиона лева суха
пара, заобикаляйки Закона
за обществените поръчки?
Ха така. И на нас също ни е
много интересно, поради което ще продължим темата
и в следващия брой. Когато
ще стане ясно, че стопирането на лот 1 на магистрала „Струма” е станало заради две внезапно „изникнали”
могили, които местните
иманяри са „пребарали” още
през 1990 година. Е, и за още
няколко дреболии ще стане
ясно, но да не си разваляме
хептен новогодишото веселие…
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останалите - готови за
пролетната сеитба. За
43 години от съществуването на АЕЦ-а хората
продължават да сеят и да
се изхранват от полетата наоколо.
Проверката минава и
продължаваме през няколко километра гора. Виждам място с пейки и маси
– явно за почивка на служителите през топлите сезони. Накрая се озоваваме
пред огромен паркинг, пълен с частни автомобили
и автобуси. По-късно ще
ми обяснят, че в централата работят около 4000
души, като част от тях
идват на работа с личните си автомобили, а тези
от по-отдалеч ги карат
със служебни рейсове. От
паркинга се виждат само
2-3 сгради в соцстил, все
пак строени през 70-те

Научавам, че на следващия ден, в 7:45, малък бус
с журналисти ще потегли,
за да ни откара на посещение в АЕЦ „Козлодуй”.
В този момент звъни мобилният, женски глас се
представя, че е от ПР
отдела на АЕЦ-а и има
промяна в програмата.
Бусът ще тръгне от София в 10 ч. Веднага получавам второ обаждане, този
път от пресцентъра на
Министерството на икоНивото на радиация е
номиката, енергетиката
нормално
и туризма (МИЕТ), които
ми съобщават същото.
се возихме по пътищата
Поглеждам часа – малко
на страната, за да видим
след 21 ч. Тези хора още
в Учебния център на АЕЦ
ли работят?! Тогава тесамо един макет на реаклефонът зазвънява трети
тор и турбина с електропът и от редакцията ми
казват, че преди малко от
АЕЦ-а са се обадили, че часът на тръгване е променен. Очевидно организацията е на ниво и заспивам
спокоен.
На другата су трин
на паркинга пред Националния стадион чака сребрист бус с врачанска регистрация. Тръгваме. Вали
мокър сняг. На най-тясната отсечка на шосето,
край Мездра, положението
става сериозно. Пътят е
плътно покрит със сняг и
изглежда опасен. Шофьорът обаче атакува смело и
дори не намалява скоростта. Очевидно е професионалист и е дошъл да ни
вземе от София, а после да
ни върне обратно. По-късно човекът ми обясни, че
колата е добра, а в момента, понеже е натоварена с
хора, е достатъчно тежка, за да няма проблеми по
трасето. Заради тежките
зимни условия стигаме за
около 2 часа и 45 минути. Залата за симулации с екрана, на който се изписа
На КПП-то на центра- енергийният рекорд

актора – пети и шести.
Големи компютри и табла
с бутони и ключета, а зад
тях седят диспечери, които се обучават. На голям
екран на една от стените
започват да мигат цифрите 15 765 105. Това са
мегаватите, които АЕЦ
произведе към 15 ч на 20
декември, с което мина рекорда си от 2008 г. и продължи напред.
Малко след това министър Трайчо Трайков
ще обясни, че експертите
от МИЕТ изчислили, че с
енергията, произведена
от АЕЦ-а за 2011 г., може
да се покрият нуждите от
ток на населението от цялата земна суша за около
7-8 минути. Така че каквото и да говорим, атомната ни електроцентрала си
остава основен стълб на
енергетиката.
Част от посещението
включваше и презентация
на директора на отдел
„Безопасност и качество”.
Той съобщи интересния
факт, че за последните 13
години е имало само две
непланирани сработвания
на аварийната защита на
централата. Това е второто подобно постижение
в света, с което ядреното
ни предприятие се гордее.
През 2011 г. радиоактивните изхвърляния от АЕЦ
„Козлодуй” били същите,
както за последните 5
години - пренебрежимо
ниските 0,1% от определените контролни нива в

На следващия ден вечерта се виждам с колеги журналисти и пиари и
им разказвам за случая
със забраната за снимки
и отказа да ни разходят
из други места на АЕЦ-а.
Един от тях казва, че е
имал възможността да посети лично всеки реактор
и всяка контролна зала.
Тъкмо се зачудвам откъде
е имал подобен достъп и
той ми обяснява, че преди
години е бил ПР на Агенцията за ядрено регулиране.
Да види всичко, явно е било
част от работата му, но и
той не е могъл да снима и
да изнесе снимки. Минаваме на друга тема…
В редакцията на
„Строител”, като чува историята ми, ветеранът
Жоро Сотиров се развълнува, защото лично е имал
възможността да бъде ня-

света – продължава той и
накрая обяснява, че проведените през тази година
стрес тестове са показали, че АЕЦ е устойчива
на естествени природни
влияния и други видове
аварии, но въпреки това
работата за подобряване
на тези показатели продължава. Ниските нива на
радиация се виждаха и на
двете табла – на КПП-то
и на портала на спрените
блокове.
Прибирането мина отново сигурно и спокойно.
Минаваме покрай Враца и
през запотения прозорец
на буса виждам огромен
завод на фона на прословутия Врачански балкан. Колега ми обяснява, че това
трябва да е „Химко”, който
от години е в агония...

колко пъти на площадката
на АЕЦ и ми разказа следното: „Като млад репортер на националната телевизия заснех репортаж
на 14 октомври 1969 г.,
когато беше извършена
първата копка на площадката. Грандиозна гледка!
Тежки строителни машини на фарове, по команда
навлязоха в още неожънатите ниви край Козлодуй.
Усещането беше като в
един от емблематичните
съветски филми за Втората световна война, където танковите войски на
маршал Баграмян, също на
фарове, щурмуваха частите на Вермахта за победата при Курската дъга. А за
отбелязване на 20-годишнината на АЕЦ бях сценарист на документалния

Обучаващи
се диспечери
в залата за
симулации

Макет на
турбина

лата униформени полицаи
ни събират документите
за проверка и като виждат големия ми апарат,
ми казват да не снимам
нищо, докато не се получи
разрешение от началника на охраната. Щраквам
само символа на ядрената енергетика с надписа
„АЕЦ Козлодуй” и таблото
с нивото на радиация около нас. Учудвам се, че сме
пред изорано поле. Докато пътувахме насам, ми
направи впечатление, че
километри преди централата има основно ниви.
Повечето бяха изорани
и някои явно засети, а

години на миналия век,
но явно никоя от тях не
е производствена. Завиваме вдясно и спираме
пред една, на която пише
„Учебен център”. Посрещат ни и ни завеждат в
зала със стъклен матов
покрив, което намирам за
крайно добро интериорно
решение, защото въпреки
силния снеговалеж влиза
много светлина и всичко
изглежда приветливо.
Независимо от журналистическото ни любопитство домакините
от АЕЦ отказаха да ни
покажат поне малко от
централата. Общо 6 часа

генератор, но централата
е стратегически обект и
правилата тук не са за
простосмъртни.
Разрешават ми да снимам портала, зад който са
спрените четири блока и
административната сграда, която е вляво от него.
За целта ме придружава
служител от охраната.
Той стриктно следи какво
снимам. Не ми позволява
да снимам дори и огромния паркинг – пак поради причини за сигурност.
Обяснява, че имат строги
правилници и няма как да
ги нарушаваме. Няма как
да не се съглася.
Влизаме и в залата за
симулации на Учебния център на централа - точно
копие на командната зала
на двата работещи ре-

Снимки авторът

филм на БНТ. Домакините
бяха изключително любезни. Разведоха ни навсякъде. Първото впечатление
от влизането в турбинната зала беше усещане за
аптека. Невероятна чистота. Светло, просторно
и прекрасно посвоему. А
влизането при операторите в командната зала на
четвърти блок беше повод
да се запознаем с едни високоинтелигентни, образовани хора, който държаха в ръцете си, разбирай
в главите си, енергийната
съдба на страната. Колко
години вече!...”
Понеже не всеки ден ми
се случва да вляза в може
би най-охранявания обект
на страната, качвам една
от „разрешените” снимки
на портала на старото
предприятие, на която се
вижда символът на ядрената енергия с думите „Първа атомна” във Facebook-а
си. Снимката предизвиква
интерес и с обяснението
ми за силния контрол върху възможността за снимане. Повечето хора се
втурват да ми обясняват,
че това значи, че охраната в АЕЦ-а си върши добре
работата. Приятел англичанин, явно разпознал емблемата, пита: „Тази снимка нещо за ядрена енергия
ли е?” Отговарям му положително и му обяснявам
случая. Той отговаря: „Well
it is understandable that
there is tight security around
the place. There are a lot of
nutters in this world ready to
do unthinkable things.” – „Да,
разбираемо е да има толкова затегната сигурност
около това място. На тази
свят има много откачалки, готови да направят
немислими неща.”
Та това беше моят
различен предновогодишен
поглед към АЕЦ-а… Отчитам и голямото му значение за поминъка в този
край на страната, който
някои зевзеци наричат Северозападнала България.
Припомням си, че няколко
приятели от Козлодуй, с
които разговарях, твърдяха, че ако не е централата, няма да има смислен
живот в региона, че хората, работещи в АЕЦ-а,
получават добри заплати и
са доволни от живота си.
Какво повече?
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Инж. Стефан Карчев
гл. експерт в КСБ
Консорциумът е специализиран в проектиране,
производство, доставка,
монтаж и поддържане на
тръби и податливи конструкции от стомана и
изкуствен материал за
строителство и възстановяване на проходи, мостове, подлези, тунели,
прелези и преходи за диви
животни. От 2009 г. на
три последователни национални конференции, проведени от КСБ, VIA CON
– Полша, изнесе интересни презентации, от които
българските проектанти
и строители от бранша на
пътното строителство
вече добре познават основните производства на
фирмата.
- Спирално нагънати
стоманени кръгли тръби
- Hel Cor и Hel Cor PA, за
приложение при надземни и
подземни водни инженерни
обекти за строителство
на пътни, железопътни и
др. преходи.
- Кон с трукци и те
Multiplate MP 200 за строителство на проходи, мостове, тунели, подлези,
стопански прелези, хангари, екопроводи и др. за
всички класове на пътно
и железопътно натоварване.
- Super Cor - ново поколение податливи конструкции от вълнообразна
ламарина с много голяма
коравина, които работят
на натоварване и имат
много по-голяма носимоспо собност от традиционните конструкции от
вълнообразна ламарина.
Българският клон на
фирмата вече набира скорост, изпълнява поръчки за
ОП „Регионално развитие”,
строителството на АМ
„Марица”, на обекти от
програма „Транзитни пътища 5” и др. В края на 2010
г. със съдействието на
секция „Инфраструктурно строителство” на КСБ
бе организирана визита на
група експерти в Полша,
при която бяха посетени
редица обекти на фирма-

В Боровец се проведе семинар на тема
„Вълнообразни метални конструкции,
мостово строителство и приложение на
геотекстил в пътното строителство”.
Организатор беше VIA CON - България,
най-новият член на европейския консорциум със същото име със седалище
Швеция
у нас. Със съжаление авторът обяви, че в момента от УАСГ излизат добре
подготвени млади инженери, но в действащите проектантски бюра и фирми
не им се дава възможност
да прилагат съвременните знания, които получават в университета.
Презентаци ята на
полската фирма „Мости
– Катовице” изнесе инж.

Президиумът на конференцията

Инж. Дж. Аржентина –
търговски директор на
Geotex 2000

та в Унгария и Чехия, както и производствената
база в Полша.
На семинара в Боровец
участваха представители на УАСГ – София, гости
от фирма „Мости – Катовице”, и „Геотекс 2000” –
Италия.
При подчертан интерес премина експозето на
проф. д-р инж. Енчо Дулевски, ръководител катедра
„Мостови конструкции” в
УАСГ, който направи кратък преглед на състоянието на нормативната
база в областта на стоманените и комбинираните мостове. Първите
нормативни документи за
проектиране на мостови
конструкции у нас са преведени от френски език
през 1898 г. Те са послужили за основа на „Норми
за проектиране на пътни
и жп мостове и водостоци”. Изказването на проф.
Дулевски акцентира върху
негативното отношение
на отговорните институции към всички опити
на научните среди за подобряване, модернизиране,
осъвременяване и ускоряване въвеждането на еврокодове и други правилници

Мостово съоръжение в Полша, изпълнено по проект
на „Мости-Катовице“

Кшищов Навроцки – експортен директор. Фирмата е създадена през
2000 г. и наброява около
300 души. Предметът й
на дейност са услуги в
областта на:
- проектиране на пътища и съоръжения заедно
със съответната инфраструктура
- проектиране на строителни обекти в сферата

В очакване на последните участници преди началото на конференцията

Титул на лекцията за
надлези и подлези за
диви животни

на промишлеността и услугите
- изследвания и
оценка на техническото
състояние на инженерни
обекти
- инвеститорски и авторски контрол
- посреднически и консултантски експертизи в
изготвяне на геотехническа документация
- проектиране на организацията и технологията на строителните
дейности
Бяха показани някои поголеми обекти - мостово
съоръжение на пътен възел на еврокоридорите
АМ1 и АМ4, тунел в Катовице с дължина 760 м и др.,
като гостът показа и интересна схема на проект
за изграждането на 103 км
от еврокоридор А1, който
предизвика засиленото
внимание на участващите
в семинара.
Намеренията и амбициите на поляците са
да имат представителство в България още през
следващата година. С
презентацията „Надлези
и подлези за животни от

вълнообразна метална
конструкция” на инж. Адам
Черепак – гл. мениджър на
VIA CON – Полша, присъстващите бяха запознати с
необходимостта от проходи за преминаване на
диви животни. Основните
аргументи за това са, че
намаляват инцидентите
и пътнотранспортните
произшествия, причинени
от животни, и се преодолява бариерата „екология
– изолация на животинския
свят от естествената
им среда”. Тези съображения бяха подкрепени с редица примери като катастрофата с лос в Япония,
където са били унищожени
12 скъпи коли и са загинали двама души. А при едно
изследване в Канада за
периода 1997 – 2001 г. на
участък от 49 км магистрала са били убити при
инциденти 237 животни.
След изграждането на 23
подлеза и два надлеза в същия участък са установени 26 000 преминавания на
животни за 5 години без

инциденти на пътя.
Изграждането на тези
съоръжения се извършва в
тясно взаимодействие с
нормативни разпоредби
- „Натура 2000”, European
Cooperation in the Field of
Scientifical and Technical
Recearch (COST) и др.
Последните две лекции
- на италианските фирми Geotex 2000 и Tenax,
бяха за „Нетъканите геотекстили и геосинтетици
– приложение и препоръки
за проектиране на пътища”. Фирмата Geotex 2000
произвежда 80 до 90 милиона кв. м тъкани и нетъкани геотекстили годишно.
Определението за геотекстил е „равнинен, водонепропусклив полимер
– текстилен материал с приложение
при контакт с почви и/или други природни материали”.
Произвеждат се два
основни вида: тъкан
геотекстил – материал, състоящ се от
правилно подредени
взаимно перпендикулярни нишки, и нетъкан геотекстил –
неориентирани по посока
нишки и фибри, слепени
чрез механично-топлинни
процеси. Преди употреба
материалът се изпитва
съгласно изискванията на
10 евростандарта в зависимост от конкретното
предназначение на изделията: строителство на
пътища, жп линии, земни
работи и фу ндаменти,
брегоукрепване, дренажни
системи, изолация на резервоари и язовири, канали,
депа за твърди отпадъци.
Конференцията предизвика голям интерес
сред присъстващите
проектанти и експерти
и показа как трябва да се
печелят нови пазари. Безспорно е, че носителите
на новости в проектирането и строителството
са чуждите фирми у нас,
Затова КСБ съдейства
за тяхното представяне,
за да може необходимата
информация по най-късия
път да стигне до потребителите, българските
строителни фирми.
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Даниела Симеонова-Коруджиева, адвокат, САК
докторант по културно наследство,
СУ „Св. Кл. Охридски“

Културното наследство е обект на закрила
още от създаването на
българската държава. Тази
закрила дори от самото
начало на възстановяване
на държавността е във
формата на легално закрепени правила и мерки. Първоначално чрез временни
правила (от 1888 г.), а после и с приемането на Закон за старините от 1911
и 1937 г. се въвежда за
първи път регистрационен режим с цел „запазване
на старинните постройки
в населените места“. До
2009 г. действащ беше
приетият още през 1969
г. Закон за паметниците
на културата и музеите
и т.н.
Въпросите на териториалноустройствената
защита на недвижимото
културно наследство са
пряко свързани с проблемите на устройството
на територията в цялост.
Обществените нагласи
също често са противоречиви (случаят Несебър,
колизии между обществените интереси и частна-

Към настоящи я момент териториалноустройствената защита
на недвижимото културно
наследство е регламентирана законово основно (но
не само) в раздел V на ЗКН,
чл. 78-85, и обхваща:
9 режими за опазване;
9устройствени схеми
на защитени територии
за опазване на недвижимото културно наследство;
9 устройствени планове на защитени територии за опазване на
недвижимото културно
наследство и специфични
правила и нормативи към
тях;
9планове за опазване и
управление на недвижими
културни ценности;
9проектиране, съгласуване и одобряване на
устройствените планове
и на проектните документации (инвестиционни
инициативи и проекти за
намеси) в защитените
територии за опазване
на недвижимото културно
наследство и контрол по
тяхното прилагане и изпълнение;

Природният феномен Мелнишки пирамиди над едноименното
градче

та собственост (Решение
№ 5 от 21 март 1996 г. по
конституционно дело № 4
от 1996 г., Решение № 7
от 29.09.2009 г. на КС по
конституционно дело № 11
от 2009 г. и др.), затова
и регламентацията бива
често променяна съобразно политическите, социалните и културните виждания на законодателя към
конкретния момент. Уредбата е разпиляна в различни специални закони – ЗКН,
ЗУТ, ЗРР, ЗК и множество
подзаконови нормативни
актове по прилагането им.

