
НА ПРИЦЕЛ

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

Брой 13, година IV, 30 март 2012

www.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Свилена Гражданска

Камарата на строителите в Бълга-
рия ще участва във възстановяването на 
паметника на Цар Освободител в София. 
Това стана ясно след среща на столичния 
кмет Йорданка Фандъкова с ръководство-
то на Конфедерацията на работодатели-
те и индустриалците в България, където 
председателят на КСБ инж. Светослав 
Глосов е член на УС. По думите на гра-
доначалника обновяването на един от 
символите на България е много важен, 
голям и скъпоструващ проект, непосилен 
за бюджета на кметството. 

Бизнесът и столичният кмет ще съз-
дадат в края на април Консултативен 
съвет по финанси и стопанска дейност 
към общината. Дотогава ще се изработи 
правилник на структурата. Съветът ще 
подпомага дейността на градоначалника 
и ръководния екип на общинската админи-
страция при формулирането и разработ-
ването на политики. Идеята за създава-
нето се роди при една от предишните 
срещи със столичния кмет. Основната 
цел на структурата ще е привличането 
на повече инвестиции - български и чужди, 
на територията на София.

След приемането на Закона за публич-
но-частно партньорство ще се работи за 
осъществяването на съвместни инфра-
структурни проекти. По думите на Йор-
данка Фандъкова под такава форма биха 
могли да се изграждат подземните пар-
кинги или да се инвестира в спа туризма 
в района. По време на срещата главният 
архитект на Столичната община Петър 
Диков представи основните строителни 

Публично-частното партньорство ще е основа за работата между Столичната община и бизнеса

обекти на столицата. 
Акцент на разговорите бе и социал-

ната отговорност на бизнеса. Тя намира 
израз в множеството социални проекти, 
осъществявани и досега в общината. 

Не на последно място представите-
лите на бизнеса изразиха готовност да 

участват с експертно мнение в различни 
сфери от дейността на местната власт, 
като енергийната ефективност и инфор-
мационните технологии. Бъдещият кон-
султативен съвет ще се събира веднъж на 
три месеца и ще обсъжда конкретни въпро-
си, включително и тези за зонирането и ин-

вестирането на средствата на софиянци.
Освен инж. Светослав Глосов от стра-

на на бизнеса на срещата присъстваха 
и почетният председател на КСБ инж. 
Симеон Пешов, председателят на КРИБ 
Огнян Донев и изпълнителният директор 
на конфедерацията Евгени Иванов. 
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ПРОЛЕТНО ПРОБУЖДАНЕ

Пролетта дойде и всичко на обекта 
се съживи - слънцето грейна, птичките 
се разпяха, тревата позеленя, работата 
тръгна с нови сили. Само старият багер 
стоеше до изкопа, застинал в последно-
то си усилие да загребе пръст. Стоеше 
така, както беше спрял да работи преди 
три месеца. Тогава, в една скована от 
студ зимна утрин, докато копаеше, той 
изведнъж изгасна и повече не можа да 
запали. Но никой не се изненада - всички 
очакваха сетния  му час, защото маши-
ната беше много стара и караше на до-
изживяване. Бригадирът веднага прочете 
„присъдата”: „Напролет ще го предадем 
за скрап!” 

Шефът купи чисто нов багер и всички 
забравихме за стария. Всички освен бай 
Данчо багериста. Той упорито човъркаше 
в двигателя на „мъртвеца”. Гледах го и 
се чудех защо го прави. На всяка обедна 
почивка, вместо да отиде на топло във 
фургона, той „влизаше” в кожуха на двига-
теля и излизаше целият изцапан в черно 
масло и нафта.

 Бях отскоро в бригадата и много 
неща не ми бяха ясни, затова отговорът 
на въпроса, който ме терзаеше, дойде 
от случайно дочут разговор между коле-
ги: „Не иска да приеме, че когато нещо 
остарее, отива за скрап, защото и той 

е пред пенсия!” Поразпитах за бай Данчо 
- наистина беше на финала. Щеше да се 
пенсионира напролет. И ето че пролетта 
дойде, а заедно с нея и последният рабо-
тен ден на багериста.

Оставаше му не просто един после-
ден работен ден, но и един последен шанс 
да съживи своя събрат по съдба - багера. 
Всички очаквахме този момент със сви-
ти сърца, защото не вярвахме, че теж-
ката машина ще проработи. Бай Данчо 
щеше да си отиде с наведена глава - с 
чувството, че и той, както стария багер, 
си отива ненужен, за скрап. Но точно в 
края на работния ден, в края на надежда-
та, всички чухме неистовия грохот от 
настъпената докрай газ на багера. Дви-
гателят ревеше като ранен звяр, който 
умира, но не се предава без бой. Разбира 
се, това, което се случи, не беше като 
във филм с щастлив край - багерът пора-
боти малко и пак изгасна. Може би зави-
наги. Но бай Данчо слезе от него доволен, 
че го е пробудил за един последен миг, за 
един последен дъх живот, преди да отиде 
за скрап. И с това накара всички, особено 
себе си, да разберем, че има едно нещо, 
което не може да бъде хвърлено за скрап 
- човешкият дух!

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

Кабинетът реши

„Националното сдру-
жение на общините в Ре-
публика България трябва 
да остане силна и един-
на структура, за да се 
чуват идеите ви и зана-
пред”, заяви президентът 
Росен Плевнелиев, който 
се срещна на „Дондуков” 2 
с новото ръководство на 
местните власти. 

„Необходимо е да убе-
дим властите в Европей-
ския съюз, че институци-
ите в България говорят 
на един глас”, заяви пред-
седателят на Управител-
ния съвет на НСОРБ То-
дор Попов. Той предложи 
съдействието на орга-
низацията за провежда-

не на поредица от 
публични дискусии 
с местните власти 
по  конкретните 
приоритети, зало-
жени в Национал-
ната стратегия за 
развитие „България 
2020”.

Пр е з и де н тъ т 
очерта и водещи-
те  приоритети, 
които се очаква да 
залегнат в страте-
гическия документ, и из-
тъкна необходимостта 
от засилване на капаци-
тета на местните вла-
сти за по-ефективно ус-
вояване на финансовите 
средства от Европейския 

съюз. Трябва да бъде сти-
мулирано развитието на 
икономическия потенциал 
на регионите в България, 
категоричен бе държав-
ният глава. Участ ниците 
в срещата се обединиха, 

че процесът на децентра-
лизация трябва да продъл-
жи и да бъде финансово 
обезпечен, в противен 
случай много от общини-
те ще изпитат затруд-
нения.

Виолета Михайлова

Висшият експертен 
екологичен съвет към 
М и н и с т ер с твото  на 
околната среда и водите 
одобри реализацията на 
дългообсъждания проект 
за изграждане на тунел 
под връх Шипка. Инвес-
тиционното предложение 
на Агенция „Пътна инфра-
структура” предвижда 
град Габрово да бъде свър-
зан със съществуващия 
път до град Шипка през 
югозападния си обход при 
пътя за Велико Търново. 
Тунелното преминаване 

под Стара планина с дъл-
жина от 3,2 км е необхо-
димо за реализирането 
на трасето Русе – ГКПП 
Маказа. Целият участък, 
с дължина 261 км, се явява 
важен структурен учас-
тък от трансевропейски 
транспортен коридор, 
който свързва Финландия 
и Русия с Гърция през Ру-
мъния и България и оси-
гурява връзката между 
Дунав мост и автомаги-
стралите „Хемус”, „Тракия” 
и „Марица”. 