9 финансиране и извършване на дейности в
недвижимите културни
ценности и в охранителните им зони за целите на
тяхното опазване и експониране.
Режимът за опазване
на недвижимата културна ценност се определя с
акта за нейното деклариране или за предоставяне
на статут чрез процедури
по идентифициране, деклариране и регистриране на недвижими обекти
като културни ценности.
НИНКН води национален

регистър на недвижимите
културни ценности. Процедурите са установени
в Закона за културното
наследство, чл. 55-57 и в
наредба, която предстои
да бъде издадена (в нея
следва да се прецизира
достъпът до регистъра и
подлежащите на вписване
обстоятелства).
Към настоящия момент статут на недвижими културни ценности
се предоставя за:
9 недвижими културни ценности с категория
„световно значение" - с
вписването им в Списъка
на световното наследство от Комитета за
Световно наследство към
ЮНЕСКО по предложение
на министъра на културата;
9 групови недвижими
културни ценности с категория „национално значение" - от Министерския
съвет, по предложение на
министъра на културата
и на министъра на регионалното развитие и благоустройството;
9всички останали категории недвижими културни ценности („местно
значение“ и „ансамблово
значение“; категория „за
сведение“ в ЗКН не е изведена) - от министъра на
културата.
Съгласно Наредба №
1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, след промените от 2011 (ДВ, бр. 23
от 2011 г.), строежи от
първа категория, буква
„м”, са недвижими културни ценности с категория
„световно значение” и „национално значение”, определени по реда на Закона
за културното наследство.
Строежи от трета категория са реконструкции,
преустройства, основни
ремонти и смяна на предназначението на недвижими културни ценности
с „ансамблово значение”,
определени по реда на
Закона за културното наследство.
Видовете строежи от
втора категория, буква
„з”, са недвижими културни ценности с категория
„местно значение", определени по реда на Закона за
културното наследство.
З а це н н о с т и те „ з а
сведение“ не е определена
точна категория, което
означава, че тя следва да
се определи съгласно общите критерии за строежите.
С режима за опазване
на недвижимата културна ценност се посочват
териториалният обхват
и предписанията за опазване на недвижимата културна ценност и нейната

50 паметника на културата във Велико Търново, които са застрашени от самосрутване,
ще бъдат включени в национален регистър на застрашените обекти. Рисковите културни
ценности се намират в старата градска част и са били огледани от работна група експерти
от Националния институт по недвижимо културно наследство (НИНКН) и отдел „Културноисторическо наследство” при общината.

среда. Териториалният
обхват се определя от
границите на недвижимата културна ценност и на
охранителната й зона. Когато единична културна
ценност няма определен
териториален обхват в
акта за деклариране или
за предоставяне на статут, за нейни граници
се смятат границите на
имота, за охранителна
зона - територията, обхващаща непосредствено съседните имоти, а
при улици до 14 метра
- и срещулежащите през
улицата имоти, както и
уличното пространство
между тях.
Единичните и груповите недвижими културни ценности с техните
граници и охранителни
зони формират защитени
територии за опазване
на недвижимото културно
наследство, които се отразяват в кадастралните
карти съгласно ЗКИР и
в общите и подробните
устройствени планове
съгласно ЗУТ. Защитени
територии са и археологическите обекти, намиращи се в земните пластове,
на тяхната повърхност,
на сушата или под вода,
като временните им граници и охранителни зони
се определят с разрешението за теренно проучване.
Когато в определени
зони има данни за наличие
на археологически обекти,
министърът на културата може със заповед да
ги обяви за защитени територии по реда на чл. 64
ЗКН.
Значение на устройствените схеми и устройствените планове
С ус трой с тве н и те
схеми се определят цели-

те, задачите и начините
за устройство на защитените територии за
опазване на недвижимото културно наследство,
обвързано с режимите за
опазване.
Общи и подробни устройствени планове за
защитените територии
и специфичните правила и
нормативи към тях се изготвят в съответствие
с режимите за опазване
на недвижимите културни
ценности.
Ус т р о й с т в е н и т е
схеми, устройствените
планове и специфичните
правила и нормативи към
тях, както и заданията за
тяхното изготвяне задължително се съгласуват
(по реда на чл. 84) преди
тяхното одобряване. Не се
съгласуват устройствени
схеми, устройствени планове и специфични правила и нормативи към тях,
които не са съобразени с
режимите за опазване на
недвижимите културни
ценности.
В плановете за опазване и управление на единични или групови недвижими
ценности се включват
режимите, специфичните
правила и се определя:
9 обща характеристика на защитената територия за опазване на
недвижимото културно
наследство;
9цели и организация на
управлението;
9дългосрочна и краткосрочни програми на дейностите по прилагане на
плана;
9финансиране на дейностите по прилагане на
плана;
9участие на партньорите в процеса по прилагане на плана;

9 условия и препоръки
за осъществяване на дейностите по прилагане на
плана;
9система за мониторинг на защитената територия и осигуряване на
спешни аварийно-спасителни мероприятия в нея;
9система за контрол
по прилагане на плана.
Планове се изготвят
задължително за:
9 недвижимите културни ценности, включени
в Индикативната листа за
културното и природното
наследство на Република
България;
9археологическите резервати;
9 груповите недвижими културни ценности с
национално значение;
9 единичните недвижими културни ценности
с национално значение - в
случаите, когато се предоставят на концесия.
Планове могат да се
изготвят и за други недвижими културни ценности
по инициатива и при възлагане и финансиране от
техния собственик, ползвател или концесионер, или
общината, на чиято територия те се намират.
Плановете за опазване и
управление на единични
или групови недвижими
ценности подлежат на
обсъждане от заинтересованите институции,
обществени организации
и граждани. Обхватът,
структурата, съдържанието и методологията за
изработването на плановете се определят с наредба на Министерския
съвет.
Плановете за опазване
и управление се възлагат и
финансират, в зависимост
от конкретния случай, от
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министъра на културата
или общините. Те се приемат от Министерския
съвет (в случаите по чл.
81, ал. 2, т. 1 и 2), министъра на културата (в случаите по чл. 81, ал. 2, т. 3
и 4) или от общинския съвет на съответната община, на чиято територия
е недвижимата културна
ценност (в случаите по
чл. 81, ал. 3).
Плановете се внасят
в Министерския съвет
по предложение на министъра на културата след
съгласуване с министъра
на регионалното развитие и благоустройството, а когато в границите
на недвижимата културна
ценност попадат защитени територии по Закона за
защитените територии
и Закона за биологичното
разнообразие - и с министъра на околната среда и
водите.
И н в е с т и ци о н н и т е
проекти и искания за
намеси в защитени територии за опазване на
културното наследство
се одобряват и строежите се изпълняват по реда
на ЗУТ след съгласуване
(по реда на чл. 84, ал. 1),
както следва:
– в единични културни ценности и в техните
граници:
а) програми и проекти
за консервация, реставрация и експониране;
б) визи за проектиране
и инвестиционни проекти
за: реконструкция; пристрояване; надстрояване;
преизграждане; укрепване;
делба; промяна на пред-

назначението; ремонти и
преустройства; цветови
фасадни решения; художествено осветление;
паркоустройство и благоустройство;
в) визи за проектиране
и инвестиционни проекти
по част архитектура за
ново основно и допълващо
застрояване;
г) искания и документация за извършване на
текущи и аварийни ремонти и укрепителни работи;
д) схеми и проекти за
преместваеми обекти,
включително за настилки,
огради, чешми, улично осветление, елтабла и други
елементи на градското
обзавеждане, рекламни,
информационни и монументално-декоративни
елементи;
е) конкурсни книжа, задания за проектиране;
– в охранителни зони
на единични културни
ценности и в границите
на групови културни ценности:
а) визи за проектиране
и инвестиционни проекти
по част архитектура за:
ново основно и допълващо
застрояване; реконструкция, възстановяване, надстрояване, преизграждане,
ремонти и преустройства
с промяна на външния вид
на строежите; цветови
фасадни решения, художествено осветление;
б) визи за проектиране
и инвестиционни проекти
за паркоустройство и благоустройство;
в) схеми и проекти за
преместваеми обекти,
включително за настилки,

В периода между 7 и 12 януари експерти на Националния институт за недвижимо културно наследство с ръководител арх. Пламен
Шомов ще извършат оглед на всички сгради и археологически обекти в Стария Несебър, които са паметници на културата.

огради, чешми, улично осветление, елтабла и други
елементи на градското
обзавеждане, рекламни,
информационни и монументално-декоративни
елементи;
г) искания и документация за извършване на
външни текущи и аварийни
ремонти;
– в охранителни зони
на групови културни ценности:
а) визи за проектиране
и инвестиционни проекти
по част архитектура за:
ново основно застрояване,
възстановяване, надстрояване и пристрояване;

Белоградчишките скали са уникален природен феномен, който няма аналог в света

б) схеми и проекти за
преместваеми обекти и
монументално-декоративни елементи, когато това
се изисква с режимите за
опазване.
За инвестиционни
инициативи и проекти за
намеси в археологически
недвижими културни ценности и охранителните
им зони освен проектните
документации се съгласуват и проекти на транспортната и техническата
инфраструктура.
Разрешение за ползване на строежи се издава
след положително становище на министъра на кул-

турата или оправомощени
от него длъжностни лица,
а екзекутивната документация по смисъла на ЗУТ
се съгласува (по реда на
чл. 84, ал. 1).
В случаите, когато
към по дробен устройствен план за територия
или част от територия
на културното наследство няма съгласуван работен устройствен план,
се изисква представяне
на обемно-устройствено
проучване, което обхваща
имота, обект на проектиране, и непосредствено
съседните му имоти.
Преместване, премахване изцяло или частично
на недвижима културна
ценност, както и премахване на растителност и
паркови елементи в недвижими културни ценности - градинско и парково
изкуство, се разрешава по
реда на ЗУТ.
Промяна на предназначението на поземлен
имот, в чийто обхват попадат недвижими културни ценности или техни
охранителни зони, също
се съгласува по реда на
чл. 84, ал. 1.
Съгласуването по раздел V от ЗКН се извършва с писмено становище
и заверка с печат върху
графичните материали
в двумесечен срок от датата на постъпването
на съответната документация. Съгласуването се
извършва от министъра
на културата или от оправомощени от него длъжностни лица след писмено
становище на НИНКН.
Отказът за съгласуване
се мотивира писмено и
може да бъде обжалван по
реда на АПК. Контролът по
прилагането и изпълнени-

ето на мерките на териториалноустройствената
защита на недвижимите
културни ценности се осъществява от Инспектората към Министерството
на културата съвместно с
компетентните държавни
и общински органи.
Нарушения на разпоредбите по ЗУТ, отнасящи
се до опазването на обекти на недвижимото културно наследство, подлежат на административен
контрол, съгласно чл. 220 и
сл. – чрез ДНСК. Правомощия по осъществяването
на административен контрол в случаи на нарушения имат и органите на
общинската администрация (съгл. чл. 223 от ЗУТ)
– по отношение на контрола по прилагането на
устройствените планове,
по спазването на действащите нормативни актове
за устройство на територията. Съставеният
констативен акт следва
да бъде изпратен в ДНСК.
За нарушение на разпоредбите на ЗУТ, което касае
недвижими културни ценности, са предвидени административни наказания
и имуществени санкции.
В заключение следва да
се отбележи, че териториалноустройствената
защита на недвижимите
обекти - културни ценности, е част от по-широката стратегия за опазване
и защита на културното
наследство, която обхваща различни нива на закрила и съответни законоустановени процедури
и действия. Настоящият
анализ фокусира главно
върху териториалноустройствената защита
без претенции за изчерпателност.
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Å¶ÊÏÂÏÓÐÄÂÓÔÂÃÊÍÏÐÓÔ
ÊÒÂÓÔáÛÂÃÇÉÒÂÃÐÔÊØÂ
Усвояването на европейските фондове стигна 17%, но чуждите инвестиции изчезнаха
Страницата
подготви
Светослав Загорски

Краят на финансовата
2011 г. настъпва със смесени чувства за редовия
данъкоплатец. България остана една от най-стабилните финансово държави в
целия Европейски съюз, но
с цената на продължаващо
обедняване на населението, фалиране на фирми и
растяща безработица, която в определени региони на Финансовият министър Симеон Дянков е
откровен оптимист за 2012 г.
страната стигна и до 17%
в края на ноември.
Всичко в икономиката се продължаващите лоши новини
обясняваше и пречупваше през от Европа. Финансовият миниспризмата на сложната ситуация тър Симеон Дянков явно е опв еврозоната, дошла след тежка тимист, защото през годината
дългова криза в Гърция, Ирландия данъчните приходи са се увелии Португалия и последвалите ог- чили с 1,5 млрд. лв., а плановете
ромни проблеми за Италия и Ис- са те да се увеличат до края на
пания. Това увеличи рисковете 2013 г. с 2,5 млрд. лв. Ние сме и
от разпадане на еврото, което една от малцината държави в
от април насам загуби 12% от ЕС, които покриваме дълговите
стойността си, стигайки до изисквания, като брутният дъркритичната граница от 1,30 до- жавен дълг на страната е едва
лара за евро в края на годината. 14,3% от БВП.
Единственият проблем се
На този фон в края на октомври България отчита едва оказват чуждите инвестиции,
1,1% дефицит – близо три пъти които през годината не се слупо-малък в сравнение със същия чиха въпреки финансовата ни
период на 2010 г., и заложи ръст стабилност. В най-добрия слуна брутния вътрешен продукт чай те ще бъдат 1 млрд. евро,
в бюджет 2012 от 2,5% въпреки или над 4 пъти по-малко в срав-

ǶȚȕȖȊȖȗȍșȐȔȐȏȢȔ
ȊșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖ
Настроенията на бизнеса и прогнозите им по
отношение на промяната
на бизнес климата у нас в
края на годината остават
почти без промяна в сравнение с ноември. Единствено в сектор строителство се отбелязва
спад от 5 пункта поради
увеличения песимизъм на
мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията.
Оценките, свързани със
строителната дейност и
осигуреността на производството с поръчки, са
също по-неблагоприятни,
като балансовата стойност на показателите
пада съответно с 10,1 и

8,4 пункта в сравнение с
предходния месец. Същевременно и очакванията
на строителните предприемачи за дейността
през следващите три месеца не са оптимистични.
По отношение на заетите
в бранша прогнозите са в
посока на намаление.
Песимизмът в строителството се компенсира с умерен оптимизъм в
промишлеността, където
показателят, изчисляван
от Националния статистически институт, нараства с 2,1 пункта. Ръст в
очакванията за по-добър
бизнес има и в сферата на
услугите, където покачването е с 2,8 пункта.

Строителните фирми отново са песимистично настроени

нение с 2008 г. Този проблем донякъде се компенсира с безспорните успехи в усвояемостта и
договарянето на пари от европейските програми. Договаряне
и разплащане вървят до последните дни от годината, като
министър Томислав Дончев със
сигурност ще отчете за 2011 г.
усвояване от над 17%, зад които
стоят между 2,7 и 3 млрд. лв.
Държавата не може да се
похвали с успехи на енергийния
фронт. Отказахме се от проекта „Бургас – Александруполис”
и забавихме старта на АЕЦ
„Белене“. За втората атомна
централа очакваме окончател-

ното становище по проекта на
консултанта – банката HSBC.
Напредък се отбелязва само по
проекта „Набуко”, който се очаква да стартира именно през
2012 г. Държавата може да вземе 30 млн. лв. само от проучвателните дейности около добива
на шистов газ, без да се смята
енергийната независимост, която бихме придобили с реализацията на такъв проект, ако той
се окаже безопасен за околната
среда.
На този фон ярко се откроява и тежкото състояние, в което е изпаднал частният бизнес.
Фалитите на фирми се увели-

Все повече хора посещават бюрата по труда

чиха с 40% според последните
проучвания на колекторските
фирми, а междуфирмената задлъжнялост надхвърли 200 млрд.
лв., като малките и средните
фирми имат между 50 и 90%
просрочени вземания. Единствено фирмите, които реализират
износ, донякъде успяват да оцеляват на пазара.
В крайна сметка правителството до последно се съсредоточаваше изцяло върху финансовата стабилност и връзването
на бюджет с малък дефицит.
Това доведе и до най-разгорещените дебати – тези за пенсионната реформа. Решението на
финансовия министър да вдигне
пенсионната възраст изведнъж
с 1 година още от 2012 г. доведе до стачка на синдикатите.
В крайна сметка се стигна до
компромис – поетапно увеличение с по 4 месеца всяка година.
Целта е НОИ да излезе на нула
през 2020 г.
Промените в Кодекса на
труда и бюджета на социалното осигуряване бяха спрени
от президента Георги Първанов, но това е само временно
забавяне, защото от януари
президентът ще е друг – Росен
Плевнелиев. Бившият строителен министър, който се оказа и
най-печелившият политик през
2011 г., със сигурност ще подкрепи правителството в икономическите реформи.

ǸțșȐȧȕȧȔȈȌȈȌȖȗțșȕȍȌȈȕȈȗțșȕȍȔȐ
ȗȘȖȍȒȚȈȏȈǨǭǾÄǩȍȓȍȕȍ´
България и Русия продължават да стоят на
доста различни позиции
относно общите енергийни проекти. Руската
страна използва повода
с отказа ни от проекта
„Бургас - Александруполис”
за нов натиск по линия на
проекта АЕЦ „Белене”. Руският министър на енергетиката Сергей Шматко
заяви пред журналисти, че
страната ни няма да може

да се откаже и от АЕЦ
„Белене”, така както от
проекта за нефтопровода
под Черно море, а освен
това ще си плати всички неустойки за „Бургас Александруполис”.
„Ще бъде извършена
инвентаризация на тези
разходи, които бяха понесени от стопанските
субекти в тази връзка.
Без съмнение, в съответствие с действащите

„Южен поток“ е под въпрос
Само седмица след като България се отказа от
„Бургас-Александруполис” друг енергиен мегапроект е
поставен под въпрос. Оказва се, че съдбата на „Южен
поток” изцяло зависи от преговорите на Русия с Украйна. Ако двете страни се разберат за използването на украинската газопреносна мрежа, то „Южен
поток” става автоматично ненужен. Това ще стане
ясно най-рано на 15 януари, когато е поредният кръг
от преговори между Москва и Киев.
Ако тези преговори излязат успешни, то в найдобрия случай за „Южен поток” проектът ще се реализира с намалени мощности. Другите два варианта
е да бъде отложен за неопределено време или изцяло
прекратен.
Според досегашния план на „Газпром” „Южен поток”
трябва да заработи в края на 2015 година. Морският
участък по дъното на Черно море се оценява на около
10 милиарда евро, а сухопътното трасе в Европа – на
около 5,5 милиарда евро. Общо – почти 30 милиарда
долара.

процедури, те ще бъдат
предявени на българската страна за погасяване", посочи руският министър.
В края на ноември
дългът на България по
проекта съставляваше
6,2 млн. евро.
Сергей Шматко направи и доста песимистичен коментар по отношение на АЕЦ „Белене”,
като заяви, че проектът
се намира в период на
стагнация и в близки- Руският енергиен министър Серте месеци няма изгледи гей Шматко заяви, че ще вземе
неустойка за нефтопровода
за активизирането му.
Той обаче подчерта, че
страната ни няма никакви като Борисов зае крайно
шансове да напусне и този твърда позиция за нефпроект по подобие на „Бур- топровода. „Моите уважения към господин Шмагас - Александруполис”.
„Там са вложени коло- тко, пожелавам му весела
сални средства, ние сме Коледа и честита Нова
направили сериозни разхо- година. Един лев няма да
ди за оборудване”, отбеля- вземат за „Бургас - Алекза Шматко. Той подчерта, сандруполис”, заяви в Русе
че никой друг на светов- премиерът.
Той обаче не спомените пазари няма да предложи на България такива на каква ще е позицията
услови я за изграждане ни по отношение на АЕЦ
на атомната централа, „Белене”. Икономическият
каквито са предложили министър Трайчо Трайков
руското правителство и продължава да повтаря, че
всичко зависи от крайнакорпорацията „Росатом”.
Отговорът от бъл- та оценка на консултанта
гарска страна не закъсня, HSBC.
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ǩȘȖȒȍȘȐǷȈȏȈȘȢȚȕȈȐȔȖȚȐșȍșȚȈȉȐȓȐȏȐȘȈ
ȐȡȍȚȘȢȋȕȍȕȈȋȖȘȍȗȘȍȏȋ
Сделките са с 30% повече, лихвите по ипотечните кредити
се върнаха на нива от 2008 г., цените са с много минимален спад
Светослав Загорски

Брокерите на недвижими имоти отчитат
много по-успешна година,
отколкото предишните
две, които бяха изключително силно повлияни от
икономическата криза.
Сделките на пазара са с
30% повече в сравнение
с 2010 г., като голяма заслуга за това имат земеделските земи, парцели с
възможност за промяна
на статута, както и луксозни имоти и добрите
жилища в централните
части на големите градове.
Особено добри за пазара са последните 3-4
месеца и брокерите са
на мнение, че пазарът би
могъл да тръгне и нагоре

постепенното спадане
на лихвите
по ипотечните кредити.
Според Ти хо м и р То ш е в,
управител на
ко н с ул т а н т ската компания Кред и т Ц е н т ъ р,
лихвените
нива по евровите ипотеки
вече са се върнали на размерите отпреди
криз ат а, или
6,75-7,5%. Тенденцията е
същата и при левовите
ипотечни заеми, като
тук нивата са съвсем
малко по-високи, сравнени с тези от 2008 г. –
7,5-8%. Освен това много от купувачите са си
направили нужните поуки
от кризата и сега предпочитат такива кредити, които са с по-дълъг
п е р и о д н а ф и кс и р а н а
лихва. Тези нови банкови
продукти, които се появиха през тази година,
се радват на голям успех
и наистина дават по-голяма сигурност, защото
лихвата може да се фиксира и за период от 7-10

Луксозните имоти
се продават на добри цени

по отношение на цените,
ако не са новите проблеми в еврозоната, които
неминуемо влияят и върху нашия пазар.
Специалистите по-

ǹȢȌȍȉȕȐȚȍȗȘȖȌȈȎȉȐ
ȕȈȚȐșȒȈȚȞȍȕȐȚȍ

Разбира се, не всичко на
пазара на имоти е розово. Проблеми има и най-яркият от тях
е непрестанното увеличение на
жилищата, които се продават
чрез търг от съдия-изпълнител,
защото купувачът вече не може да плаща на банката
по ипотечния си кредит. Именно този род имоти натискат най-много цените надолу и особено цените на
„предлагане”.
Пред „Строител” управителят на „Явлена” Страхил
Иванов заяви, че предлагането на такива имоти е голямо и те натискат средните цени в отделните сегменти, но в същото време се сключват доста малко
сделки. Това се дължало на факта, че много голяма част
от тези жилища са с проблеми и вече има случаи, в които имотът е продаден, купувачът си е дал парите, а не
може да получи жилище.
„Остава без парите и без имота, без да е ясно кога
ще се реши проблемът, което е много неприятно”, обяснява Иванов.
Този род продажби през съдия-изпълнител създават големи проблеми и на собственика длъжник. Често
имотът се реализира на ниска цена, която не стига за
покриване на ипотеката и човекът остава без жилище
и с остатъчен дълг към банката.

сочват три основни причини за стабилизацията на пазара и първите
признаци на растеж. На
първо място е поставен
и н ф ор м и ран и я т из б ор
на участниците на пазара, които вече много
внимателно подхождат
към покупка на жилище.
И з че з н а ли с а п и ш м ан
спекулантите, които купуваха през 2007-2008 г.
без оглед на потенциал
от гледна точка на цените. Сега това са хората, които масово са
посещавани от съди яизпълнители.
Вторият фактор е

години, а това е предимство в условия на несигурност в Европейския
съюз и е ясно изразена
тенденция за поскъпване
на паричния ресурс през
следващата година.
В същото време се
забелязва тенденция към

стабилизиране
на лошите кредити
н а б ан к и те, ко ето
означава, че хората са
спрели да теглят, без
да могат да си позволят
изплащане, а и банките
са станали в пъти постриктни при отпускане
на заеми. Това също ще
повлияе добре на пазара,
като няма да позволи да
излизат все повече жилища на търг от съдия-изпълнител.
Третият фактор по
отношение на по-големия интерес са максимално ниските цени, до
които е стигнал пазарът. Спадът за 2011 г.
е най-малък в сравнение
с предишните и се изчислява средно между 6
и 10% в зависимост от
различните сегменти.
Едно е сигурно обаче,
хората пазаруват в две
о с н ов н и н ап р авле н и я .
Едното е на малки жили-

ща в отлично състояние
в це н тра лн и те час т и
на големите градове и
престижните квартали.
Другото направление са
тристайните жилища,
които вече са по-предпочитани от двустайните
именно поради значителното им поевтиняване
през годините.
Според Страхил Иванов, управител на „Явлена”,

разликата между двустайно и тристайно
жилище
в един и същ квартал
е вече от 3000 до 5000
евро и купувачите не се
колебаят да купят по-големия апартамент.
С амото търсене на
имоти се е изместило с
около 250 евро на кв. м
надолу, като в момента
масовите сделки в София
и най-големите градове се сключват на цени
между 650 и 800 евро на
кв. м, докато преди кризата средната цена варираше около 1000 – 1100
евро на кв. м. Именно затова масовите сделки в
момента са в диапазона
35 000 – 50 000 евро.
Много стабилен и интересен продължава да
е и пазарът на луксозни имоти с цени от над
150 хил. евро. На хубавите с отлична дестинация
цената не е мръднала, но
има имоти, които са поевтинели с 10 и повече
процента именно защото през годините са били
надценени.

ǪȢȏȊȘȢȡȈȍȔȖșȚȚȈȍȗȈȌȕȈȓȈȌȖȋȖȌȐȠȕȖ
Продължаващата имотна криза
в световен мащаб, а и задаващата се в Китай, явно ще продължи
да натиска пазара и у нас. Това се
отразява в голяма степен на възвръщаемостта на инвестицията
в недвижимости. В края на 2011 г.
можем само да мечтаем за възвръщаемост от 11-12% годишно, както бе през 2006-2007 г. Ниските
цени, но и още по-ниските наеми на
имотите са довели в момента до

възвръщаемост от едва 6%. Това
означава, че ако купите един средностатистически апартамент, ще
можете да го изплатите от отдаването му под наем за 16-17 години.
Според брокери цените са изгодни за покупка на единични апартаменти с цел живеене или защита на спестяванията, защото
цените са ниски. Но рентиерството в момента не е изгодно, особено
ако искаш да инвестираш в повече

имоти. Единствено има сметка да
се купуват жилища в затворените комплекси, защото там всичко
върви с поддръжка и охрана и така
разходите около наемателите падат драстично. Истината е обаче, че и цените на апартаменти в
добрите затворени комплекси или
в кооперации с всички екстри са с
по 20 – 30% по-високи в сравнение
с останалите цени за съответния
район.

Страхил Иванов, управител на „Явлена”, пред „Строител”:

Тихомир Тошев, управител на КредитЦентър, пред „Строител”:

ǸțșȒȐȚȍȐȕȊȍșȚȐȚȖȘȐșȍȗȘȍȔȍșȚȐȝȈ
ȕȈȆȎȕȖȚȖǿȍȘȕȖȔȖȘȐȍ

ǲȓȐȍȕȚȐȚȍȊȍȟȍșȈȖȚȓȐȟȕȖȐȕȜȖȘȔȐȘȈȕȐȐ
ȊȕȐȔȈȚȍȓȕȐ

Това, което в най-голяма степен характеризира пазара на недвижими имоти през 2011 г. извън София, е промененият интерес от страна на руските
инвеститори. Докато в предишните години тяхна любима дестинация и място
за покупка на ваканционни имоти бяха
Варна и Северното Черноморие, през
тази година станахме свидетели на масовото им придвижване на юг, с интерес
отново към черноморски имоти.
Другият фактор, който заслужава да
се отбележи, е значителният интерес
към покупка и търговия със земеделска
земя. Именно тези продажби бяха основен фактор за това да имаме значително по-голям брой сделки на пазара на
имоти през 2011 г. в сравнение с предишната.

Изминалата година бе много добра
за пазара на недвижими имоти, особено в сравнение с предишните годишни
периоди след началото на кризата от
края на 2008 г. Може би най-положителното явление е това, че и продавачи, и
купувачи сега са много по-предпазливи,
отлично информирани, пристъпват изключително внимателно към избора си
и това означава, че грешките отпреди
едва ли ще се повторят.
Следващата година ще е трудна,
особено на фона на случващото се в
Европа, но аз съм оптимист. Все пак
прогнозите сочат, че в страната ни
през 2012 г. ще има ръст, макар и минимален от 1-1,5% от брутния вътрешен
продукт, и това не може да не се отрази благоприятно и на пазара на имоти.
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330 млн. лева ще бъдат отпуснати на 6 общини
Страницата
подготви
Светослав Загорски
Министерството на
околната среда и водите
завършва ударно 2011 г. по
отношение на договаряне
и одобрение на проекти
по ОП „Околна среда”. Към
момента над половината
от бюджета на сектор
„Води” на оперативната
програма е договорен. Той
възлиза на 1,3 млрд. лв., а
усвоените от общините
средства за ВиК инфраструктура са 300 млн. лв.
Само за последната година в Министерството
бяха договорени проекти
за 340 млн. лв., чието изпълнение предстои. Тези
пари са за пречиствателни станции и интегрирани водни сектори в
девет общини. Парите
са по процедурата „Подготовка и изпълнение на
инфраструктурни проекти в агломерации с над
10 000 е.ж.” от втората
ос „Води”.

З а ак т ив н ат а дей ност на Министерството говори фактът, че
само ден преди началото
на коледните празници
бяха одобрени поредните
5 проекта, по които бенефициенти са общини. Те
са за изграждане на пречиствателни станции и
водопроводните мрежи в
съответния град. Общата
стойност на проектите е
206 млн. лв., като най-голям е този в Асеновград.

Стойността му е 109,5
млн. лв. и в съответствие
с правилата за надзор той
ще бъде изпратен за одобрение в Европейската
комисия. Такава е съдбата на всички проекти на
стойност над 100 млн. лв.
Проектът на Асеновград
е петият по големина във
водния сектор на ОПОС,
като с него ще се реконструират 24 км канализация и 4 км водопровод.
Отделно ще бъде изграде-

Асеновград ще има чисто нова пречиствателна станция

на и нова пречиствателна
станция за отпадни води.
За 64 млн. лв. е проектът на община Гоце Делчев. С тези пари ще се реконструират общо 40 км
ВиК мрежа и ще се построят 2,5 км нови колектори. Ще бъде изградена
и пречиствателна станция за отпадни води. След
изпълнението му в края
на 2014 г. всички 20 хил.
жители на града ще имат
канализация, свързана към
модерно пречиствателно
съоръжение.
Замърсяването на
Дунав ще бъде намалено
след реализацията на проекта на община Свищов, с
който ще се изгради пречиствателна станция за
отпадните води от града.
С 32,5 млн. лв. ще се построят още 2 тласкателя и 3 км нови колектори,
а други 3 км остарели колектори ще се реконструират.
Трите общини кандидатстват по процедурата, отправена към общините с готови проекти.

новият кмет
Иван Тотев.
„ П о л ож и хме огромни
усилия, за да
с т иг нем д о
входирането н а то з и
проект. От
началото
на мандата
само за 30
Новият пловдивски кмет Иван Тотев успя
скоростно да вкара проекта за ВиК
дни проведохме шест среПо нея има сключени още щи с представители на
2 договора – с Трявна и Министерството, което
Тервел, а в оценка са вече веднага даде резултат”,
29 предложения за над 1 коментира Иван Тотев.
По проекта ще бъдат
млрд. лв.
С е д м и ц а по - р ан о в подменени 14 км водопроЕкоминистерството бе води и 800 сградни отвнесен и друг много го- клонения; 16,1 километра
лям проект за одобрение. второстепенна каналиБенефициент е община зационна мрежа; ще бъде
Пловдив, а стойността извършена рехабилитация
му е 124 млн. лв., което на 2,8 километра от съозначава, че също ще бъде ществуващия колектор
одобряван от Европей- VII; изграждане на разтоската комисия. Пловдив варващ колектор VII; каккандидатства по ОПОС то и ще бъде извършена
с проектно предложение реконструкция, модерни„Интегриран проект за зация и доизграждане на
водите на град Пловдив пречиствателна станция
– фаза 1“, съобщи лично за отпадни води – Пловдив.

ȔȓȕȓȊȏȈȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧ ǩȖȑȒȖǩȖȘȐșȖȊȖȚȒȘȐ
ȖȉȕȖȊȍȕȈȚȈȏȈȓȈÄǩȢȓȋȈȘȐȧ´
ȕȈȎȗȚȘȈșȍȚȖǷȢȘȊȖȔȈȑ
Комплексът получи нов живот с 1,8 млн. лв.
ǹȊȐȓȍȕȋȘȈȌ
по ОПРР

Премиерът Бойко Борисов обяви 2020 г. за датата, от която акцентът
на инвестиране на средствата по европейските
програми ще се пренесе
от магистралите към
друга жизненоважна част
от пътната инфраструктура – железопътната.
Това обаче не означава,
че и в момента пари от
оп ер ат и в н и п р о г р а м и
„Транспорт” и „Регионално
развитие” не се насочват
към рехабилитация на железопътни мрежи.
Поредно доказателство е реконструкцията
на жп отсечката „Първомай – Свиленград”, която
ще се финансира по ОП
„Транспорт”. За нея Европейската комисия одобри
формуляра за кандидатстване по проект „Електрификация и реконструкция на железопътна линия
Пловдив - Свиленград по
коридори IV и IX, фаза 2:
Първомай – Свиленград”.
Проектът се финансира
чрез Кохезионния фонд на
Европейския съюз по приоритетна ос 1 на ОПТ „Развитие на железопътната инфраструктура

Жп линията до Свиленград трябва да е готова през 2012 г.