На заседанието на Вис-
шия експертен екологичен 
съвет към МОСВ беше 

разгледано и одобрено и 
инвестиционно предложе-
ние за „Открит добив на 
подземни богатства - вер-
микулит от осем участъка 
от находище „Белица”, об-
щина Ихтиман, Софийска 
област”. 

Експертният съвет 
одобри също осъщест-
вяването на инвести-
ционно предложение за 
„Реконструкция и модер-
низация на инсталация 
за преработка на излезли 
от употреба оловно-кисе-
ли акумулаторни батерии 
до олово и оловни сплави", 
град Долна баня.

Промени в Закона за устройството на Черномор-
ското крайбрежие, приети от кабинета, предвиждат 
подобряване на контрола по концесионните договори 
за морските плажове и облекчена процедура за пре-
доставянето им на концесии. Тя ще протича на три 
етапа - изготвяне на обосновка на концесията, про-
веждане на процедура за предоставяне и сключване на 
договор. По този начин подготвителните действия 
ще отнемат по-малко време и общата им продъл-
жителност се свежда до 3-5 месеца, докато сега за 
това са нужни 10 месеца. 

Досегашният ред за разрешаване на строител-
ство в зона „А”, извън морските плажове, се запазва 
за урбанизираните територии на населените места 
с определени строителни граници по влезли в сила 
подробни устройствени планове при следните норма-
тиви за поземлените имоти: плътност на застроява-
не до 20%, интензивност до 0,5 и височина до 7,5 м; 
минимална озеленена площ 70%.

Правителството направи промени в свое постано-
вление от 2007 г., регламентиращо условията за избор 
на изпълнител от страна на бенефициенти по европей-
ски проекти. Измененията се правят, за да се съгласу-
ва нормативният акт с новите правила за възлагане на 
обществени поръчки, влезли в сила в края на февруари 
с промените в Закона за обществените поръчки. В съ-
ответствие с тях се увеличават праговете при про-
веждане на процедурата по договаряне без пояснителен 
документ, като за строителство те ще бъдат от 240 
хил. до 350 хил. лв., а за доставки или услуги - от 60 хил. 
до 100 хил. лв., включително съфинансирането от страна 
на бенефициента. Увеличават се и праговете, при които 
бенефициентите могат да не провеждат процедура за 
определяне на изпълнител, но са длъжни да съберат не 
по-малко от три оферти. За строителство те ще бъдат 
в границите от 45 хил. до 240 хил. лв., а за доставки или 
услуги ще са от 15 хил. до 60 хил. лв. В приложното поле на 
постановлението се включва и Норвежкият финансов ме-
ханизъм, което означава, че всички правила за определяне 
на изпълнител от страна на бенефициенти на договоре-
на безвъзмездна финансова помощ ще важат и за него.

Марина Петрова

40 млн. евро за големи 
предприятия и 150 млн. 
евро безвъзмездна фи-
нансова помощ за малки 
и средни фирми ще бъдат 
дадени по европейските 
програми за енергийна 
ефективност. Това съоб-
щи във Варна зам.-минис-
търът на икономиката, 
енергетиката и туризма 
Жулиета Хубенова.

В  момента вървят 
о це н к и  н а  г оле м и т е 
предприятия, които ще 
получат безвъзмездно 40 
млн. евро, за да намалят 
своята енергоемкост. 
Отделно 150 млн. евро 
за малкия и средния биз-

нес ще бъдат отпусна-
ти по схема, която ще 
бъде открита до края 
на април. Насоките за 

кандидатстване ще се 
дадат за публично об-
съждане до края на този 
месец. От 30 до 50% ще 

получи всяка компания, 
която кандидатства и 
успешно реализира про-
екта. Таванът за фирма е  
1 милион евро. Парите се 
отпускат от ЕБВР чрез 
банките у нас, като фир-
мите първо трябва да ре-
ализират проекта, за да 
получат финансирането. 
Средствата се дават за 
смяна на двигатели на 
котлета, дограма, изола-
ция, саниране, както и за 
купуване на нови машини 
и оборудване, които са 
енергоспестяващи. 

Зам.-министър Хубе-
нова откри в Аксаково 
нов логистичен център. 
Инвестицията е за 4 млн. 
лева.

Областният управител Данчо Симеонов, зам.-министърът 

Жулиета Хубенова и собственикът на новия логистичен 

център Красимир Димов

Снимка авторът

Провеждането на да-
нъчна амнистия обмисля 
правителството, съобщи 
зам. финансовият минис-
тър Владислав Горанов 
след заседанието на Ми-
нистерския съвет в сряда. 

В момента проектът 
е на идейна фаза, като се 
обмислят три варианта. 
По принцип данъчната ам-
нистия ще е валидна само 
за лихвите по просрочени-
те плащания към бюдже-
та. Първият вариант е 

да се даде възможност за 
плащане без натрупаните 
лихви на просрочени осигу-
рителни вноски. Вторият 
вариант е амнистията 
да обхване лихвите върху 
данъчните задължения, а 
третият – смесен вари-
ант. Който и да се избере, 
то амнистията ще е за 
максимум 3 месеца след 
обявяването и. Целта е 
да се вкарат ударно зна-
чителни приходи в бюдже-
та, защото натрупаните 

просрочени осигуровки 
и данъци вече достигат  
9 млрд. лв. 

По същество идеята 
за данъчна амнистия е 
още от 2010 г. и влизаше в 
предложенията на работо-
дателите за излизане от 
кризата. Именно затова и 
в момента работодател-
ските организации в ли-
цето на БСК и КРИБ под-
крепят това предложение. 
Положително се отнасят 
и от синдикатите.

Снимка Денис Бучел



Розалия Банкова

България е на последно 
място по енергийна ефек-
тивност в ЕС, а цените, 
които българите плащат 
за енергия, са много високи. 
Сградите не трябва да се 
строят по възможно най-
евтиния начин, а да се оси-
гури енергийноефективно 
бъдеще. Това заяви амери-
канският посланик Джеймс 
Уорлик по време на офици-
алното откриване на изло-
жението за зелена енергия 
и рециклиране в София. Той 
подчерта, че е от изключи-
телна важност българите 
да се възползват от новия 
тип строителство и новите 
технологии. 

Общо 250 компании от 
31 държави взеха участие 
във Форума за Югоизточна 

Европа, обединяващ конгрес 
и изложба за зелена енергия 
и рециклиране, който се про-
веде от 28 до 30 март в Ин-
тер Експо Център в София. 

Волфганг Вендел, тър-
говски съветник при По-
солството на Германия, 
припомни от своя страна, 
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ÑÒÎ ÄÓÌÈ
Не сто думи, а милиони приказки се изприказваха 

за строителството на атомна централа в Белене. 
Говори се месеци, години, сякаш цяла вечност. Толкова, 
че за всички българи „Белене“ се превърна в синоним на 
евтин ток, за хората, които живеят там – в синоним 
на хляб и надежда за по-сносен живот, за строите-
лите – в синоним на работа за поне 5 години напред.  

И в крайна сметка на финала остана само едно 
огромно разочарование.

Сигурно е много сложно да се поставят на кантар 
всички „за“ и „против“ строителството на нова АЕЦ 
и да се измери с вързаните очи на Темида. Вярваме на 
премиера, че е взел едно от най-трудните решения, 
откакто „върти” кормилото на държавата. 