по трансевропейските
и основните национални
транспортни оси”.
Предвижда се електрификация и реконструкция
на 96,5 км жп линия от
Първомай до Свиленград.
Това ще позволи на пътническите влакове да достигнат максимална стойност по трасето от 160
км в час, а на товарните
– 120 км в час. Проектът
включва още електрификация и модернизация на
железопътната линия от
Свиленград до границата
с Гърция.
Решението на комисията дойде 2 дни преди
Коледа, като проектът
възлиза на близо 350 млн.
лв., от които 279,6 млн.
лв. идват от Кохезионния
фонд, а останалите са
национално съфинансиране. Поръчката се смята
за голяма по размер, като
бенефициентът в лицето
на Националната компания „Железопътна инфраструктура” тепърва ще

обявява търгове за подизпълнители.
Поредни ят проект
затвърждава позицията
на Оперативна програма „Транспорт” като една
от най-проспериращите
през годината. Сумата на
сертифицираните плащания по ОПТ възлиза на над
893 млн. лева, или 23% от
бюджета на програмата.
До този момент по нея са
сключени договори за безвъзмездна финансова помощ за над 3,407 милиарда
лева, което е около 87%
от бюджета й. На бенефициентите са изплатени
над 830 млн. лева, което
е над 20% от предвидените средства. Само през
2011 г. е предоставена
безвъзмездна финансова
помощ за над 2,15 милиарда лева, или почти два
пъти повече от периода
2007-2010 г. През годината
на бенефициентите са изплатени над 617 млн. лева,
или почти три пъти повече от периода 2007-2010 г.

Символът на музикална
София – зала „България”,
изцяло обновена, отвори
врати на 22 декември с
коледен концерт. На него
присъстваха премиерът
Бойко Борисов, избраният
за президент Росен Плевнелиев, регионалният министър Лиляна Павлова и
министърът на културата
Вежди Рашидов
Залата беше ремонтирана с 1,8 млн. лв. по Оперативна програма „Регионално развитие”, като е
подобрена хидроизолацията, енергийната ефективност и противопожарната
безопасност на залите, в
които през концертния
сезон звучи симфонична и
камерна музика. Ремонтирани са водоснабдителната и канализационната
мрежа, реконструирана е
камерната зала и козирката над главния вход. Осигурен е достъп за хора с
увреждания.
Министерството на
културата е дало от бюджета си допълнително 30
хил. лева за ремонт на инсталациите, за тапициране на столовете в залата
и за други дейности.

Зала „България”

„По време на криза ние
строим повече, отколкото
са строили в последните
30 години. И всичко е видно, включително и резултатът от двата милиона
лева, вложени в ремонта
на зала „България”, каза
премиерът. „Ремонтираме театрите в Бургас и
в други градове, приключихме вече ремонта на театъра в Перник. Като кмет
оправих и столичните театри”, завърши той.
Росен Плевнелиев каза,
че за него блясъкът на
зала „България” е особено
очевиден, защото преди
месеци като министър на
регионалното развитие е

видял в какво състояние
е била тя. Помислено е за
всички, включително за
децата, както и за хората с увреждания, подчерта Плевнелиев. Най-важното е, че духовността
в цялата страна намира
материална подкрепа и в
най-голямата криза, допълни той.
„Добри условия има и за
посетителите, и за музикантите от Софийската
филхармония в най-хубавата ни концертна зала
след извършения основен
ремонт, какъвто тук не
беше правен от десетилетия”, каза на церемонията
министър Вежди Рашидов.
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Проф. д-р арх. Александър Александров, ръководител катедра „Градоустройство“ в УАСГ:

ǰȕȚȍȋȘȐȘȈȕȐȚȍȗȓȈȕȖȊȍșȈȊȢȏȔȖȎȕȖșȚ
ȏȈȘȈȏȊȐȚȐȍȕȈȋȘȈȌȖȊȍȚȍ
ǰȕȚȍȋȘȐȘȈȕȐȧȚȗȓȈȕ

9 включва пространствена, времева и фактическа интеграция на различни политики, проекти и
планови ресурси за градско развитие
9 е връзката между общите устройствени планове и общинските планове за развитие
9 обединява всички заинтересовани страни бизнес, община, граждани и неправителствения
сектор
9 допринася за реализацията на визията и
стратегията за развитие на града в съответствие с определените приоритети, идентифицирайки и решавайки конкретни проблеми

Селищата вече не са само производствена
сила, а и място за живеене
Свилена Гражданска
Актуалното за България в урбанистичните
среди са интегрираните
планове, изисквани от Европейския съюз. „Целта
им е да стимулират развитието на по-големите
градове. Те разглеждат
някои кризисни части за
бъдещото развитие, като
търсят своеобразни инжекции за подобряване на
градските условия. Чрез
тях се разкрива интегрираният подход към цялото селище“, обяснява
ръководителят на катедра „Градоустройство“ в
Архитектурния факултет
на Университета по архитектура, строителство и
градоустройство (УАСГ).
Интегрираните планове са възможност за
по-голяма ефективност
на градовете. Чрез тях
може да се привличат
инвестиции, да се реализира публично-частното
партньорство. Това е възможност за развитие на
селището. „Въпросът е не
само да се правят планове,
а те да бъдат обвързани
с конкретен точен анализ
за бъдещо развитие на
градовете“, подчертава
ръководителят на кате-

дра „Градоустройство“.
Интегрираният
план представлява взаимосвързани проекти и
политики, които целят
трайно подобрение на
икономическото, материалното, социалното
и екологичното положение на даден град или
район. В основата му е
интеграцията, чрез която се постига устойчивост и ефективност
на всички дейности,
разглеждани в тяхната взаимовръзка. На
практика това е план,
който определя персПроф. д-р арх. Александър Александров завършва
„Архитектура” във ВИСИ (УАСГ). Работи като
проектант и ръководител на градоустройствена
група, управител на фирма за проектиране и
консултации в областта на архитектурата и
урбанизма. От 1996 до 2003 г. е зам.-декан по
научноизследователската и международната
дейност в Архитектурния факултет на УАСГ.
Член е на Съюза на архитектите в България
(САБ), на Камарата на архитектите в България
(КАБ), а през годините е присъствал в
управителните съвети и на двете организации.
Участва в работата на Националния експертен
съвет към Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. Сега ръководи
катедра „Градоустройство” в Архитектурния
факултет в УАСГ.

До 2013 г. интегриран план за градско възстановяване и развитие ще бъде изготвен и за
столицата

ǰșȚȖȓȐȞȈȚȈȘȈȏȘȈȉȖȚȊȈȗȓȈȕ
Преди няколко месеца стартира изготвянето на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие на София. Разработването му се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие“. „В процеса на създаването му ще бъде
търсено активното сътрудничество между Столичната община и 24-те районни
кметства. Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на София
е от ключово значение. В него ще бъдат определени проектите, които могат да
кандидатстват за европейско финансиране в следващия програмен период 2014 2020 г.“, подчерта гл. архитект на столицата Петър Диков.
„Всичко това налага задълбочен анализ и включване на максимално широк обхват от приоритетни зони за въздействие, които да доведат до максимална полза
за развитието на града и защита на повече средства от ЕС”, допълни той.
Проектът трябва да е готов през 2013 г.

ǰȕȚȍȋȘȐȘȈȕȐȚȍȗȓȈȕȖȊȍȔȖȋȈȚȌȈșȍ
ȐȏȘȈȉȖȚȊȈȚȏȈ
9 обхвата на целия град/община
9 част от града като обособена територия

пективното развитие и
взаимоотношенията между всички системи и техните елементи, оказващи
влияние върху качеството
на средата и населението.
Това са транспорт, демо-

марени“, е на мнение преподавателят от висшето
училище.
Икономическата криза
е основната причина, поради която те трябва да
са добре поддържани. Според него доброто икономическо развитие зависи
от подредбата им. „Трябва да започнем да мислим
в посока как най-добре да
разкрием красотата им“,
заявява ръководителят на

ръка. Днес фокусът е друг.
Сега градовете са привлекателни места не толкова
и само защото предлагат
работа. Те са и мястото,
осигуряващо добро образование, културни или
спортни прояви за всички
възрасти.
„През последните десетилетия започна да се
гледа по-комплексно на
градовете. Хората преценяват по предлаганите

Трябва да разкриваме красотите на българските градове

графия, инфраструктура,
комунални услуги, екология,
индустрия и други.
„Катедрата ни към
УАСГ обучава студентите по градоустройство и
урбанизъм, не толкова по
архитектура. Учим ги как
да подредят градовете
ни. Урбанистиката е много близка до архитектурата. Тя отчита специфични
икономически, социални,
управленски проблеми на
всеки град“. Това заявява
арх. Александър Александров.
„Разположението на
сгради и комуникации е от
изключително значение
за развитието на дадено
селище. Специфичното на
българските градове е,
че са хубави. Това са найвече малките градчета,
разположени в Предбалкана, Средна гора, Родопите.
Голяма част от тях са добре подредени. Лошото е,
че някои са мръсни и зане-

катедрата.
Причината по-малките
градчета да изглеждат
по-добре от големите
според арх. Александров
е, че хората в тях се познават и си пазят градчето. Докато по-големите
градове имат по-сериозни
проблеми. Те са свързани
с периферни зони, ромски
квартали, сметосъбиране,
поддържане на жилищния
фонд, транспорта. Това са
все сериозни въпроси.
Съвременните тенденции са градовете да
бъдат екологични. Те са
обърнати повече към човека и неговия качествен живот. Според ръководителя
на катедра „Градоустройство“ вече е парадигма от
миналото, че градовете
обезателно са свързани с
икономическото развитие.
Те не са вече мястото на
големи производствени
мощности, фабрики, заводи, осигуряващи работна

условия дали да живеят
там, или да ги напуснат.
Урбанистите трябва да
се съобразяваме с това, че
градовете трябва да са и
приятни места за живеене“, подчертава преподавателят от УАСГ.
В университета от
няколко години има нова
специалност -„Урбанистика”. „Допреди години в
Архитектурния факултет
обучавахме архитекти
на урбанистика и градоустройство. Давахме
им основните познания
за развитие на градовете. От няколко години се
обособи отделна специалност. В момента обучаваме урбанисти. По време на
следването си в УАСГ те
ще опознаят основите на
градското развитие. Специалността съществува
в Европа от стотина година“, обяснява ръководителят на катедра „Градоустройство“.
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Няма съмнения, че Швейцарските Алпи предлагат едни от
най-добрите условия за ски и отдих в Европа. Това е мястото,
в което са изградени впечатляващите луксозни хижи, разположени в близост до оживени райони, изобилстващи от ресторанти, барове, дискотеки и шикозни бутици

Виолета Михайлова
Eдна от тези хижи
е Zermatt Peak,
която е определяна
като връх на алпийския
лукс. Със своите пет
звезди тя е една от найстилните и впечатляващи почивни резиденции на
Швейцария. Уникални при
сградата са не само архитектурният план и интериорното решение, но и
местоположението й. Резиденцията се намира в една
от най-желаните световни локации – на границата
между конфедерацията и
Италия. Тя е построена
така, че пред нея се открива цялото очарование на
швейцарския град Цермат
и емблематичния алпийски
връх Матерхорн с вечните му снегове и ледове.
Достъпът до хижата се
осъществява чрез частен
асансьор и тунел. При пристигането си всеки гост е
посрещнат с чаша добро
шампанско.
Хижа Zermatt Peak има
четири етажа, партер и
подземно ниво. Интериорът и екстериорът на
мащабната резиденция е
шеметен, различен, блестящ. Вътрешното пространство на красивото
място е оформено с масивно дърво, натурален
камък, меки кожи и дизайнерски мебели. Акцент в
тях са масивните модерни
кристални полилеи, които
се спускат от таваните
като ледени скулптури.
Дизайнът на Zermatt
Peak може да бъде описан
като стопроцентова хармония между цветове, материали и материи. Гамата
във вътрешността на хижата е топла, светла и изключително стилна. Тя преминава от млечнобяло, през
цвят какао и карамел, за да
достигне до тъмно сивкаво-кафяво. Повърхностите
са едноцветни, но релефни, а светлината променя
нюансите им и образува
прелестни шарки. Акценти
са естествените шарки на
различни животински кожи
с дълъг и мек косъм.
Едни от най-внушителните компоненти в интериора на резиденцията са
красивите и удобни дизайнерски мебели. Художествената мисъл е достигнала
върхове в проектирането
на уникални маси и кресла.
Особено впечатляващи в
интериора на Zermatt Peak
са светещите двойни лег-

ла в спалните на апартаментите.
Изключително шикозни
са помещенията с басейните и джакузитата, в които
природа и лукс си кореспондират по брилянтен начин.
Тези зони се характеризират с изобилието на завеси от метални ресни и
шармантни полилеи. Впечатляващи там са шезлонгите с извити силуети,
върху които са преметнати мечешки кожи и пухкави
хавлии с леопардов десен.

описана с думите
шик, разкош и лукс.
Построяването на
Grace покрива найвисоките стандарти в модерната архитектура
с участието на
огромни стъклени
прозорци, простиращи се от пода до тавана на всичките три нива.
Южното изложение на резиденцията е богато с балкони, улавящи гледки, които
спират дъха. Панорамите

Zermatt Peak

са големите бани, които
се превръщат в идеално
място за уединение и релаксация.
Трапезариите на резиденцията също пленяват

Chalet Grace

йога. Прелестното в плана
на хижата е и изграждането на открито горещо
джакузи, което сякаш е поставено върху снежните
планински склонове.

Bella Coola

В основата на уникалните
мебели за релакс около басейна е скрито и специално осветление. А сауните,
изработени по поръчка от
скъпо дърво, наподобяват
истински произведения на
изкуството.

Chalet Grace
е друга хижа в района,
която също може да бъде

отново са
насочени към
прелестния Матерхорн и
склоновете на Швейцарските Алпи.
Със своята сводеста форма интериорът на
хижа Grace притежава
мистичен, драматичен и
царствен дух. Спалните
помещения в резиденцията
са просторни и стилни, изобилстват с разкошни тъкани и топли килими. Едно
от най-красивите места
Bella Coola

с вътрешния си облик и декорация. Те преливат в изискани и удобни кухненски
салони, украсени с естествен френски камък и красиво дърво. Това са и едни от
най-уютните кътчета на
хижата, в които има монтирани луксозни открити
огнища.
Резиденция Grace се
гордее и с луксозна зона за
релакс, с елегантни сауни и
парни бани, стаи за масаж
и зали за упражняване на

е следващата хижа в
красивия швейцарски район, която е изпълнена с
изненади. Фасадата на Bella Coola,
покрита с дърво,
притежава традиционно швейцарско очарование.
И н тери оръ т н а
хижата обаче е
решен в ултрамодерен стил, който
не може да бъде
в и д я н н а д р уг о
място. Характерното за него са
четирите романтични спални, в които са
поставени индийски легла,
завеси от течаща вода и
ярки декоративни бижута
за стая, през които прозира светлината. Към всяка
една от спалните има красива самостоятелна баня
с голяма вана.
В тази модерна и луксозна хижа има всичко - от
шарена зона за игра на децата до елегантни общи
пространства за възрастните. Централният хол се

разполага
около висока двойна камина,
която допълнително затопля
помещението пр е з
студените зимни вечери.
Любопитното в уединената Bella Coola е наличието на богата библиотека, която е свързана с
централния бар на резиденцията. Има голяма открита тераса с невероятната гледка на района от
нея.
В интериора на хижата присъстват и марокански елементи. Те украсяват огромните антични
врати, които отвеждат
към невероятно красив
закрит басейн и спа зона.
В действителност басейнът е голям за стандартите на хижа и това е
част от очарованието му.
Помещението е наситено
с ориенталски орнаменти,
пъстри завеси и колони с
декоративни детайли. От
басейна има директна
връзка с бар зона, в която
е монтиран огромен плазмен телевизор, пред който
са поставени меки канапета и фотьойли. Идеалното място за релаксация е
перманентно комбинирано
с шампанско и елегантни
чаши. Изключително романтичен елемент при
зоната на басейна е мароканската парна баня, която има прозрачен оптичен
таван, през който през
нощта навлиза цялото изобилие от звезди.
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петък, 30 декември 2011
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: Изпълнение на СМР – изграждане на нова и ремонт на
две съществуващи укрепващи подпорни стени като комплекс от мерки за
предотвратяване на наводнения по поречието на р. Янтра в Габрово
Възложител: Община Габрово
Описание: В изпълнение на възлагането по
обществената поръчка, Изпълнителят следва
да извърши съответните строително-монтажни и възстановителни работи, съобразно изискванията на изготвената и одобрена пълна
техническа документация - технически проекти
с приложени обяснителни записки, количествена сметка и издадени от главния архитект на
община Габрово разрешения за строеж, които
дейности се изразяват в обобщен вид в следното: 1. Изграждане на подпорна стена, започваща
като продължение на съществуващата подпорна стена при моста в района на Дом на хумора и
сатирата и завършваща до рампата за влизане
в река Янтра, в района на ул. „Аврам Гачев” в
Централната градска част (ЦГЧ) на гр. Габрово;
!!! Обектът, съгласно издадено и влязло в сила
разрешение за строеж на главния архитект на
община Габрово е: • III (трета) категория, по
смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б” от ЗУТ
и чл. 6, ал. 2 от НАРЕДБА № 1 от 30.07.2003 г.
за номенклатурата на видовете строежи; • IV
(четвърта) група строежи съгласно чл. 5, ал. 1,
т. 4 и ал. 6, т. 4.3.1 от Правилника за реда за
вписване и водене на централния професионален регистър на строителя; 2. Ремонт на съществуваща укрепваща подпорна стена на р.
Янтра в Централната градска част, в района
на блок „Простор” и 3. Ремонт на съществуваща
укрепваща подпорна стена на р. Янтра в кв. „Любово”, в района на ул. “Ропотамо”. !!! Обектите
по т.2 и т.3, съгласно издадени и влезли в сила
разрешения за строеж на Главния архитект на
Община Габрово са:• IV (четвърта) категория,
по смисъла на чл.137, ал.1, т.4, буква „а” и буква
„д” от ЗУТ и чл. 9, ал. 1 (във връзка с чл. 8, ал. 1,
т. 2) от НАРЕДБА № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; • II (втора)

група строежи съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал.
6, т. 2.4.1 от Правилника за реда за вписване и
водене на централния професионален регистър
на строителя. 1. Изграждане на стоманобетонна подпорна стена по левия, по-нисък бряг на р.
Янтра, с дължина от 112,5 м като продължение
на съществуващата подпорна стена при моста
в района на “Дом на хумора и сатирата” и завършваща до рампата за влизане в река Янтра,
в района на ул. „Аврам Гачев”. 2. Извършване на
укрепителни дейности в участък с дължина 151
м, които обхващат изграждането на стоманобетонна подсилваща подпорна стена в участък
с дължина около 36 м на р. Янтра в ЦГЧ в района
на блок „Простор”; 3. Ремонт на укрепващата
подпорна стена на р. Янтра в кв. „Любово” обхващащ усилване и укрепване на основите на
подпорната стена в засегнатия участък с цел
защита от вредното влияние на водното течение и предотвратяване процесите на ерозията.
Същото ще бъде извършено чрез поставяне на
анкери във виждащата се в реката монолитна
скала, както и в разрушените частично основи.
Предвидено е подливане на разрушените участъци на основите и направа на дублиращи такива. Гаранцията за участие в процедурата, в
размер на 7000 лв. се представя под формата
на парична сума, платима по банкова сметка на
Община Габрово, в Банка: „ДСК” - ЕАД – Финансов център Габрово, Банков код (BIC): STSABGSF,
Банкова сметка (IBAN): BG 52 STSA 9300 3305 016
910 или като безусловна и неотменяема банкова
гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията за
изпълнение е в размер на 3 % от стойността на
договора. Представя се при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, под
формата на парична сума или като безусловна и
неотменима банкова гаранция за добро изпълнение в полза на Възложителя.

Oсн. предмет: 45262620: Подпорни стени
Прогнозна стойност: 708 687.17 лева
Краен срок за изпълнение: Срок в дни: 270
Срок за получаване на документация за участие:
24/01/2012 16:30 ч.
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/02/2012 16:30ч.
Отваряне на офертите: Заседателната зала на третия етаж в административната сграда на Община

Габрово - гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3
Дата: 06/02/2012 11:30 ч.
За контакти: Неджля Юмерова, инж. Добрин Савчев
Факс: 066 809371
Адрес: пл. "Възраждане" № 3
Адрес на възложителя: www.gabrovo.bg
Телефон: 066 818436; 066 818403
E-mail: http://www.gabrovo.bg/index.php?l=166

3Наименование: Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи, възстановяване и подобряване на уличната настилка ведно с изграждане на
ПСОВ в селата Триград, Грохотно и Селча. Реконструкция и рехабилитация
на уличната мрежа в гр. Девин, кв. Настан и селата Триград и Селча. Преустройство на гр. Девин
Възложител: Община Девин
Описание:. Изграждане на нови пречиствателни съоръжения за отпадни води в село Триград,
село Грохотно и село Селча - два броя, община
Девин – СМР по изграждане на пречиствателно
съоръжение за отпадни води и доставка и монтаж
на съоръжения и оборудване за пречиствателни
съоръжения. Реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа в село Триград
- улици № 7, 8, 9 и 10, село Грохотно и село Селча
- разваляне на наличната настилка; изкопни работи; отстраняване на съществуващи тръби; доставка и монтаж на нови тръби и шахти; насипи и
трамбоване; възстановяване на пътна настилка.
Подобряване на уличната настилка в село Триград
- улици № 7, 8, 9 и 10, село Грохотно и село Селча улици № 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20,
22 - цялостно асфалтиране на пътното платно
по улиците, включени в техническия проект. Рехабилитация на уличната врежа и изграждане на
конструктивни елементи на: улици № 1, 2, 4, 7, 16,
19, 21 в с. Селча и улици № 5, 5* и 6 в с. Триград.
Паркоустройствен проект и благоустройство подобект: Кв. ”Въртлек” с крайречна пешеходна
алея – I ЕТАП: Кв. ”Въртлек” с крайречна пешеходна
алея; II ЕТАП: Централна градска част – площад
”Възраждане” и подход към кв.”Въртлек” с крайречна пешеходна алея; Автоматизирана подземна
поливна система с помпено-хидрофорна система.
Реконструкция на улична мрежа, кв. Настан, гр.

Девин, общ. Девин - подобект: улица "Пионерска"
и улица "Радост". Паркоустройствен проект и
благоустройство на източния подход на гр. Девин - II етап: настилки, затревяване ръчно с 40 кг
тревно семе на дка и съоръжения. Реконструкция
на улична мрежа, кв. Настан, гр. Девин, общ. Девин - ул. "Звезда" и улица „Бисер”. Гаранцията за
участие в откритата процедура за възлагане на
обществена поръчка по всяка обособена позиция
е в размер, както следва: Обособена позиция 1
– 15 000 лв. без ДДС; Обособена позиция 2 – 17
000 лв. без ДДС; Обособена позиция 3 – 16 000
лв. без ДДС; Обособена позиция 4 – 39 000 лв. без
ДДС; Обособена позиция 5 – 35 000 лв. без ДДС;
Обособена позиция 6 – 54 000 лв. без ДДС. Гаранцията се представя под формата на: а)парична
сума - внесена в касата на Община Девин, всеки
работен ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00
часа до 17.00 часа или по банковата сметка на
Община Девин: IBAN: BG79IABG74913301516603;
BIC CODE: IABGBGSF, при “Интернешънъл асет
банк“ - АД; б)банкова гаранция - със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на
офертата, определен от възложителя в обявлението за поръчка. Участникът избира сам формата
на гаранцията за участие. Гаранция за изпълнение
- в размер на 1 % от стойността на договора по
всяка обособена позиция (без ДДС). Гаранцията за
изпълнение може да се внесе по банков път или да
се представи под формата на банкова гаранция.

Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни
работи
Прогнозна стойност: 17 874 162 лева
Краен срок за изпълнение: Срок в месеци: 20
Срок за получаване на документация за участие:
20/01/2012 17:00ч.
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/01/2012 16:30 ч.

Отваряне на офертите: Административната сграда
на Община Девин - гр. Девин, ул. "Дружба" № 1.
Дата: 31/01/2012 10:00ч.
За контакти: Община Девин
Факс: 03041 2661
Адрес: ул. "Дружба" № 1
Телефон: 03041 2174
E-mail: obshtina@devin.bg

3Наименование: Извършване
на СМР за реконструкция на площадни пространства, тротоари и
поставяне на улично осветление;
рехабилитация и реконструкция на
общински път и водопроводна мрежа на територията на община Чупрене по три обособени позиции

ТОП ОБЯВА
ЗА СТРОИТЕЛИ И ИНВЕСТИТОРИ
ПАРЦЕЛ С ПРОЕКТ комплекс от 12 ЛУКСОЗНИ КЪЩИ
Продава се 3,860 кв. м УПИ в „МАНАСТИРСКИ
ЛИВАДИ - ЗАПАД“, СОФИЯ 1618.
Перфектен достъп от бул. „Бъкстон“, бул. „България“ и южна дъга на Околовръстен път.

Възложител: Община Чупрене
Описание: „Извършване на СМР за реконструкция на площадни пространства, тротоари
и поставяне на улично осветление; рехабилитация и реконструкция на общински път и водопроводна мрежа на територията на община
Чупрене по три обособени позиции: Обособена
позиция № 1: „Реконструкция на площадни пространства, тротоари и поставяне на улично осветление, пътна маркировка и улични знаци на
реконструирани участъци”, Обособена позиция №
2: „Рехабилитация и реконструкция на общински
пътища; Обособена позиция № 3: „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на водопроводна мрежа на с. Чупрене, община Чупрене”.
Участниците заплащат гаранция за участие
в процедурата в размер на 71 425 лв., а участникът определен за изпълнител внася гаранция
за изпълнение в размер на 3% от стойността
на договора без ДДС. Гаранцията за участие
в процедурата и гаранцията за изпълнение на
договора се представят по избор на участника
като парична сума или като банкова гаранция.
Когато участникът представя банкова гаранция
за участие тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, а банковата гаранция за

изпълнение следва да е издадена за целия срок на
договора. Банковата гаранция се издава в полза
на Възложителя. Когато участникът представя
гаранция под формата на парична сума тя следва
да бъде внесена по сметка на община Чупрене
в Интернешънъл Асет Банк АД клон Видин BIC:
IABGBGSF, IBAN: BG75IABG74963300401900 или в
касата на възложителя на адрес с. Чупрене, ул.
„Асен Балкански” 55

Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни
работи
Прогнозна стойност: 7 142 582 лева
Краен срок за изпълнение: Срок в месеци: 30
Срок за получаване на документация за участие:
10/02/2012 17:00 ч.
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/02/2012 17:00ч.

Отваряне на офертите: Сградата на община Чупрене
Дата: 22/02/2012 10:00ч.
За контакти: Ваньо Костадинов Костин - кмет
Факс: 09327 2402
Адрес: ул. "Асен Балкански" № 55
Адрес на възложителя: www.chuprene.net
Телефон: 09327 2580
E-mail: ob_chuprene@abv.bg

Парцелът е в тих и спокоен участък с ЮЖНО
изложение - РАВЕН, ДЕЛИМ; за жилищно застрояване
с надземно РЗП до 8,464 м2.
Предлага се изключително луксозен проект
- затворен комплекс от 12 ЛУКСОЗНИ КЪЩИ.
В съседство сме реализирали подобен проект.
Индивидуално РЗП на къща е от 300 до 400 м2 - може
да бъде преработено по желание.
Цена: € 1,288,000
За контакти:
тел. 0885-655-440; email: info@terrabuild.eu

3Наименование: Строителни работи по обособени позиции: 1.1. „Подобряване на условията за живот в община Джебел чрез достъп на населението до услуги, свързани със свободно време и спорт и подобряване на пътната инфраструктура”. 1.2. „Реконструкция и изграждане на улична мрежа,
тротоари и улично осветление в гр. Джебел”
Възложител: Община Джебел
Описание: Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 70 000 лв. Гаранцията за участие се представя под формата на: а)парична сума
преведена по банковата сметка на община Джебел: IBAN: BG22DEMI92403300044825, BIC CODE:
DEMIBGSF, при ТБ „Д” - АД - Финансов център
Кърджали; б) банкова гаранция - със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на

офертата, определен от възложителя в обявлението за обществена поръчка.Участникът избира сам
формата на гаранцията за участие. Гаранцията
за изпълнение на договора е в размер на 1% (един
процент) от стойността на договора (без ДДС).
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на
гаранцията за изпълнение.

Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни
работи
Прогнозна стойност: 7 186 582 лева
Краен срок за изпълнение: Срок в месеци: 20
Срок за получаване на документация за участие:
27/01/2012 17:00ч.
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/02/2012 17:00ч.
Отваряне на офертите: Административната сграда

на Община Джебел - гр. Джебел, ул. "Еделвайс" № 19,
Заседателната зала на Община Джебел
Дата: 07/02/2012 11:00ч.
За контакти: деловодство
Факс: 03632 2098
Адрес: ул. "Еделвайс" № 19
Адрес на възложителя: www.dzhebelbg.com
Телефон: 03632 2098
E-mail: veska1953@abv.bg

3Наименование: Прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в село Баня, община Разлог” за обект: „Корекция на река
Пихла - село Баня, община Разлог”
Възложител: Община Разлог
Описание: Обхватът на строителството е под-

Oсн. предмет:
45000000: Строителни и монтажни работи
Прогнозна стойност: 819 790.80 лева
Краен срок за изпълнение: Срок в месеци: 6
Срок за получаване на документация за участие:
03/02/2012 16:00 ч.
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/02/2012 16:00ч.
Отваряне на офертите: Стая № 111 в сградата на

робно описан в техническото задание и в приложените количествени сметки, които ще бъдат неразделна
част от документацията за участие.

ОбА - гр. Разлог
Дата: 14/02/2012 10:00 ч.
За контакти: Отдел Обществени поръчки
Факс: 0747 80081
Адрес: ул. "Стефан Стамболов" №1
Адрес на възложителя: www.razlog.bg
Телефон: 0747 80095
E-mail: ob_razlog@bcmesta.bg

Още на: www.vestnikstroitel.bg
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ǹȢȏȌȈȌȖȝȈȕȈȑȓȍȒȐȧ
ȔȍȚȈȓȍȕȔȈȚȍȘȐȈȓȊșȊȍȚȈ
Нанометалните тръби са 1000 пъти по-тънки от косъма
Страницата
подготви
Асен Начев
Учени от два калифорнийски университета и
лабораторията HRL създадоха за американската
Агенция за нови научни
разработки за отбраната
(DARPA) най-лекия твърд
материал в света. Той е с
плътност от едва 0,9 мг/
куб. см и е 100 пъти по-

лек от пенополистирола.
Въпреки че има 99,99%
въздух, новият материал
има изключителна, непозната досега здравина,
което го прави подходящ
за много приложения. Тя
се дължи на микрорешетъчната му структура,
изградена от кухи никел-фосфорни тръбички
с плътност от 100 нанометра, или 1000 пъти потънки от човешкия косъм.
За да дадат нагледен
пример за качествата на

новия метален материал,
учените го сравняват с
Айфеловата кула, която
е изключително лека, но
здрава благодарение на
специалната си възходяща решетъчна конструкция. Ако всичките 7300
тона метал, употребени
за направата й, бъдат
разтопени, те ще образуват плоча с площ 125 кв. м
и дебелина едва 6 см.
Според учените в създаването на структурите се използва принци-

ÅǟǸǹǴǾǱ´ǰǺǸǺǮǱ²ǮǱȃǱ
ǼǱǬǷǹǺǽǾǴǿǹǬǽ
Седите си удобно в
креслото у дома и с едно
докосване на екрана на
мобилни я телефон или
таблета си изключвате
или включвате различните осветителни тела,
настройвате клим ат и ка, в диг ат е
или спускате щор и т е, у п р ав л я в а те телевизора или
музикалната уредба… Това вече не
е картина от фантастичен филм, а
реалност.
С амо месеци
след като подобни
реални системи от
типа „мобилен дом“
бяха представени
на Световни я мобилен
конгрес в Барселона, една
родна фирма Ambitio, започна успешно да създава
подобни системи и у нас.
Компанията предлага цялостна разработка за управление на дома
директно през iPhone и
iPad, както и чрез всички
смартфони и таблети с
операционната система
Android. „Новите мобилни

технологии вече са навсякъде около нас. Те не би
трябвало да бъдат самоцел, а да донесат реални
ползи – да превърнат нашите домове, автомобили и градове в по-интелигентна среда за живот,
работа и забавление. Ние
вземаме най-доброто от
сградните, телекомуникационните и информационните технологии и го

превръщаме в завършени
решения от типа „интелигентен” дом, съобразени
със специфичните нужди
на всеки отделен клиент –
споделя Димитър Христов,
собственик на Ambitio.
Използването на персонални клетъчни устройства за управление на
жилищната автоматизация предоставят, освен
комфорт и удобство, повисока сигурност и гъвкавост и пестят много
време на потребителите. Компанията показа в
шоурума си модерна демосистема, представяща
всички възможности на
дигиталната жилищна
автоматизация.

път на архитектурните
метални конструкции от
рода именно на Айфеловата кула.
Заради ултраниската
си плътност и нищожно
малкия си диаметър нанотръбичките са изключително еластични. Това
дава на новия материал
способността да поема
огромно натоварване и
пак да се възстановява.
Тези му изключителни качества могат да заложат
неочаквани тенденции при

създаването на нови продукти за строителството, автомобилното и ма-

шиностроенето, военния
комплекс, аерокосмическата индустрия и др.