Затова няма да спорим колко скъпа щеше да из-
лезе на данъкоплатеца АЕЦ, колко поколения щяха да 
плащат за нея, колко страшно щеше да е, ако земята 
ни се разтърси като тази във Фукушима. 

Ще приемем и казаното от президента, че е добре 
парите за централата да се налеят в санирането на 
овехтелите ни панелни жилища. Защото така поне от-
части ще се изпълни пророчеството на Иван Костов, 
че това голямо решение ще върне България в геополи-
тическата орбита на евроатлантическия съюз.

Но в крайна сметка ще припомним само една из-
страдана народна приказка – От това да имаш по-
лошо е само това да нямаш...

Посланик Джеймс Уорлик:

Над 30 страни участваха в изложението 
за зелена енергия и рециклиране в София

Solar Impulse е единственият соларен самолет, който може да 

лети и през нощта с нулев разход на гориво

че страната му е поела ан-
гажимент да се откаже от 
ядрените си мощности до 
2022 г. Според него не може 
да се очаква, че АЕЦ „Беле-
не” ще осигурява енергия на 
по-ниска цена от тази от 
АЕЦ „Козлодуй”, и България 
трябва да разчита повече 
на енергийна ефективност 
и ВЕИ, както и на енергия от 
рециклиране на отпадъците. 
В откриването участва още 
зам.-министърът на иконо-
миката Валентин Николов, 
който обяви, че очаква бум 
на малките ВЕИ проекти и 
засилване на финансирането 
им от страна на банките в 
България.

Организаторите „Виа 
Експо” връчиха на откри-
ването първите годишни 
награди „Българска екооб-
щина”. В категорията за 
енергийна ефективност 
челна позиция беше присъ-
дена на Добрич, а за успеш-
но управление на отпадъци-
те - на Ловеч.

Събитието обедини про-
грама от семинари и изложба 
за енергийна ефективност 
и възобновяема енергия, из-
ложба за соларни технологии 
и за управление на отпадъци 
и рециклиране. В рамките на 
конференцията бяха чути 
общо 80 лектори от Европа, 
Азия и САЩ, а изложбата 
беше разположена в 4 зали, 
както и на външна площ. На 
разположение на посетите-
лите бяха австрийски, аме-
рикански и множество други 
чуждестранни павилиони. 

Виолета Михайлова

Промените в Закона 
за водите, които пред-
лагаме, са необходими и 
ще доведат до неоспо-
рими резултати. Те се 
случват преди значима-
та водна стратегия, за 
да не губим ценно време 
в чакане. Това каза зам.-
министърът на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството Добромир 
Симидчиев на дискусия-
та „Предстоящи проме-
ни във водния сектор 
в Република България”, 
организирана от Българ-
ската асоциация по води-
те в рамките на форума. 
Симидчиев подчерта, че 
залага много надежди на 
промените в сектора, 
които описа като неот-
ложни и имащи бърз по-
ложителен ефект. „Тук 
важи правилото „80/20”, 

което означава - при 20% 
промени се постигат 80% 
резултати.” Относно фи-
нансирането на отрасъла 
зам.-министърът подчер-
та значението на „три-
те Т” - тарифи, такси и 
трансфери, необходими за 
осъществяване на прин-
ципа „възстановяване на 
разхода”. Симидчиев при-
помни, че средствата са 
необходими за реализаци-
ята на проекти във ВиК 
инфраструктурата и за 
изграждане на станции за 

отпадни и питейни води.
Участие в дискусията 

взе също зам.-министъ-
рът на околната среда и 
водите Ивелина Василе-
ва, която отбеляза, че е 
наложително мерките по 
адаптацията към проме-
ните на климата да имат 
отношение и към водна-
та инфраструктура. 
„Нужно е активно да се 
работи върху доизграж-
дането на необходимата 
инфраструктура”, под-
черта Василева.

Директорът на Териториалната дирекция на НАП  
„Големи данъкоплатци и осигурители“ Стефан Тричков 
беше освободен. Решението е взето от изпълнителния 
директор на НАП, съобщиха от приходната агенция. Мо-
тивите за промяната са свързани с недостатъчно ефек-
тивната работа на структурата. 

За изпълняващ длъжността е назначена Галя Дими-
трова, досегашен директор на Дирекция „Управление 
на изпълнението“ в Централното управление на НАП. В 
дирекцията за големи данъкоплатци и осигурители са 
регистрирани близо 1600 компании. Техният принос към 
бюджета е 4,5 млрд. лв. за 2011 г., или 35,3% от всички 
приходи, събрани от НАП за миналата година, припомнят 
от агенцията.

Мощни рокади и в енергетиката предприе новият ми-
нистър на икономиката Делян Добрев. Той освободи  от 
борда на АЕЦ „Козлодуй“ досегашния председател Миле-
на Ценова, която беше шеф на политическия кабинет на 
Трайчо Трайков. На нейно място влиза новият зам.-минис-
тър и бивш депутат Валентин Николов. Той ще оглави и 
още два борда – става председател на съвета на дирек-
торите на Българския енергиен холдинг и на Национална-
та електрическа компания.

Там сменя самия Делян Добрев. Така новият министър 
материализира намеренията си да даде големи правомо-
щия на новоназначения си заместник, който поема цяла-
та енергетика. Добрев смени и изпълнителния директор 
на Българския енергиен холдинг Йордан Георгиев.

Това стана, въпреки че холдингът има за миналата 
година 500 млн. лв. печалба, коментират експерти. В кре-
слото на Георгиев сяда досегашният шеф на НЕК Михаил 
Андонов. Финансовият директор на НЕК Иво Лефтеров 
ще поеме поста на изп. директор на компанията до про-
веждането на конкурс, съобщи още Добрев. В мегаминис-
терството се търси и зам.-министър с ресор икономика, 
след като още миналата сряда премиерът Бойко Борисов 
уволни с имейл Димитър Чохаджиев. 

Американският посланик 

Джеймс Уорлик е един 

от радетелите за 

енергийноефективно бъдеще

Снимки Денис Бучел

Елица Илчева
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Виолета Михайлова

Започна строител-
ството по интегрирания 
воден проект на Пирдоп.

Министърът на окол-
ната среда и водите Нона 
Караджова и кметът на 
града инж. Цанко Цанов 
направиха първа копка на 
новата пречиствателна 
станция и ВиК мрежата. 
Обектите са част от 
проекта „Изграждане на 
ПСОВ с извънплощадкови 
съоръжения и мрежи. До-
изграждане и реконструк-
ция на канализационната 
мрежа с реконструкция 
на съпътстващата водо-
проводна мрежа - община 
Пирдоп”, който се реали-
зира по Оперативна про-
грама „Околна среда 2007-
2013”. Общата стойност 
на проекта възлиза на 
повече от 44 млн. лв., от 
които над 34 млн. лв. са 
осигурени от Кохезионния 
фонд на ЕС, 9 млн. лв. са 
от държавния бюджет, а 
остатъкът от парите се 

осигурява от общината. 
Изпълнители са консор-
циуми „Витковице Интер-
пром Аква Инженеринг” 
и „Интерпром Райкомерс 
конструкшън 99”. Строи-
телството и реконструк-
цията по километрите 
водопреносна и канализа-
ционна мрежа и пречис-
твателната станция ще 
продължат 30 месеца. 