ǰșȓȈȕȌșȒȖșȢȖȘȢȎȍȕȐȍșȢȝȘȈȕȧȊȈ
ȌȈȕȕȐșȋȍȖȚȍȘȔȈȓȕȈȍȕȍȘȋȐȧ
След като британското правителство намали
парите за образование,
учебните заведения започнаха да измислят нови
начини за намаляване на
разходите. Така се стигна
до споразумението между
колежа Hertford и исландския център за съхранение
на данни Thor Data Center
(THORDC).
Съоръжението е изградено на юг от столицата Рейкявик в областта
Хафнафьордур, където
максималните температури през зимата не минават 2 градуса по Целзий.
Използва се нов тип
технология за охлаждане,
разработена съвместно с
испански учени. Тя разчита
на комбинацията от ту-

кашните ултраниски температури и вулканичната
топлина. Захранването му
пък е от чисти възобновяеми хидроелектрически и
геотермални източници
на енергия, като постиганото ниво на ефективност – входяща/изходяща
енергия, е 1:1.
Всичко това превръща
THORDC в един от найенергоефективните центрове за данни в света и
така освен че спестява
пари на клиентите си, намалява и въглеродния им
отпечатък върху планетата. Фактът, че се намира в толкова отдалечена
местност, допълнително
гарантира високо ниво на
сигурност за данните.
Исландската тър-

говска дирекция е много
доволна от подобен тип
проекти, защото те съчетават високи с екологични
технологии, които дават
ефективни решения при
все по-увеличаващия се
пазар за изграждане на
надеждни, ефективни и
сигурни центрове за управлението на данни. Тя
смята да разшири тази
дейност.
Исландците са лидери
в света по употребата
на геотермална енергия
за домашни и индустриални нужди. Около 87% от
населението на северната островна страна се
отоплява по този начин, и
то на цена, която е почти наполовина по-ниска
от енергията, получавана
от горенето на нефт или
електрическото отопление.
Най-големият исландски доставчик на електричество Landsvirkjun,
дори вече проучва възможността за изграждането на подземна мрежа
за доставката на ток,
генериран от хидро- и геотермални източници до
страните в Европа.

абсолютно случайно - докато използвали компоненти вече на разположение в
индустрията – епоксидни
втвърдители и катализатори.
Още през 1907 г., на
същия принцип, белгийският химик Лео Бекланд
създал първата в света
синтетична фенолна смола – бакелита, докато се

опитвал да създаде заместител на шеллака.
Оттогава търсенето на по-леки, по-евтини
и по-устойчиви материали продължава с бързи
темпове и води до развитието на безброй пластмасови термореактивни
смоли, които да заменят
по-тежките метални компоненти.

ǠǼǬǹȂǿǳǴǶǺǸǭǴǹǴǼǬȁǬǶǬȃǱǽǾǮǬǾǬ
ǹǬǴǹǰǿǽǾǼǴǬǷǹǬǾǬǽǸǺǷǬǽȆǽǽǾȆǶǷǺǾǺ
Синтетичните смоли
са здрави, издръжливи и
леки, което ги прави изключително полезни за хиляди приложения в немалко
индустрии - въздухоплавателните средства, авто-

мобилите, електронните
схеми и дори в строителството. Въпреки всичките си добри качества
те имат едно, което не
може да бъде поправено.
Веднъж втвърдени в про-

зрачни или полупрозрачни
вещества, повече никога
не могат да променят
формата си.
Екип от Националния
център за научни изследвания на Франция (CNRS),
начело с всепризнат и я ф из и к Л ю д ви к
Л а й б л е, р е ш ав а и
този проблем, като
създава евтин и лесен за производство
материал, който не
само че може да променя формата си, но
и да бъде поправян и
рециклиран, подобно
на стъклото.
За разлика от

традиционните, когато е
подложена на висока температура, новата смола
може да промени формата си без никаква промяна в броя на връзките
между отделните атоми.
Поради това тя може да
има безкрайни цикли на
преминаване от твърдо
към течно състояние и
обратно, което досега бе
свойство, показано само
от силициевия диоксид
(кварца) и няколко други
неорганични съединения.
Учените смесили найжеланите свойства на
смолата с най-желаните
свойства на стъклото
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Очаква се зданията с обща площ 128 хил. кв. м да бъдат завършени през 2015 г.
Страницата
подготви
Розалия Банкова

Холандското архитектурно студио MVRDV разработи проект, известен
като „Облака” – две свързани луксозни жилищни кули
за бизнес района Йонгсан
в Сеул. Двете кули с височина 260 и 300 метра
са свързани в центъра си
с пикселен облак, който
предлага допълнителни
удобства и открити пространства с гледка. Очаква
се зданията с обща площ
128 000 кв. м да бъдат завършени през 2015 г.
Кулите са разположени на входа на Yongsan
Dre a m h u b – ма щ аб е н
градоустройствен план,
проектиран от студио
Libeskind, който разширява бизнес квартала на
южнокорейската столица.
Южната сграда достига
височина 260 м с 54 етажа, а северната – 300 м
с 60 етажа. Т.нар. облак е

позициониран точно в средата при 27-ия етаж, като
представлява десететажно обединение на двете
сгради. Той разграничава
самия проект от другите
луксозни екстри на сградата, например градината
на приземния етаж.
О б и к н ов е н о н е б о с търгачите не допринасят твърде много за заобикалящи я ги градски
живот, но с интегриране
на обществени функции
в „облака” предназначението на сградите е да
се превърнат в социално
допълнение към градската
среда. Вътре в свръзката
освен жилищните помещения, 14 357 кв. м са заети от панорамен бар, огромно преддверие, здравен
и конферентен център,
фитнес студио, няколко
басейна, ресторанти и
кафенета. На върха на
„облака” са разположени
обществени и частни
открити пространства,
градини и басейни. За да
се осигури по-лесен и бърз

достъп до тази
част от кулите,
са предвидени експресни асансьори.
Площта на
луксозните апарта менти варира
от 80 до 260 кв. м,
като някои от тях
предлагат двойна
височина на таваните и имат дворчета или градини.
Кулите са със съвършен квадратен
план, в рамките на който
са разположени четири
ъглови апартамента на
всеки етаж. В тези жилища е осигурено перфектно дневно осветление и
кръстосана вентилация. В
допълнение към богатата
обществена програма на
„облака” са предвидени и
9000 кв. м за Officetel (офис
хотел) и 25 000 кв. м панорамни апартаменти с индивидуални разпределения.
Най-горните две нива и на
двете кули са резервирани
за луксозни пентхаус апартаменти с площ от 1200

„Облакът” е позициониран
точно в средата при 27-ия
етаж, като представлява
десететажно обединение на
двете кули

кв. м всeки и самостоятелна градина на покрива.
С ъ в с е м с кор о сле д
представянето на дизайна обаче се наложи холандските дизайнери да отправят своето извинение към
всички потърпевши от инцидента на 11 септември
в САЩ през 2001 г.
Дни след представянето на концепцията за
свързаните небостъргачи

множество американски
вестници и блогъри започнаха да забелязват прилика между двете сгради
и кулите на Световния
търговски център, когато
бяха атакувани от терористи. „Нашето намерение не беше да създадем
визия, наподобяваща ата-

ките, нито сме забелязали приликата по време на
процеса на създаване на
дизайна. Искрено се извиняваме на всеки, чиито
чувства са били засегнати, не това беше нашето
намерение”, гласи съобщение, публикувано на сайта
на MVRDV.

ǙǬǵǶǼǬǽǴǮǴǾǱǶǺǷǱǰǹǴǱǷȁǴǮǙȊǕǺǼǶ ǓǹǬǸǱǹǴǾǺǽǾǴǾǱ
Без значение в кой
квартал на Ню Йорк
се намирате по време на празниците,
съ с с иг у рн о с т щ е
бъдете впечатлени
от ярките светлини
и богатата украса.
Н ай - к л а с и ч е с к а т а
дестинация за жителите и гостите на
града по това време
на годината е коледната елха в Rockefeller
Center, която обикновено се поставя през
седмицата след Деня
на благодарността.
Тази година традиционното светлинно шоу ще
се проведе на 30 декември
и ще включва концерт
с участието на множество изпълнители, както
и представление на кънки.
Втора по популярност
е оригами елхата в Американския музей за естест-

вена история, която се
украсява за 30-а поредна
година под темата „Найголям и най-добър”. Тя е
свързана с изложбата в
музея на най-големите динозаври в света. Музеят
на изкуствата „Метрополитън” пък ще отпразнува
и тази година с огромен

син смърч, посипан с неаполитански ангелчета и
херувимчета, а на южния
кей на Манхатън, в близост до Уолстрийт, може
да бъде видяна „пеещата
елха”. Пред нея през уикендите хората в града
могат да спрат да послушат музикалния хор, кой-

то изпълнява
коледни песни.
Други известни коледн и ел х и, кои то привличат
туристите и
нюйоркчаните
всяка година,
са дървото
пред сградата
на Нюйоркската фондова
борса - традиция от 1923 г.
насам, както и
дървото пред
катедралата
„Св. Джон Божествения”, която е украсена с 1000 хартиени
щъркела и други символи
на мира. Децата могат да
участват в уъркшоп и да
се научат как да правят
хартиените щъркели. Организира се и обиколка на
катедралата.

ǙǬǵǽǶȆǻǬǾǬǿǷǴȂǬǮǽǮǱǾǬ
За втора поредна година Severn
Road в Хонконг е обявена за най-скъпата улица в света според класацията на Financial News, която се базира
на проучване на луксозни имоти по
целия свят. Все пак ключови локации
в Лондон, Монако и Френската Ривиера вече я настигат като цени.
Един квадратен метър на Severn
Road достига 78 200 долара – за
сравнение на Пето Авеню цените
са около 62 700 долара за кв. м. Улицата се вие по хълм, на който има
едва около 60 частни резиденции и
цените са изключително променливи
от началото на финансовата криза.
Първоначално рязко се понижиха с

цели 40%, след което отчетоха ръст от 60% за последните две години.
Severn Road разкрива страхотна гледка към
градския пейзаж на Хонконг. На места улицата е
доста тясна и по нищо не
личи, че е най-скъпата в
света. Но от други участъци се открива гледка, Severn Road в Хонконг е обявена за най-скъпата
улица в света според класация на Financial News.
която не всеки може да си Един квадратен метър достига $78 200
позволи да има. Сред имотите, които в момента са пуснати крива, а цената му е 36 млн. долара.
в продажба, е имението Чеук Нанг, На улицата има апартаментен компознато повече като Стъклената плекс, в който наемите са по 20 000
къща. То има басейн и тераса на по- долара на месец.

ǽȆȅǺǽǾǬǮǬǾȁǬǳȋǴ

Американската телевизионна водеща Опра Уинфри
дава под наем елегантен
артистично обзаведен
апартамент в Чикаго с масивна спалня, винарна и солариум, пише Forbes. Желаещите могат да се нанесат
в луксозното жилище срещу
месечен наем от 15 хил. долара. Според слухове Уинфри е закупила имота през
2006 г. за 5,6 млн. долара,
но впоследствие решава, че
няма да живее в него и остава в другото си жилище
в Чикаго. От 2007 г. насам
цените на имотите в града
са отбелязали спад от над
30%. По всяка вероятност
известната водеща се
опитва да извлече някаква
печалба от апартамента
и изчаква подобрение при
продажбите, коментира
изданието, като допълва,
че спукването на имотния
балон превърна множество собственици на пър-

вокласни жилища в хазяи.
„Наблюдаваме все повече
висококачествени имоти
да преминават в частта за
наеми, защото собствениците просто не получават
за продажба офертите,
които са очаквали”, заяви
Стийв Халпърн, брокер в
Citi Hanitats, специалист
по луксозните наеми в Ню
Йорк.
Други знаменитости,
които са придобили ролята и на хазяи, са холивудските звезди Наоми Уотс и
Лиев Шрайбър. Огромната,
заобиколена от лозя вила
„Брентууд”, беше обявена
за продажба за $6 млн., но
изтеглена от пазара, защото двойката реши да
я даде под наем миналата
есен на цена $18,5 на месец. Уотс купува къщата
през 2004 г. от актрисата
Сали Фийлд, след като се
разделя с покойния Хийт
Леджър.

Опра Уинфри дава под наем елегантен апартамент в Чикаго
с масивна спалня, винарна и солариум срещу месечен наем от
$15 хил.
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/GVTQRQNKUÑÐÓÒÇÛÂÔÂÓÆÊÆÈÇÊ
Специален гост ще бъде англичанинът Desyn Masiello
Мартин Динчев
Мetropolis – най-популярното движение за електронна музика в България,
ще посрещне годината
с първото си от няколко
години голямо новогодишно парти. Събитието, с
което ще бъде отбелязан
краят на годината, ще се
проведе на ново и нестандартно място. За първи
път луксозното първо
ниво на бившия интериорен мол в завод „Витоша”
в София ще бъде тотално
трансформирано в супер
дансинг с титаничен звук
и пулсираща атмосфера.
Върху над 2000 кв. м ще
бъдат обособени две зали,

чил аут и VIP зона, за чието празнично декориране
организаторите са се доверили на професионалистите в бранша TrendFox.
Н а пар т и т о щ е с е
изявят 10 диджеи - Стивън, Ясен Петров и Смърфа, талантливите Valex,
Shoker, Ziggy, Stein, Petar
и примата на родната
техносцена Miss Lidiya,
които ще демонстрират
умения в основната хаус
зала и техносцената на
Roboloco. Голямата звезда на шоуто ще бъде магьосникът на прогресив
хауса Desyn Masiello от
Англия.
Преди време легендарният John Digweed го нарече „мъжът, който никога

не спи” – признание, което
достатъчно красноречиво
описва страстта и отдадеността на Desyn към
музиката, която го държи
на първа линия в бранша
вече повече от 10 години.
Неговите фенове могат

да очакват
запазената
му марка от
топъл и емоционален хаус,
прецизно миксиране и надграждане на

ǹȍȒșȐȊȖȑȕȈ
Еклектичният алхимик Фабио Ротела
с първа изложба в София
Известният италиански архитект и
дизайнер Фабио Ротела представи лично
първата си изложба в София в Галерията за
модерно изкуство. Един от най-емблематичните съвременни творци показа свои избрани
творби - 14 картини от цикъла „Секс и война”,
скулптури и дизайнерски мебели, обединени в
изложбата Free works. През следващата година артистът ще представи в България и
нова колекция от „живи“ картини, свързана с
хуманността и природата.
Погледът на Фабио Ротела синтезира
кризата и отклоненията на секса и войната, пренасяйки ги
върху метакрилни
ленти, които съживява с технически наслагвания,
дешифрирания
и манипулации –
сексапилни жени,
о р ъж и я и д е ц а
съжителстват в
един и същ кадър,
превръщайки се в
артистични рамки със символи и
метафори.
Ротела е еклектичен архитект, с призвание към изследването и приложните изкуства, използвани
като опорна точка за проекти, които винаги
са с една поетична нотка и съобщение, насочено към човека и към проблемите, които
тормозят нашата земя. Неговото студио,
намиращо се в центъра на Милано, е замислено като вид фабрика, съставена от млади
професионалисти, архитекти, дизайнери, графици, фотографи, медийни експерти.

Проектите на „Студио Ротела“ включват
публични и частни архитектури, сред които
може да се отбележи тематичният парк в
Джибелина (Трапани), наречен „Градината на
диалога между религиите”, едно концептуално архитектурно произведение като метафора на диалога между отделните култури;
„Музей Италия” на площад „Тянанмън” в Пекин,
първи постоянен италиански музей в чужбина,
поръчан от италианското Министерство на
благата и културните дейности; един театър и крайбрежен парк по линията за Соверато, реконструкцията на млекоцентралата
и ремонта на постиндустриални пространства в Милано.
Основните концепции на проектите, замислени от Фабио Ротела, могат да бъдат
обяснени в архитектурата като белег върху
територията, замислена в защита на околната среда, използване на новите технологии,
свързани с екосъвместимостта за подобряване благосъстоянието на човека.

сетовете.
Промоционалните билети за партито струват
15 лева и могат да бъдат

намерени в мрежите на
Ticketstream и Eventim.
Входът на място ще е 20
лева, а след 01:00 – 25 лева.