Министър Караджова 
подчерта, че с осъщест-
вяването на проекта ще 
бъде прекратено излива-

нето на отпадъчни води в 
река Пирдопска. Кметът 
Цанов коментира, че про-
ектът цели опазване на 
околната среда и подобря-
ване инфраструктурата 
на града, което безспор-
но ще подобри качество-
то на живот на населе-
нието. Кметът връчи на 
министъра ключа на град 
Пирдоп и  Акт 2А за стро-
ителството на площад-
ката на пречиствател-
ната станция и нейните 
мрежи.

Министър Нона Караджова и кметът Цанко Цанов поставят 

строителните предпазни каски преди първата копка на 

новата пречиствателна станция и ВиК мрежа в Пирдоп

Невена Картулева

21 общини получиха бли-
зо 49 млн. лв. за саниране на 
образователна инфраструк-
тура - общо 54 училища и 
38 детски градини и ясли 
ще бъдат ремонтирани за 
следващата учебна годи-
на. От новите условия ще 
се възползват 30 000 деца. 
Договорите бяха връчени на 
кметовете от министъра 
на регионалното развитие 
и благоустройството Лиля-
на Павлова. Средствата се 
отпускат по ОП „Регионал-
но развитие“. 

„2,5 млрд. лв. са дого-
ворените към момента 
средства по Оперативна 
програма „Регионално раз-
витие” (ОПРР), което е 
почти 80% от бюджета на 
програмата. Останалите 
спестени средства през 
септември ще бъдат насо-
чени към зелена нова среда“, 
уточни Павлова.

Регионалният минис-
тър отправи апел към 
местните власти за учас-
тие в изготвянето на про-
екти за новия програмен 
период 2014 - 2020 г., като 
акцент ще бъдат сред-
ствата, вложени в енер-

гийна ефективност.
На въпрос дали има об-

щини, които са се отказали 
от проекти по ОПРР поради 
високия процент съфинан-
сиране от местните бю-
джети, министърът заяви, 
че такива няма, но има об-
щини със стари договори, 
по които се налагат финан-
сови корекции. „Всяка една 
община трябва да си прави 
сметката при сключване 
на договори по оператив-
ните програми за поемане 
на финансов ангажимент за 
финансиране в следващите 
две години”, коментира ми-
нистърът. Министър Лиляна Павлова връчва договора на кмета на Божурище Аспарух Аспарухов

Снимка Денис Бучел

България и Кюрдистан 
ще си сътрудничат в сфера-
та на земеделието, здраве-
опазването и икономиката. 
Двете страни се договори-
ха и за принципно сътруд-
ничество в областта на 
стратегическата инфра-
структура - по-специално в 
язовирното строителство. 

В четвъртък министър-
председателят Бойко Бо-
рисов посрещна президен-
та на иракския федерален 
регион Кюрдистан Масуд 
Барзани.

„България има дългого-
дишни традиции на прия-
телство с иракския народ 
и за нас е важно страната 
ни да може да развива пол-
зотворен взаимен обмен 
с един толкова важен ком-
понент на Ирак, какъвто е 
регион Кюрдистан”, подчер-
та премиерът по време на 
разговора. По думите му със 
своите познания и опит на 
работа в страните от ре-
гиона българските фирми и 
инженерингови организации 
могат успешно да доприне-

сат за изграждане на нов 
Ирак и на иракски Кюрдис-
тан. 

„Ще дадем приоритет 
на българските фирми, кои-
то изявят желание за ин-
вестиции и бизнес в нашия 
регион”, категоричен беше 
от своя страна Барзани. Той 
допълни, че не липсва жела-
ние за капиталовложения и 
от страна на иракския на-
род. 

В срещата участие взе 
и министърът на външните 
работи Николай Младенов. В държавните гори ще могат да се 

строят и прилежащи лифтови станции, 
открити съоръжения, както и обслуж-
ващите ги леки постройки, без терени-
те за тях да се вадят от горския фонд. 
Това приеха на първо четене депута-
тите от парламентарната комисия по 
земеделие. 

Промените ще залегнат в Закона 
за горите и са внесени от Десислава 
Танева и Емил Димитров от ГЕРБ. Ще 
се строят само  открити съоръжения, 

заявиха вносителите. 
Новите изменения допълват предиш-

ните поправки, които разрешаваха за 
писти и лифтове да не се изисква пре-
образуване на терените, т.е. такси за 
изключването им от горския фонд, а да 
се учредява право на строеж. Правило-
то за ски пистите и лифтовете беше 
поискано в края на 2011 г. от фирма „Ви-
тоша ски“, която притежава повечето 
лифтове и ски влекове в планината над 
София. 

Около 80 хил. лв. са налети тази го-
дина в ремонти на дупки по улиците в 
София. „Парите са значително по-малко 
в сравнение с м.г., когато за този период 
бяхме вече похарчили 300 - 400 хил. лв.”, за-
яви кметът Йорданка Фандъкова. Причина 
за икономията бил строгият контрол на 
работата на ремонтните фирми.

Фандъкова инспектира в четвъртък 
обновяването на централния бул. „Чер-

ни връх”, в което ще бъдат вложени 2,5  
млн. лв. Проектът се изпълнява успоредно 
с довършителните работи по втория лъч 
на метрото. Тя се извини за задръства-
нията, които ще предизвика ремонтът 
до юли.

Други големи проекти около метрото 
т.г. са ремонтът на подлеза на НДК, кой-
то ще е за 1,8 млн. лв., и довършването на 
подземния паркинг под бул. „Дж. Баучер”.
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Доплащаме 140 млн. евро, надяваме се да няма нови съдебни дела, а реактора ще местим 
в „Козлодуй“, са последните думи на премиера, с които се слага черта на втората АЕЦ

Светослав Загорски

Българското прави-
телство взе решение да 
прекрати проекта АЕЦ 
„Белене”, обяви пред ико-
номическата комисия в 
парламента премиерът 
Бойко Борисов. По-късно 
пред журналисти той ко-
ментира:

„Смятаме, че проектът 
в този му вид е компроме-
тиран още от самото 
си начало. При цена от 6 
млрд. евро, лихва от 10-
12% по кредитния ресурс, 
който ни се предлага, и 
строеж за около 6 годи-
ни общата сума отива на 
10 млрд. евро. Ние нямаме 
възможност да я платим, 
а и да задължим държа-
вата поколения наред да 
плаща тези пари. Няма как 
да стане това. В същото 
време целият ядрен риск, 
ако нещо се случи в този 
земетръсен разлом, оста-
ва за сметка на България”.

Решението ще бъде 

съобщено официално на 
руската страна от новия 
икономически министър 
Делян Добрев, който зами-
нава за Москва. Там той 
ще има срещи, на които ще 
обсъжда най-безболезнени-
те варианти за излизане на 

страната ни от проекта. 
Премиерът Борисов 

се надява да няма повече 
искове за плащане на не-
устойки и съдебни дела. 
Според него страната ни 
ще доплати още около 140 
млн. евро за доизграждане 

Решението за атомната централа 
пре дизвика шумно одобрение от десните 
партии в страната и черни прогнози за 
бъдещето на българската икономика и 
енергетика от социалистическата пар-
тия.

Според Иван Костов решението е 
историческо за България и връща стра-
ната отново на пътя на европейските 
ценности. Той бе един от първите по-
литици, който приветства Борисов и 
неговия кабинет. 

Това е победа за „Синята коалиция”, 
коментира съпредседателят на десния 
съюз и председател на Комисията по 
икономика и енергетика в Народното 
събрание Мартин Димитров. 

От своя страна лидерът на БСП и 
също бивш премиер Сергей Станишев 

пък обяви, че „това немотивирано ре-
шение е едно от фаталните за прави-
телството на ГЕРБ и за България, ико-
номиката и енергетиката“. Според него 
сега токът ще поскъпне драстично и 
строейки централа, която ще работи с 
руски газ, България на практика увелича-
ва зависимостта си от Русия.

„Аз малко трудно схващам логиката и 
на Мартин Димитров, и на Иван Костов, 
които твърдят, че когато реакторът се 
монтира в „Козлодуй”, а не  в „Белене”, 
изведнъж ставаме енергийно независими 
от Русия. Още по-трудно мога да разбе-
ра защо, когато реакторът е в „Белене”, 
няма пазар за неговата електроенергия, 
а като се премести в „Козлодуй” - вече 
има пазар“, коментира бившият енергиен 
министър Румен Овчаров.

Брюксел: 

„Росатом”: 

на реактора, който впо-
следствие ще бъде инста-
лиран на площадката на 
АЕЦ „Козлодуй”. Така ще се 
спестят и около 1 млрд. лв. 
допълнителни разходи за 
електропреносна мрежа за 
„Белене” извън стойност-
та на атомната централа.

Новият реактор е хиб-
риден и е едно поколение 
по-напред в сравнение с 
реакторите от пети и 
шести блок на „Козлодуй”, 
като прогнозите са, че 

ще бъде монтиран в срок 
от 6 години. Успоредно с 
това ще се освободят из-
цяло площадките на първи, 
втори, трети и четвърти 
блок, които са изведени от 
експлоатация, и на тяхно 
място може да се мисли 
за монтиране на осми ре-
актор. Така централата в 
Козлодуй ще си остане из-
цяло руска, а животът на 
пети и шести блок ще бъде 
удължен с до 20 години.

Сметките показват, че 
до момента страната ни е 
платила за „Белене” близо 
1,4 млрд. лв., а има да пла-
ща и още 500 млн. лв. - по-
следният заем, който НЕК 
изтегли от френска банка 
и който още не е върнат. 

Министър-председа-
телят за пореден път при-
помни, че нито едно прави-
телство преди това не е 
решило да строи централа-
та и умишлено са оставили 
тежкото решение на ГЕРБ, 
както и умишлено никой от 
предишните управляващи 
не е казал какво точно ще 
е оскъпяването.

Сега надеждите ни са 
изцяло насочени към успеш-
ното и скорошно реализи-
ране на газопровода „Южен 
поток”, който според Бойко 

Борисов трябва да е готов 
до декември 2015 г. С този 
газопровод се свързва и 
евентуалното изгражда-
не на газова централа на 
мястото на АЕЦ „Белене”, 
както обяви по-рано и фи-
нансовият зам.-министър 
Владислав Горанов.

В четвъртък след бур-
ни дебати и парламентът 
прие проекторешение за 
прекратяване на строежа 
на ядрената централа на 
площадка „Белене”. Депута-
тите гласуваха предложе-
нието на съпредседателя 
на ПГ на Синята коалиция 
Мартин Димитров бъде-
щата газова централа на 
площадката да работи на 
пазарен принцип. Янаки 
Стоилов от ПГ на Коалиция 
за България заяви, че ако се 
приеме това решение от 
парламента, би последвало 
искане на вот на недоверие 
и на референдум.

В крайна сметка „за" 
гласуваха 120 депутати 
от ГЕРБ, Синята коалиция 
и независими. Против бяха 
42-ма народни предста-
вители от левицата и от 
„Атака" и петима незави-
сими. Един независим депу-
тат се въздържа. ДПС не 
участва в гласуването.

На специална пресконференция в парламента премиерът Бойко Борисов обяви трудното 

държавно решение, подкрепен от председателя на НС Цецка Цачева и министър Делян Добрев

България, както всяка друга държава 
в ЕС, е в правото си сама да прецени 
как да осигури енергийните си ресурси, 
коментира пред БТА Марлене Холцнер, 
говорител на еврокомисаря по енерге-
тиката Гюнтер Йотингер. От екипа на 
комисаря заявиха, че България е свобод-
на да прецени къде да изгради нов реак-
тор или централа - в Белене, Козлодуй 
или другаде на своя територия. 

От ЕК отбелязват, че лицензира-
нето на проектите е отговорност на 
Агенцията за ядрено регулиране съо-
бразно принципите на европейските 
директиви за ядрена безопасност и уп-

равление на ядрените отпадъци.
По въпроса за внасянето на нови про-

екти в ЕК се казва, че плановете трябва 
да следват четири процедури - оценка 
на въздействието върху околната сре-
да; уведомяване за нов инвестицио-
нен проект в областта на атомната 
енергетика, свързан с нови мощности, 
размествания или преустройство; „Ев-
роатом” да оцени дали има риск от 
радиоактивно замърсяване на водите, 
почвата или въздуха на друга държава 
от ЕС; декларация на основата на тех-
ническите характеристики, свързани с 
безопасността.

Отказът на българските власти от 
строителството на АЕЦ „Белене” няма 
да доведе до съществени загуби за „Ро-
сатом”, коментира ръководителят на 
корпорацията Сергей Кириенко в сряда 
по повод решението на българското пра-
вителство за отказ от проекта.

„При общия обем на поръчките на 
„Росатом” отказът от една атомна 
електроцентрала е незначителна за-
губа. Но за централата в Белене бяха 

изразходвани немалко време и сили. Раз-
бира се, би било жалко, ако проектът 
не се реализира”, заявява Кириенко пред 
ИТАР-ТАСС.

По думите му позицията на Русия 
по въпроса е строго прагматична. „Ако 
България реши да строи АЕЦ „Белене”, 
ние ще строим. Ако на България не е 
нужен този проект, то няма да го ре-
ализираме”, посочва ръководителят на 
„Росатом”.

Снимка Денис Бучел



Свилена Гражданска

Инж. Лазаров, колко 

струва зимното под-

държане за сезон 2011/ 

2012 г., като вземем под 

внимание и тежката 

зима, която преживях-

ме? В началото на сед-

мицата строителният 

министър Лиляна Павло-

ва заяви, че само глоби-

те на фирмите за неиз-

пълнение на дейностите 

засега са 700 хил. лв. 

Приблизително толко-
ва са наложените санкции 
до момента. Продължават 
да се проверяват серти-
фикатите на фирмите за 
последния февруари. Ще 
имаме яснота за цената 
на снегопочистването в 
края на април. Тогава ще 
разберем колко точно ще 
ни струва. Към настоящия 
момент фирмите изгот-
вят сертификатите за 
първите петнайсет дни 
от март, тъй като ние 
обявихме края на зимното 
поддържане на 19 март. 
След изготвянето на до-
кументите те трябва да 
се представят на област-
ните пътни управления и 
чак след пристигането 
им при нас можем да ка-
жем конкретната цифра. 
Очакваме стойността на 
зимната поддръжка да е 
около 40 млн. лв.

Разбира се, от нея ще 
бъдат приспаднати гло-
бите, които налагаме на 
фирмите за некачествено 
изпълнение. Средствата 
ще бъдат прехвърлени към 
текущия ремонт и под-
държане, т.е. с тях ще бъ-
дат изкърпени и обновени 
участъци от републикан-
ската пътна мрежа. По 
този начин спестените 
пари няма да бъдат изгу-
бени. 