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ǺȘȐșȍȒțȕȌȐ
„Три секунди” е брутален, напрегнат и мащабен роман по истински
случай. Той отразява отблизо и в детайли жестокото лице на подземния
свят. Героите в него са ченгета:
добри ченгета, лоши ченгета и един
мъж, чиито постъпки са диктувани
от чувството за справедливост
и опияняващата тръпка от риска.
Характерите им не са черно-бели,
а личните им чувства и мотиви са
противоречиви. Техните решения са
на моралната граница между добро
и лошо, която е твърде илюзорна в
свят, изпълнен с насилие и коварство.
Пред такова решение е изправен
и Пийт Хофман. Той води двойствен
живот. Един – с любимата съпруга и
двете си деца, и друг – таен живот,
в който всеки ден рискува да изгуби
всичко. Хофман е човек с тъмно минало. Израснал в йерархията на мафията, той е избран да контролира
търговията с амфетамини. Той е и
най-добрият агент под прикритие,
но само един следовател знае за неговата задача.
Жестоко убийство в Стокхолм
вдига на крак цялата полиция. Докато разплита случая, инспектор
Гренс разбира, че тенденциозно се
фалшифицират улики. Заради разследването прикритието на Хофман
е пред провал. И Пийт е принуден
час по-скоро да се впусне в най-рискованата си мисия. Да се внедри в
строго охраняван затвор и да събере
достатъчно информация, с която полицията веднъж завинаги да разбие
мафията.
Но някой от високите етажи на
властта има други планове... И е
готов да пожертва Хофман без колебание.
Авторите на книгата - разследващият журналист Андерс Руслунд
и бившият затворник Бьорг Хелстрьом, преплитат факти и художествена измислица в едно, като
използват вътрешна информация от
престъпния свят. „Три секунди” е роман за съвременните престъпници
и двете институции, които отговорят за тях – полицията и затворите.
Зад многопластовия динамичен
сюжет се крие реална критика към
начина, по който шведската полиция
използва цивилни лица за информато-

ри. Властите вербуват престъпници още в ареста. За да им създадат
подходяща и достоверна самоличност, те манипулират полицейските
регистри и доклади. Престъпниците
– агенти под прикритие, са поставени извън закона. Когато някой от
тях бъде разкрит, той не получава
никаква протекция, а шпионираната
организация сама решава проблема.
Ексцентричният Бьорг Хелстрьом не крие криминалното си
минало. Именно то го подтиква да
основе организация, подпомагаща
бивши затворници да се интегрират
успешно в обществото. Той е работил и по програма за рехабилитация
на престъпници и наркомани. Негово
хоби е музиката – бил е вокал и китарист на няколко групи.
Неговият партньор Андерс Руслунд пък е бивш ръководител на
културните новини на шведската
телевизия, но социалните и криминалните теми са неговата страст.
След дълги години работа като
разследващ журналист той става
главен редактор на две водещи новинарски предавания. В миналото си
Руслунд е работил в консервна фабрика в Израел и птицеферма в Нова
Зеландия.
Руслунд и Хелстрьом са най-популярното и атрактивно дуо в шведската литература. Романите им са
преведени на седемнайсет езика и в
момента се адаптират за екран.

МАРШРУТИ

петък, 30 декември 2011

СТРОИТЕЛ

35

¯ÂÓÌÊÊÓÑÂÄ´ÊÒÐÍ

От Кицбюел можете да отидете както
до легендарните писти на Инсбрук, така
и до подземния санаториум в Бад Гастайн
Светослав Загорски
Правиш поредния зав ой по ав с тр и й с ка т а
магистрала, на която си
стъпил от Словения, и изведнъж пред теб е планината. Невероятните Алпи
са просто на една ръка
разстояние, а гледката е
сякаш нереална, защото

яние се взема за около 12
часа с кола и ако си тръгнал в 6 сутринта, стигаш
около 5 часа австрийско
време следобед. Курортът
е с възлово местоположение, защото е отдалечен
само на по 80-100 км от
останалите красиви места в областта и де факто се намира в центъра й.
Оттук в дните, в които си

зимните Олимпийски игри,
дължината на пистите е
160 км, като най-дългата
е 8 км.
Третата причина е
самият град, който е изключително красив. Разположението на сградите е
типично за почти всички
зимни курорти в Австрия,
Ш в ей ц ари я и И т а ли я .
Сградите в старата част

Кицбюел е истинска зимна приказка

се присъединява към Тирол.
Точно на 100 км по магистралата е друг голям
алпийски център - най-големият град в Източните
Алпи

Инсбрук
Запознати твърдят,
че пристигайки тук, ще
„убиете с един куршум два
заека” - ще разгледате
старинния град и ще се
спуснете по първокласните писти. В близост до
Инсбрук са разположени
шест ски курорта - Иглес,
Мутерс, Тулфес, Аксамер,
Лицум, Щубайер-Глетчер.
Всичките те образуват
г р ан ди о з н и я ко м пле кс
Olympia Skiwelt Innsbruk
(Олимпийския свят на ските Инсбрук), който е съзПанорама към Бад Гастайн

имаш чувството, че можеш да спреш и веднага да
започнеш да се катериш.
Въздухът е кристален и
всеки цвят е с максимална чистота и контраст.
Особено бялото, което
се вижда и през лятото,
но през декември и януари
е вече доминиращо, като
тук-там се вижда и по някой черен връх.
По това разбираш, че
съвсем скоро ще стигнеш
до заветното място, където спираш колата и сваляш ските. Останалото е
красота, наслада за краката от спускането по великолепните писти и наслада
за очите от прекрасните
алпийски пейзажи и от
старата архитектура на
тиролските градчета.
Индивидуалните ски
туристи от България стават все повече с всяка изминала година, защото можеш отрано да ангажираш
хотел на много добра цена
и заедно с пътуването да
ти излезе по-евтино, отколкото в Банско например.
Всеки си има любим
тиролски курорт, но от
стратегическа гледна
точка

най-добре позициониран е
Кицбюел
Това е една от трите
основни причини, за да изберете града за своеобразен базов лагер.
Столицата на едноименната провинция е отдалечена на около 1250 км
от София, а това разсто-

почиваш от ски, можеш да
се разходиш до Залцбург,
за да видиш къщата на
Моцарт, до старинното
градче с прекрасни минерални бани Бад Гастайн,
минавайки и през друг чуден курорт Zell am See.
Третият възможен лъч е
до емблематичният за
Австрия ски център – Инсбрук. Пътищата са великолепни дори и при зимни
условия, като до Инсбрук е
само магистрала, а до другите места магистралните участъци са поне 50
процента. Разбира се, в
Тирол, която е третата по
големина австрийска провинция, има и други зимни
курорти - Зелден, Зефелд,
Сент Антон, Майерхофен.
Другата причина да
изберете Кицбюел е свързана със ски спорта. Това
е типичен град на шампиони. И той се гордее с
такава легенда, каквато е

„Кристалният свят
на Сваровски”

Статуята на свети Яков в центъра на Инсбрук

Тони Зайлер,
но не по-малко известни са имената на Франц
Райлс и Ернст Хинтерзеер. Тук се намира и знаменитата писта Ханенкам,
където от време на време
се провеждат световни
шампионати. Именно на
Ханенкам са и стартовете от Световната купа
по ски, като най-важна от
тях е надпреварата по наклона Страйф (Streif slope),
смятана за една от найтрудните в света.
Градът е бил два пъти
място за провеждане на

Зданието е с великолепна
фасада, през 1400 г. то е
служило за резиденция на
Хабсбургите. Покривът е
направен от 2657 медни
керемиди със златно покритие. Сега е музей, отразяващ историята на династията на Хабсбургите
и живота на император
Максимилиан II. Площадът
пред Goldenes Dachl е в
центъра на града и е традиционно място за срещи.
В северната част на
Инсбрук на надморска височина 900 м е разположено знаменитото кафене
Linde. Ще го познаете по
жълтата фасада. Известно е като място, където
се събират студенти, а е
подходящо и за слънчеви
бани. До кафенето можете да стигнете с лифт и
с автомобил.
На 25 км от Инсбрук
в град Ватенс се намира
музеят

Подземният санаториум Gasteiner Heilstollen в Бад Гастайн

на града са в бароков стил
и ярко контрастират с готическата църква „Света
Екатерина”. Построена е
през XIV век и е в самото сърце на града. През
Средновековието Кицбюел е бил център за добив
на мед. Медните рудници
са разположени в Аурах. По
това време тези земи са
принадлежали на Бавария.
През 1271 г. херцог Баварски основава града Кицбюел, който през 1565 г. при
император Максимилиан

даден за провеждането на
зимните Олимпийски игри
през 1964 и 1976 г. Пистите се простират на обща
дължина 112 км, като найдългата е 7,5 км. Туристите се обслужват от
56 влека.
В Инсбрук има и много
музеи и исторически забележителности, които си
заслужава да видите. Емблемата на града е „Златният покрив” (Goldenes
Dachl), намиращ се на
Herzog-Friedrich Strasse.

Отворен е за посетители всеки ден от 9
до 18 часа. Сбирката от
кристали е разположена
под земята, където съжителстват вода, аромати,
музика и произведенията
на прославени майстори
на четката като Салвадор Дали и Кайт Харинг.
В подземното царство
е твърде възможно да
усетите благотворното
енергийно действие на
кристалите.
Друга близка дестинация до Кицбюел е по-малкият, но бутиков спа курорт Бад Гастайн. Пътят
до него с кола е около час
и 10 минути, приблизително 85 км. Освен със ските
курортът е известен с
минералните си басейни.
Цялата долина буквално
гъмжи от извори – общо
17 на брой. От земята се
издига пара, а около изворите и зиме расте зелена
трева. Неслучайно в центъра на града се издига
знаменити ят водопад,
който е и

символ на Бад Гастайн
Най-характерното за
местната минерална вода
е високото съдържание на
радон.
По пътя за Бад Гаст ай н, и ли н а в ръ щ ане

към Кицбюел, непременно
трябва да спрете за няколко часа и да разгледате

курорта Zell am See
Както можете да се
досетите, той е разположен около едноименното
езеро, което има формата
на фъстък. Към езерото
се спускат високите планински склонове и панорамата е изключително
красива. На самия бряг е
разположен разкошният
петзвезден Grand Hotel.
Можете да постоите отпред, да се полюбувате
на езерото, до което се
спуска паркът на хотела,
но малцина са тези, които
могат да си позволят да
отседнат в него. Разходката до центъра на града също е задължителна
– красиви сгради и уютни
кафенета в типичния за
цяла Австрия Стар град.
До Zell am See се
стига през тунел, който
отклонява трафика от
основната магистрала.
Въобще, ако обикаляте
тиролска Австрия с кола,
имайте предвид, че основната част от пътя е през
тунели, които са перфектни с места за почивка и
телефони за пътна помощ.
Осветени, двупосочни и
чисти. Някои от тях обаче
са платени.
Самото градче, както и повечето в Алпите, има древна история,
като първите документи
за него датират още от
740 г. от новата ера. То е
част от прекрасен ваканционен район, намиращ се
в националния парк Hohe
Tauern.
Склоновете на Zell am
See предлагат разнообразен терен, но не достатъчно предизвикателен,
за да задържи напредналите скиори за дълго. Затова пък Zell am See е близо
го глетчера Капрун. А емоцията да караш на глетчера е несравнима…
В крайна сметка сами
трябва да прецените дали
да се катерите, дали да
карате ски или сноуборд,
дали да се реете с парапланер над долините, или да
седнете в някое кафене на
виенски меланж и щрудел…
Впрочем комбинацията от
всичко това се нарича ваканция в Тирол. Подарете
си я още тази зима.
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*RYHUQPHQWDFWLYLW\LQWKHGD\V
EHIRUH1HZ<HDU
Homes for children at risk worth BGN 29 million to be built.
Additional BGN 200 million for various projects in Ruse
The last days of the year
passed very actively for the
government. In Veliko Tarnovo were signed the first 23
contracts for close to BGN 29
million under the scheme of
OP “Regional Development”
for the removal of children at
risk from social institutions.
To hand in the contracts to
the mayors of the country in
Veliko Tarnovo arrived Prime
Minister Boyko Borisov and
four ministers – Lilyana Pavlova, Tomislav Donchev, Totyo
Mladenov and Miroslav Naidenov. With a decision from 1

November were approved all
26 project proposals submitted within the first term of
the scheme – 30 September
this year. A total 40 centers
of family type homes and 9
protected homes on the territory of 26 municipalities will
be built with the allocated
funds. By the end of 2013
all children’s homes in the
country should be closed because Bulgaria is one of the
countries with most abandoned children. So in stages
all children from the homes
will be placed in their bio-

logical families, relatives and
friends, in centers of family
type or in host families.
The project for Veliko
Tarnovo is worth BGN 2.1
million. The money is intended for construction of
three new social centers for
children with disabilities. Two
of the so-called houses will
be built on part of the yard
of the home for old people
“Veneta Boteva” and the third
one will be located in the
district “Kolyo Ficheto”. The
construction of each center
will cost about BGN 500,000

and the remaining funds will be
used for furniture
and equipment.
The scheme of
the operational
program will enable children to
live in an environment close to the family
where will be applied a new
approach of care for them. In
the process of its implementation have been established
28 regional teams for deinstitutionalization.
In the new centers will

be accommodated children
with disabilities for whom
there are no opportunities
to return to their biological
families, to be provided with
foster care or to be adopted.
“Three operational programs,
several ministries and social
agencies work together to

implement the strategy for
the removal of children from
institutions,” said the Prime
Minister.
Veliko Tarnovo region
must work hard and major
infrastructure changes are
forthcoming, added the Prime
Minister.

Lyuben Tatarski, Chairman of the Parliamentary
Committee on Regional Policy and Local Government:


)LQDQFLDOVWDELOLW\DQG
ZDVWKH\HDURIPXQLFLSDOOHJLVODWLRQDQGZLOO ULVLQJXQHPSOR\PHQW
EHWKH\HDURIFRQVWUXFWLRQ
Mr. Tatarski, what were the main
priorities of the parliamentary committee headed by you during the passing
year?
Elections for local government put a
mark on the activities of the Committee
on Regional Policy and Local Government. In 2011 were adopted amendments to the Civil Registration, Local
Government and Local Administration
Act, with the election regulations related
to the election code and the new rules
for the elections.
During the year significant laws and
bills were passed affecting mainly the
municipalities, municipal and state ownership and the use of local resources.
The aim was to provide more opportunities for development of local government in times of economic crisis. We
strive to stimulate the potential of municipalities.
Among those acts I can mention
the Concessions Act. It is significantly
changed. Through the changes in the
municipalities remain not 30 but 50%
of the concession fees. For the small
concessions they get 100% of the levy.
Simultaneously we changed also the
Water Act. It provides opportunity for local authorities to dispose of drinking
and mineral water. With good organization on their part that will bring signifi-

cant additional revenue.
We changed the law on municipal
property. It enabled local authorities to
implement their investment intentions
in a more relaxed policy and procedure. These changes were consistent
with changes made earlier in the State
Property Act relating to the implementation of national infrastructure. In 2011
we succeeded to synchronize the two
regulations.
I can summarize that over the past
year the focus of the Committee’s work
was rather placed on municipalities. A
number of regulations were changed
relating to local government and administration. Henceforth we have to change
the laws relating to construction.
During this year you discussed
also the very important regulation for

builders – The Public Procurement Act
(PPA)?
I would not say that changes in the
act totally change the order in which
tenders so far were made. Rather the
amendments to the PPA clear some elements of the procedures to make them
more transparent and faster. They affect the part of the announcement, the
amount of the sums for one or another
tender to be conducted or its opposition. In the amendments to the PPA are
already regulated small public contracts
which were so far in a separate regulation. Some relief was made for businesses. Generally the spirit of the law
is preserved.
The Regional Committee has already passed the law on public-private
partnership. It is also interesting both for
the public sector and for the business.
I would not say that it is what we all expected, that is to give freedom to public
institutions – municipalities and state to
contract with the private sector for the
implementation of community activities
and projects. But it is a good start.
The law on public-private partnership has not yet passed through parliament in its final variant. It is a good
first step and foundation that will enable
public institutions to implement projects
using and relying on the business. In
terms of financial and economic crisis
this is an anti-crisis measure.

The end of the financial 2011 year comes with mixed
feelings for ordinary taxpayers. Bulgaria remained one of
the most financially stable countries in the European Union
but at the cost of continuing impoverishment of the population, bankruptcies of companies and rising unemployment,
which in certain regions of the country reached 17% at the
end of November.
Everything in the economy was explained and refracted
through the prism of the complex situation in the euro zone
that came after a severe debt crisis in Greece, Ireland and
Portugal and the subsequent massive problems for Italy and
Spain. This increased the risks of disintegration of the euro
which since April has lost 12% of its value reaching the critical limit of 1.30 dollars per euro at the year end.
Against this background at the end of October Bulgaria
had only 1.1% deficit – nearly three times smaller than the
same period in 2010 and set a growth of gross domestic
product in the 2012 budget by 2.5%, despite continuing bad
news from Europe. Finance Minister Simeon Dyankov is obviously optimistic because during the year tax revenues have
increased by BGN 1.5 billion and plans are they to increase
by the end of 2013 by BGN 2.5 billion. We are also one of
the few EU countries that cover the debt requirements as
the gross public debt is only 14.3% of GDP.

%XOJDULDQHFRPLQLVWU\DSSURYHVDW
DFFHOHUDWHGUDWHVSURMHFWVXQGHU23(
The Ministry of Environment and Water closes the
2011 year at accelerated
rates with regard to negotiation and approval of projects
under OP “Environment”.
Currently, over half of the
budget of sector “Water” of
the operational program is
agreed. It amounts to BGN
1.3 billion and the acquired
by municipalities funds for

water infrastructure are BGN
300 million. Only for the past
year the Ministry agreed
projects for BGN 340 million whose implementation
is pending. This money is for
wastewater treatment plants
and integrated water sectors
in nine municipalities. The
funds are for the procedure
“Preparation and implementation of infrastructure

projects in agglomerations
with over 10,000” of the second axis “Water”.
For the busy activity of
the Ministry speaks the fact
that only a day before the
Christmas holidays were
approved the successive
5 projects in which beneficiaries are municipalities.
They are for construction of
wastewater treatment plants

and water supply networks
in the respective town. The
total cost of the projects is
BGN 206 million as the largest one is in Asenovgrad. It
is worth BGN 109.5 million
and in accordance with the
rules of supervision it will be
sent for approval to the European Commission. Such is
the fate of all projects worth
over BGN 100 million.
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Звездата на „Барселона“ Лионел Меси получи
поредно признание.
Аржентинският нападател спечели наградата
„Шампион на шампионите”
за 2011 г. в традиционната анкета на френското
издание „Екип”.

Меси събра 807 точки
и изпревари номер 1 в тениса за 2011-а – сърбина
Новак Джокович (699), както и двукратния световен шампион във Формула
1 Себастиан Фетел (255).
В допитването на
„Екип”, което стартира
през 1980 г., се определят най-добрите измежду
световните шампиони в
отделните видове спорт
през годината. За 2010-а
победител стана Рафаел

Надал.
Меси заслужи първото
място тази година, след
като спечели световната
клубна титла, Шампионската лига и Суперкупата на Европа, като стана
и първенец на Испания с
Барселона.
Така аржентинецът
стана първият футболист
от 1998 г. насам, който
грабва приза. Отличието
тогава печели Зинедин Зидан.

ǚǰǺǭǼǴȁǬǽǾǼǺǴǾǱǷǽǾǮǺǹǬǽǶǴ ÅǗǿǰǺǯǺǼǱȂǌǼǱǹǬ´ǽǾǬǮǬ
ǻǴǽǾǴǴǷǴȀǾǺǮǱǮǻǷǬǹǴǹǴǾǱ
ǱǮǼǺǻǱǵǽǶǴǽǾǬǰǴǺǹ
Правителството одобри промените в Закона
за горите. Те предвиждат
да се разреши строителството на писти и лифтове в планините, без да се
иска промяна в предназначението на територията.
Според еколозите промените обслужват интересите на компани ята
„Витоша ски”, която стопанисва пистите и лифтовете на „Алеко".
Фирмата спря лифтовете точно в началото на
зимния сезон и постави
ултиматум за промени в
закона, за да ги пусне отново. На практика подготвяните промени ще дадат

възможност за строителство във всички курорти,
попадащи в обхвата на
Закона за горите.
Земеделският министър Мирослав Найденов
обаче настоя за промените с мотива, че Законът
за горите, който беше
приет преди около половин
година, е наложил изключително рестриктивни мерки по отношение на развитието на ски туризма.
„Това не се отнася само за
Витоша, макар и скандалите в последните дни да
станаха със стартирането на сезона на Витоша,
а и за останалите ни планински курорти.

С тази промяна ние даваме възможност за развитието на този туризъм
и на този бизнес, който е
свързан с допълнителни
работни места и съживяване на тези населени
места“, коментира министърът.
Друга част от промените в Закона за горите
засяга лова. Въвежда се
специална забрана за ловуване след употреба на
алкохол, а глобата е солена - от 200 до 2000 лв.
От Агенцията по горите уточниха, че проверките щели да се правят
съвместно с МВР и ще се
използват дрегери.

Собственикът на „Лудогорец” - Кирил Домусчиев, се е заел с разширяването на стадиона в Разград, за да стане
той годен за мачове от европейските
клубни турнири.
За целта местният парламент предостави две спортни зали с обща площ
1995 кв. м, които се намират в съседство на „Лудогорец Арена”. Те ще бъдат
съборени и върху част от терена ще
се изгради ВИП паркинг, а върху другата ще има нови съблекални. Сегашните
са от 50-те години на миналия век и не
отговарят на съвременните изисквания - обясни кметът на Разград Денчо
Бояджиев, който бе вносител на докладната записка, гласувана на сесия на Общинския съвет.
В момента в едната зала тренират
борците от местното спортно учили-

ще, а в другата клубът по лека атлетика. Докато се извърши ремонт на
спортна зала „Лудогорец”, борците ще
се подготвят във физкултурен салон
на общинско училище, а лекоатлетите
ще чакат да бъде изграден спортният
комплекс на „Лудогорец” за детско-юношеската школа.
Предоставянето на двете зали ще
стане чрез договор за публично-частно партньорство, който ще е третият
между община Разград и футболен клуб
„Лудогорец”. Според първия бе предоставен самият стадион, докато се подготви документацията за отдаване на
концесия, според втория - стаи в средношколското общежитие, в които след
ремонт бяха настанени момчетата от
Детско-юношеската школа на Лудогорец.

ǡǱǾǾǼǴǶǹǬǍǱǼǭǬǾǺǮǴǳǼǬǮǹǴÅǪǹǬǵǾǱǰ´ǴÅǝǴǾǴ´ Треньорът на Вожняцки:
ǛȆǼǮǺǾǺǸȋǽǾǺǹǱǱ
ǹǬǮȆǼȁǬǮǌǹǯǷǴȋ

ǹǬǵǮǬǲǹǺǾǺ

„Червените дяволи" газят проблемните
„Уигън“ с 5:0 на „Олд Трафорд"
„Манчестър” (Юнайтед) прегази „Уигън” с 5:0
и се изравни по точки с
градския съперник Ман
Сити на върха в класирането на Висшата лига на
Англия.
Димитър Бербатов
игра като титуляр за отбора си на мястото на
Уейн Рууни и записа първия си хеттрик за сезон
2011/2012.
Бербо изнесе фантастичен мач и се разписа в
41-вата, 59-ата и 80-ата
минута, с което оформи
головата си сметка на
шест попадения от началото на сезона във всички
турнири.

Това бе втори пореден
мач, в който „Юнайтед”
бие с 5:0 като домакин, а
българският нападател
се разписва. Миналата
седмица отборът на сър
Алекс се справи безпроблемно и с „Фулъм”, а Бербатов влезе като резерва
в 75-ата минута и реализира ефектен гол с пета
секунди преди края на редовното време.
„Червените дяволи”
откриха рано резултата
с гол на корееца Парк в
8-ата минута. Половин час
по-късно гостите останаха с 10 души заради червен
картон на Конър Самън.
Тогава настъпи момен-

тът на Бербатов, който
покачи на 2:0 в 41-вата минута. В началото на втората част Бербо отново
показа голмайсторския си
нюх и препарира Ал Хабси
с удар по диагонала за 3:0.
15 минути преди края
Антониo Валенсия направи 4:0, а три по-късно Димитър Бербатов оформи
своя хеттрик от спорна
дузпа, отсъдена за нарушение срещу Парк на гра-

ницата на наказателното
поле.
С този успех „Юнайтед” са 2-ри в Премиършип
с 45 т., а това, което ги
дели от първото място,
е само по-лошата голова
разлика от градския съперник „Манчестър” (Сити).
„Гражданите” от своя
страна се пречупиха, правейки нулево равенство
като гости на „Уест Бромич“.

ǔǹǰǴǬǹȂǴǻǼǺǾǱǽǾǴǼǬǾǽǼǱȅǿǽǾǼǺǱǲǴǹǬÅǘǬǼǬǶǬǹǬ´
На няколко метра от стадион
„Маракана”, където ще се играе
финалният мач на Световното
първенство по футбол през 2014 г.,
няколко десетки индианци протестират срещу властите на Рио де
Жанейро, които искат да издигнат
търговски център на мястото на
руините, където живеят индианците, а самите индианци да бъдат
експулсирани.

Индианците гуажажарас, патахос, туканос, фулнио и апуринас
(коренното население на Бразилия е
от индианци от около 180 различни
племена, с различен бит, култура и
душевност) живеят в колиби в земята на 100 метра от стадион „Маракана”, който в момента е в процес
на реконструкция за финалите на
Мондиал 2010. На това място, наречено „Село Маракана”, индианците

отглеждат в малка градина зеленчуци и плодове и готвят в открити
фурни с дървени въглища. В „Село
Маракана”, освен постоянните жители, живеят и индианци от цяла
Бразилия, дошли в Рио де Жанейро
да работят, да учат или да получават медицинска помощ.
Според официални данни в Бразилия живеят около 800 000 индианци.

Свен Грьонефелд, който
през последните години
помага на Каролин Вожняцки, заяви пред медиите, че
датчанката трябва да намали турнирите в календара си, ако иска най-сетне
да спечели титла от Големия шлем.
„Говорих с Каролин и
баща й за това по време
на Шампионата на WTA в
Истанбул и им обясних, че
надпреварите от Големия
шлем са по две седмици,
или с други думи - седем
мача, заяви Грьонефелд.
- Най-важното е тези седем двубоя да бъдат спечелени, няма значение коя
е съперничката ти. Трябва
да си пределно концентриран в тези две седмици, за
да осъществиш крайната цел. Според мен обаче
Каролин и баща й не разсъждаваха по този начин и
имаха грешен подход към
турнирите от Шлема. За
тях бе важно да стигнат
до първото място в ранглистата”, допълни специалистът.
След като световната
номер 1 нае Рикардо Санчес за свой треньор, по
всичко личи, че Грьонефелд
няма да има определяща

роля в календара й.
През изминалата година датчанката участва в
общо 22 турнира - повече
от всяка друга тенисистка от топ 6 на света.
„Каролин показа колко постоянна може да бъде, но
следващата важна стъпка
е да намали надпреварите през сезона. Може би
една или две ще е напълно достатъчно, продължи
Грьонефелд, който изведе
Ана Иванович до трофея
от „Ролан Гарос” през 2008
г. - Дали трябва да играе
последователно в Мадрид,
Рим и Брюксел точно преди „Ролан Гарос”? И още
нещо - наложително ли е
да участва на турнира
в Копенхаген на твърда
настилка преди „Уимбълдън"? Точно преди мейджър
турнирите тенисистите
трябва да са концентрирани само и единствено
върху това”, завърши Грьонефелд.
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÷ġĦıĥįģǹǬǱǰǴǹǹǺǮǺǯǺǰǴȄǱǹǶǿǻǺǹ
Георги Сотиров
Чак пък тайни, би възкликнал непредубеденият читател на сериозния
вестник „Строител”, след
като разбере, че става
дума за купон, за честване
на Рождество и настъп-

се опитват да надуят малки шарени пищялки, други
участват в импровизирана
томбола.
Разбира се, първата изненада, която спечели овациите на присъстващите,
беше огромната погача
и баницата с късметите, „родно производство”

Красимир Кирев е Репортер
на годината на в. „Строител”

Свилена Гражданска спечели
наградата за най-голям
прогрес за 2011 г.

ващата Нова година… И
то купон на иначе солидно
списващите вестника на
Камарата на строителите в България репортери,
редактори, страньори и останалата банда от вестникарския бранш. А тайни
имаше, при това цели четири и те бяха супер изненадата в претовареното всекидневие на журналистите.
Но за това - след малко!
А сега си представете, че влизате в залата за
непушачи на кафенето на
партера на нашата сграда,
обстановката е леко празнична, но повече непринудена. Летят балони, някои

на членове на колектива.
Втората дойде, когато
председателят на Съвета
на директорите на вестника Венелин Терзиев с няколко приветствени думи
даде своята и на Камарата оценка за работата на
вестника през отминаващата 2011 г.
Градусът на настроението върви към своята
кулминация, напълнени са
вторите по ред (но не последен…) чаши с мелнишко
вино и думата взе главният
редактор Ренета Николова.
„Пак ще имаме оперативка!” - под сурдинка гласове
си припомнят, че за жур-

налистите няма делник
и празник в общоприетия
смисъл на думата. Събитията стават, без да се
интересуват от дните на
седмицата, от годишните
времена или, не дай си боже,
от настроението на пишещите братя и сестри.
Не беше оперативка!
Главният редактор поднесе своята тайна, и тази
на Съвета на директорите, в кулминационната
точка на приповдигнатото настроение. Тя заедно
с Венелин Терзиев обявиха
четирите годишни награди за принос към вестника
на колегите Иван Рачев,
Красимир Кирев, Свилена
Гражданска и Денис Бучел.
И сега запазете спокой-

ствие – Рачев, авторът
на рубриката „На прицел”,
е основната причина в.
„Строител” да е носител
на наградата на Съюза на
юристите в България и на
Висшия съдебен съвет за
публикации в централния
печат на правна тематика и за точно и обективно
отразяване дейността на
съдебната система.
Денис Бучел – нашият
фоторепортер, е носител
на голямата награда на
„Булфото” на традиционния
международен годишен фотоконкурс за 2011 г.
А репортерите Краси
и Свилена ги четете, надяваме се, с удоволствие.
Те получиха наградите за
репортер на годината и

РЕКЛАМНА ТАРИФА
на вестник
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под главата 30 лв./кв. см
колони (най-лява и най-дясна)
25 лв./кв. см

МАЛКИ ОБЯВИ

за 10 кв. см 20 лв. (140 символа)

ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА

цяла страница 1200 лв.
1/2 страница 600 лв.
1/4 страница 300 лв.

ВЛОЖКИ до 50 г. и до А4

за целия тираж 0,20/бр.
до 2500 бр. - 0,40/бр.
над 2500 бр. - 0,25/бр.

ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ

цяла страница 1000 лв.
1/2 страница 500 лв.
1/4 страница 250 лв.

ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ

за суми над 1500 лв. – 1/2 стр. бонус
за суми над 2500 лв. – 1 стр. бонус
над 10 000 20% + 2 стр. бонус
за членове на Камарата - 20%

Публикуване на банер с размери 210х55 пиксела на уебсайт
www.vestnikstroitel.bg - 150 лв./месец

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН НА РЕКЛАМА 150 лв.

вярвахме, но нямаше причина да не приемем тяхната
идея – всеки първи петък
от месеца, след приключване на броя и на работното време, те по одобрен от
тях самите ред, да черпят
по едно вино.

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ
ОЧАКВАЙТЕ
ИНТЕРВЮ
Председателят
на парламента
Цецка Цачева пред
в. „Строител“

ОБЩИНИ
В града на розите,
когато полето
е бяло

София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4
тел: 02 / 806 24 22; e-mail: vestnikstroitel@abv.bg

ПЪРВА СТРАНИЦА

Публикуване на покана за събитие
(максимален обем 1/2 страница) 500 лв.

за най-бързо проспериращ
млад журналист.
Дали имаше изненади?
Да, самите призьори, които с премерена доза свенливост обявиха, че техните
награди са награди за целия
колектив. Мъничко не им по-

СНИМКИ НА РЕДАКЦИЯТА
1 бр.
20 лв.
10 бр.
100 лв.
1-годишен абонамент 1000 лв.

РЕПОРТАЖ
Заводът
за боклук –
черната дупка
на София
АНАЛИЗИ
Регулиране на налягането на водата
в жилищната мрежа на Бургас

broksvision Анелия Сурлекова 02 / 892 4522

Всички цени в тарифата са без ДДС

За контакти: 806 24 22; 0884 230 415
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СУДОК У
Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой
Лесно

«
º°º¼¬®¹º¬½¬¾´¼´Áº°´¾¬¹¶´¬¸±¤±®
±¸´·±¼´·¬¸´¹´¡´¹´¹º¯¥¬¸º¾±·
±®¬¬½¬¹´¯º¼¬¶´®¬¼´¯º±·±Àº¹
¥´¶±·±¼´Ä´¸¬¼¾¬Æ¾´¸´¬¼º²
º·±¾´±½¾¹´¶¬º½º¹º¼¬¶±¹¬»¬¾´¶¬
¡¬Ã¬¾¿¼Ë¹ ¼¬¸ ¬·£´¼º³¬¸¬¼¬±»
²º¹´ º¶º·¬¼

Виц
Две блондинки
си говорят за подаръци:
- Мацко, наближава
Нова година и се чудя какво
да взема на милото.
- Ми, какво толкова го мислиш!
Вземи му джипа.

¾®±½¹º¢¬¼±®´Â¬¬¼º®ºÃ±´®±¹¾ºÆ²±¹
£´»¬¾´¬¼¥´¾º¹¬¼¬¸´¹ºÀ´Ä¾¼¬¾º¼
¤´¹±·´¶´¸º¹¿³º°±¹´¾´·´¬¼»´½·´
¼±¶¬«¾º¬¯¬·±¹´¾¬¹¬´·´¸º®±·¬·±¾
¬¡¬·´Å±À±¼¬¹´¬·º¸¬®¬¼º¬¼º¬¼¬
¬¼·º ±Â´¸¬¹®¬¼¶¬·¬¼

Бисери от кухнята

Забавен кадърр

Една от първите
градини се появява
в центъра „Рокфелер”
в Ню Йорк още преди
Втората световна
година.

А антиките
и борбата
с незаконния им трафик
позамряха ли?

Снимка www.funstruction.net

Трудно
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УЛИЧНО
ОСВЕТЛЕНИЕ ЕАД

ĎģīįĥįġċĩĵġĳĩĢĥıġ%

Уважаеми партньори, благодарим ви за подкрепата през изминалата година.
За вестник „Строител” тя е много важна. Екипът на браншовия вестник на
българските строители ви пожелава една много успешна за бизнеса 2012 година,
много работа, много спечелени търгове, а на мениджърите и екипите ви – здраве,
късмет и лично щастие! Нека новата година да ни донесе още по-ползотворно
сътрудничество и реализирани проекти.
Нека бъде година на просперитет!