Ще настъпят ли про-

мени в ценообразуване-

то за поддържане на пъ-

тищата?

По отношение на теку-
щия ремонт ще изчакаме 
да приключат преговори-
те с фирмите за прераз-
глеждане на стойността 
на дейностите, които из-
вършват. Днес (бел. ред.- 
петък) ще представим 
данните от анализа на 
цените и докъде са стиг-
нали консултациите ни с 
изпълнителите. Едва след 
като приключат прегово-
рите, ще започнем реално 
офанзивата за изкърпване 
на пътната мрежа. 

Стартира тръжната 

процедура за лот 2 на АМ 

„Струма“. Според някои 

пътни експерти услови-

ята са такива, че българ-

ска строителна фирма 

без силен чужд партньор 

не може да участва. Как-

во е вашето мнение? 

Участъкът е с мно-
го кратки срокове на 

изпълнение, т.е. стро-
и т ел с т в о т о  тр я б в а 
да приключи до края на  
2014 г. Притиснати сме 
от договора за безвъз-
мездна помощ по Опера-
тивна програма „Транс-
порт“. Това е първият 
проект, който ще се из-
пълнява на инженеринг. Не 
трябва да забравяме, че 
критериите за допусти-
мост са процентно изра-
жение от индикативната 
стойност на обекта.

Търсим реалния из-
пълнител за лот 2 на АМ 
„Струма“, който е и съ-
вестен, и има капацитет. 
Той трябва да има силите 
наистина да се справи с 
предизвикателството, а 
не от първия ден, ако взе-
ме търга на ниска цена, 
да търси възможности за 
повишаването й. Изпъл-
нителят трябва да може 
да достави необходимата 
техника и да наеме ра-
ботници навреме. Целта 
на всичките критерии, 
които залагаме в тръж-
ната документация, е да 
се подобри качеството 
на строителството. Фир-
мите, които участват, 
трябва да имат капаци-
тета да изпълнят дадена 
обществена поръчка. Кри-
териите са съобразени с 
индикативната стойност 
на самия проект, те не са 
измислени просто така. 
Отчитани са изисквани-
ята и стойностите, вло-
жени в нея въз основа на 
това, което трябва реал-
но да се направи. Строи-
телната компания трябва 
да има опит, ако не е из-
пълнявала еквивалентен 
проект, поне да е изграж-
дала подобен или прирав-
нен, т.е да се доближават 
до параметрите на този 
обект.

О ф е р т и т е  з а  А М 
„Струма“, лот 2, ще бъдат 
отворени за първия етап 
в края на май. Обектът е 
с дължина приблизително 
38 км. Двойно по-дълъг е 
от първия лот, но трябва 
да бъде завършен в същия 
срок. Същевременно има 
доста съоръжения, които 
са със сложно изпълнение. 
По дължината на участъ-
ка засега ще се изгражда 
тунел. Това ще се случи, 
ако няма обосновано пред-
ложение за друго решение 
на фирмата изпълнител. 
Има такава възможност, 
тъй като ние предоста-
вяме идейния проект, а 
строителят ще изработи 
техническия. 

П ъ р в а т а  ф а з а  н а 
тръжната процедура за 
избор на изпълнител ще 
приключи до края на юни 
тази година. Тогава ще 
са ясни осемте участни-
ци във втория етап. След 
това те ще трябва да 
предоставят предложе-
нията за осъществяване 
на проекта. 

Какво се  случва с 

Околовръстния път на  

София? 

Стартира процедура-
та за избор на строител 
на западната дъга на сто-
личния околовръстен път. 
Проектът е сложен. Ако 
си представите част-
та, която изграждаме в 
момента - т.е. южната 
дъга, той е още по-тру-
ден за строителство. При 
него ще има пътен възел 
на три нива. Срокът за 
изпълнение е кратък и се 
стремим да избегнем за-
труднението в движение-
то на трафика. Обектът 
ще е връзката с автома-
гистрала „Люлин“ и с ГКПП 
„Калотина“. 

Строителният сезон 

вече стартира. Кои са 

първите обекти, които 

ще се открият през тази 

година по ОП „Транспорт“ 

и по ОП „Регионално раз-

витие“? 

Строителният сезон 
започна почти на цяла-
та територия на Бълга-
рия. На повечето обекти, 
които са от етап две на 

ОПРР, вече се работи. 
Първо стартираха от-
сечките, които са в рав-
нините, защото в област 
Смолян например все още 
има метър и половина-два 
сняг, включително и на 
пътните участъци. При 
снегопочистването се 
образуваха снежни стени 
от двете страни на пътя. 
Очаква се топенето там 
да продължи до май. Ло-
товете от региона ще 
бъдат включени в стро-
ителния процес, когато 
времето позволява. Така 
или иначе вече стартира 
сезонът. 

По автомагистралите 
върви интензивното стро-
ителство, особено по АМ 
„Тракия“. Знаете, че от-
криването на 2-ри, 3-ти и 
част от 4-ти лот ще бъде 
в началото на юли, т.е. ще 
имаме магистрала от Со-
фия до Петолъчката. 

На пресконференция 

съобщихте, че вече има 

спрян лот по ОПРР и ско-

ро тази съдба ще пос-

ледва поне още един. На 

какво се дължи прекратя-

ването на договорите? 

Договорът за лот 18 
от втория етап на ОПРР, 
Казачево - Стефаново - 
Дебнево - Велчево, област 
Ловеч, е прекратен. Об-
ществената поръчка за 
избор на нов изпълнител 
за него се провежда едно-
временно с тези за чет-
въртия етап от програ-
мата. Дали ще има нови 
спрени участъци, зависи 
от фирмите изпълнители. 
Ако експертите от аген-

цията видят, че строите-
лите нямат капацитета 
да изпълнят обекта, ще 
предложат веднага пре-
кратяване. Това се прави 
с цел да не загубим евро-
пейски средства по ОПРР.

Надявам се фирмите 
да разберат, че ще пона-
сят драстични загуби при 
прекратяване на договор 
за неизпълнение. Това се 

припомня всеки път на 
ежеседмичните ни срещи. 
Само неустойката при 
прекратен договор, която 
ще платят, ще е над поло-
вин милион лева. Отделно 
ще изплащат средства 
за пропуснати ползи. За-
губата за прекратяване 
на договор, която дадена 
компания може да понесе, 
ще се равнява на няколко 
милиона лева. Мисля, че 
няма човек в тази държа-
ва, на когото парите да не 
са му скъпи. 

Основната причина 
за спирането на догово-
рите е закъснението от 
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С новите промени в обществените поръчки ще прекратим лошите практики по време на търговете 

Инж. Лазар Лазаров, председател на Управителния съвет на Агенция      

Председателят на АПИ инж. Лазар Лазаров е роден на 2 октомври 

1969 г. в София. Завършва Университета по архитектура, строи-

телство и геодезия, специалност пътно строителство. От 2007 

до 2010 г. е директор е на Централния институт на пътните тех-

нологии към АПИ. След това е член на УС на АПИ, а от септември 

2011 г. е негов председател. Женен е и има четири деца.

Скоро ще бъдат подписани нови договори за строителство на част от обектите от 

четвъртия етап на ОПРР

Снимки Денис Бучел
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      „Пътна инфраструктура“: 

строителния график, а не 
качеството, на което от 
агенцията много държим. 
Фирмите изпълнители ня-
колко пъти преправят оп-
ределени видове работи, 
които ние сме констати-
рали за некачествени. От 
АПИ не правим компромис 
с изпълнението, това най-
отговорно мога да го зая-
вя, независимо дали става 
дума за магистрала или 
третокласен път. 

Неслучайно изискваме 
компаниите да правят ня-
колко пъти една и съща ра-
бота, но това го има при 
всеки строителен процес, 
затова е ролята на надзо-
ра и възложителя.

На какъв етап е стро-

ителството на софий-

ския Околовръстен път 

- Гара Яна част от АМ 

„Хемус“? 

В действителност съ-
щинското строителство 
на обекта тепърва започ-
ва. Първоначално изпълни-
телят изчисти трасето. 
Изкопани са и основите на 
съоръжението. Участъкът 
е къс, но има няколко голе-
ми обекта като моста 
на река Лесновска. Имаха 
известно ограничение по 
ОВОС, кога не трябва да 
работят. Няма забавяне 
на сегашния етап. 

Споразумяхте ли се 

вече с археолозите? 

Отчасти постигнахме 
консенсус - най-вече за АМ 
„Струма“. Екипът на РИМ 
Кюстендил вече работи 
на трасето. 

И през тази седмица 
имах среща с техни пред-
ставители. Бюджетът, 
от който Агенция „Пътна 
инфраструктура“ плаща 
за археологически разкоп-
ки, е недостатъчен. Сред-

ствата за тази дейност 
са за сметка на поддържа-
нето на републиканската 
пътна мрежа. Ние трябва 
да изпълним тези задъл-
жения. Надяваме са да 
постигнем консенсус и за 
находките при АМ „Хемус“, 
обходния път на Враца и 
други обекти. Знаете, че 
строителната програма 
на АПИ е доста голяма, 
което означава и много 
археологически проучва-
ния. Заедно намерихме ве-
рния път и ще продължим 
по него. 

Със стартирането на 
всеки нов обект се появя-
ва нуждата от археоло-
гически разкопки. Минис-
терството на културата 
изготви наредба за финан-
сиране на проучванията, 
но тя не задължава АПИ 
да го прави. 

Как  в ър ви  п о дго -

товката за следващия 

програмен период? Кои 

са основните обекти, 

които ще са заложени в 

него? 

За следващия програ-
мен период освен ско-
ростните пътища и авто-
магистралите, които ще 
изграждаме по ОП „Транс-
порт“, ще продължим ра-
ботата и по ОПРР. Тогава 
може би програмите няма 
да бъдат разделени, а ще 
са обединени в една. Така 
или иначе ние сме зало-
жили амбициозно близо 1 
млрд. лв. за около 1000 км 
пътища, които искаме да 
бъдат рехабилитирани. 
Със сигурност няма да се 
случат всички, но трябва 
да сме подготвени с про-
екти. 

Тунелът под Шипка 
ще бъде един от значи-
мите проекти в периода 
2014-2020. Както знаете, 

в началото на седмица-
та Министерството на 
околната среда и водите 
одобри оценката за въз-
действие на околната 
среда. През сегашния про-
грамен период стартира-
ме изграждането на около-
връстния път на Габрово. 
Няма пречки вече да за-
почнем отчуждението за 
този участък. 

Преди дни Камарата 

на строителите в Бъл-

гария поиска среща с вас. 

Кога ще се осъществи 

тя?

Редовно разговарям с 
председателя на КСБ инж. 
Светослав Глосов. Под-
държаме много добри вза-
имоотношения, тъй като 
сме в един бранш. Доста 
от фирмите, които са 
контрагенти на агенци-
ята, са техни членове. 
Мисля, че имаме добър и 
стабилен диалог. Може 
би през тези зимни месе-
ци Камарата ни пожали, 
знаейки колко е тежка 
пътната обстановка из 
страната, но сега ще 
възстановим ежемесеч-
ните си срещи.

Какво ще пожелаете 

на строителите за новия 

строителен сезон? 

Първо,  да работят 
ефективно и качествено, 
за да нямат проблеми с 
контролиращите ги ин-
ституции. На второ мяс-
то, времето да е хубаво и 
да имат какво да изграж-
дат. И, разбира се, най-ве-
че здраве, защото всичко 
останало се нарежда. 
Надявам се да е успешен 
новият строителен се-
зон, защото имаше една-
две години, които не бяха 
особено добри за пътния 
сектор. 

На 3 април вестник 

„Строител“ ще отбележи 

своята трета годишнина. 

От 2009 г. подновихме 

добрите традиции, положени 

още през 1924 г. от 

тогавашния в. „Строител“, 

издаван от Строителните 

занаятчийски сдружения в 

България.

Настоящият „Строител“ 

зорко следи проблемите 

и отстоява принципни 

позиции в един от 

основните отрасли 

на българската 

икономика. Екипът ни 

активно си сътрудничи 

с представителите 

на законодателната, 

изпълнителната, съдебната 

и местната  власт, с 

различни обществени 

организации и сдружения, 

които през годините се 

превърнаха в лицата на 

изданието. И на нашия 

рожден ден е редно те 

да вземат думата, за да 

разкажат за в. „Строител“ 

през своите очи – какво 

даде на строителния бранш 

и с какво го запомниха през 

изминалите три години. 

Първият, който ни поздрави, 

е председателят на УС на 

АПИ инж. Лазар Лазаров. 

Виолета Михайлова

„Аз вярвам, че София може да бъде 
единственият град на планетата, в 
който хората да ходят на ски с метро.” 
Това каза президентът Росен Плевне-
лиев на форума „Стратегическа инфра-
структура България 2012”. „Планираме 
метрото да стигне до ски станцията 
в Симеоново. И от самолета на метро-
то, а от метрото на пистата. Няма 
друго такова местоположение в Европа 
и света”, подчерта Плевнелиев.  

Той припомни, че в качеството си 
на министър на регионалното разви-
тие неведнъж е изтъквал, че инфра-
структурата е водеща предпоставка 
за конкурентоспособност и бъдещо 
развитие. „За да успее България през 
следващите десетилетия, приоритет 
трябва да бъдат 10 или 20 проекта, 
които да отприщят икономиката”, 
отбеляза Плевнелиев. Според него, 
ако България иска да се превърнем в 
значим регионален фактор, трябва да 
се свържем със съседните страни. 
Държавният глава даде пример с пред-
стоящата концесия на летище София, 
която би могла да го разработи като 
значим регионален хъб и да отвори вра-
тите на страната ни към съседните 
държави. „Всичко това се постига със 
стратегически партньори. Те са нуж-
ни на България, за да ни предоставят 
ноу-хау и да налеят пари. За същото 
са необходими и публично-частните 
партньорства”, добави президентът. 

„Ние можем да трансформираме 
изоставени и полуизоставени летища 
и пристанища в работещи и активни 
и да програмираме растежа на Бълга-
рия”, отбеляза Плевнелиев. Той пред-
стави визията си за превръщането 
през 2020 г. на Стара Загора и Пловдив 
в български регионални клъстери за ло-
гистика – с две летища, с логистични 
центрове и паркове, които покриват 
три европейски коридора по направле-
нията между Азия и Европа. Относно 
родната ни столица на Дунава – Русе, 
Плевнелиев посочи, че е подходящо 
място за развитие на биоземеделие - 
с мащабна индустриална зона, която 
„да изпълни със съдържание” пристани-
щето и летището на града.

„За постигането на дългосрочни-
те задачи са необходими интегриран 
подход, ясни приоритети, обединение 
на тези приоритети на регионално 
и национално ниво и интегриране на 
външната политика с тях”, каза дър-
жавният глава. „Нужно е да постигнем 

и политическо единство, за да се га-
рантира постъпателност и последо-
вателност на действията, независимо 
кой е на власт и разбира се, категорич-
ната заявка на президента да работи 
за това, защото тези приоритети са 
надпартийни”, допълни той. 

Като тотални приоритети за 
страната към момента Плевнелиев 
посочи магистралите „Хемус” и „Стру-
ма”, електронното правителство, 
енергийната ефективност, ВиК сек-
тор, жп транспорта. „Тези приоритети 
трябва да намерят своите конкретни 
измерения в рамките на следващата 
фискална рамка за периода 2014-2020 
г.”, каза държавният глава. Плевнелиев 
отбеляза също, че страната трябва да 
развива както традиционните за Бъл-
гария сектори, така и тези с висока 
добавена стойност. Като стратеги-
чески сектори той посочи биоземеде-
лието, производството на храни, раз-
витието на високите технологии и на 
индустриите, свързани със здравето 
на хората, които да бъдат облечени 
в ясни идеи и решения от страна на 
правителството.

„Ако БДЖ сега са пред фалит, то 
ние знаем, че през 2020 г. огромен 
обем от стоките на Европа и Азия ще 
трябва да минават през България и же-
лезниците ще се модернизират”, каза 
Плевнелиев. Той допълни, че е убеден в 
това, че придвижването по жп линиите 
София – Бургас скоро ще се осъщест-
вява за три часа,в климатизирани вла-
кове с интернет връзка. 

Президентът изрази убедеността 
си, че във Варна и в Бургас туриз мът 
ще намери достойно бъдеще. „Ние мо-
жем да помечтаем, че някъде по Черно-
морието ще има свръхмодерен музей, в 
който ще бъдат представени цивили-
зации, оставили своите следи в Бълга-
рия, и този музей ще стане световна 
атракция”, каза президентът. Сред 
мечтаните за президента проекти е 
и прокарването на велоалея по проте-
жение на Дунав, която да подпомогне 
развитието на туризма. За Велико 
Търново президентът каза, че вече се 
работи по строителството на нова 
крайбрежна пешеходна зона, която ще 
интегрира културни атракции със све-
товна значимост и затова трябва да 
има лифт между Царевец и Арбанаси. 

По темата АЕЦ „Белене” Плевнели-
ев каза, че е по-добре да инвестираме 
в санирането на панелните жилища, 
където живеят милиони хора, отколко-
то да дадем 20 млрд. лв. за строеж на 
атомна централа.

Президентът Росен Плевнелиев определи като тотални 
приоритети за страната магистралите „Хемус“ и „Струма“ 

Снимка авторът
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Невена Картулева

„Камарата на строи-
телите в България (КСБ) 
предлага безплатна по-
мощ за Свиленград и за 
с. Бисер, като осигурява 
екипи за строителен над-
зор и за инвеститорски 
контрол. Камарата ще 
предостави списък със 
специалистите, които 
ще съдействат безвъз-
мездно. На Гергьовден 
строителите отбеляз-
ват началото на актив-
ния работен сезон, затова 
предлагам преди празника 
– на 5 май, да проведем ин-
спекция на място заедно 
с най-големите дарители. 
В Закона за обществени-
те поръчки има тексто-
ве, които се прилагат при 
аварийни ситуации. Те 
позволяват в рамките на 
10 дни да проведем ускоре-
на тръжна процедура, коя-
то предвижда проектите 
да бъдат представени, а 
строителите да дадат 
оферти и финансова га-
ранция, за да бъдат избра-

ни най-добрите. Така ще 
започнем строителство-
то на къщите възможно 
най-бързо.“  Това заяви 
почетният председател 
на КСБ инж. Симеон Пе-
шов след работна среща 
в Министерския съвет за 
възстановителните дей-
ности след наводненията 
в Хасковска област, която 
се проведе под председа-
телството на вицепре-
миера и министър на въ-
трешните работи Цветан 
Цветанов. Участие взеха 
още министрите на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството Лиляна 
Павлова, на земеделието 
и храните Мирослав Най-
денов, министърът по уп-
равление на средствата 
от ЕС Томислав Дончев, 
областният управител 
на Хасково Ирена Узунова, 
кметовете на Харманли, 
Свиленград и с. Бисер. 

Цветан Цветанов из-
рази съгласие в отговор 
на предложението на КСБ, 
като подчерта, че фирми-
те, които желаят да се 

включат в изграждане-
то на къщите, могат да 
подават своите оферти. 
Той поиска до 3 април То-
мислав Дончев да уточни 
пред обществеността на 
селото и пред местната 
власт какви средства ще 
се предоставят за инфра-
структура по линия на 
Програмата за развитие 
на селските райони.

Строителството на 
къщи за хората, остана-
ли без жилище след навод-
нението в Бисер, трябва 
да започне в началото на 
април, стана ясно още 
след срещата. След като 
на 6 февруари стената 
на язовир „Иваново” се 
скъса и водохранилището 
заля селото, то претърпя 
щети за над 3 млн. лв. При 
потопа загинаха 11 души. 
149 имота са повредени, 
от които 57 къщи и сто-
пански постройки е тряб-
вало да бъдат съборени. 
Техните останки вече са 
отстранени, информира 
Ирена Узунова. Отстра-
няването на опасните 

Събраните средства за възстановяване на наводнените 
през февруари райони са над 2,3 млн. лева

Министър Цветан Цветанов благодари на строителите за помощта, която оказват в постра-

далите райони

Снимка Денис Бучел

сгради, извозването на 
строителния отпадък 
и неговото депониране 
бяха извършени безвъз-
мездно от „Главболгар-
строй”. Има готовност 
да започне изграждането 
на първите 10 къщи за 
домакинствата, които 
са загубили единствено-
то си основно жилище и 
са подслонени във фурго-
ни. Техният списък е ут-
върден от обществения 
съвет на с. Бисер, който 
контролира разходването 
на отпуснатите сред-
ства. Преди началото на 
строителството обаче 
е необходимо да се изча-
ка законовият 14-дневен 
срок за обжалване на из-
дадените разрешения за 
строеж. Едновременно 
със строителството на 
новите жилища ще запо-
чне и ремонтът на засег-
натите къщи. До момен-
та 10 общини са заявили, 
че ще окажат помощ за 

възстановителните дей-
ности. 

„Все още не е започна-
ло изразходването на от-
пуснатите от правител-
ството 1 200 000 лева на 
община Харманли“, заяви 
градоначалникът Михаил 
Лисков. Причината за това 
е, че предстои възлагане на 
геодезически измервания, 
след което ще започнат 
строителните дейности.

По думите на минис-
тър Павлова до момента 
държавата е отпуснала 
над 170 000 лв. за първо-
началното възстановява-
не на щетите от потопа 
през февруари. Според нея 
ще са необходими допъл-
нителни 4 млн. лева за ре-
монт на пътната инфра-
структура в Хасковско. 
Тя обясни още, че засегна-
тите къщи ще бъдат без-
платно присъединени към 
ВиК, и поиска от кмето-
вете точен разчет къде 
са необходими средства 

за възстановяване на ВиК 
мрежата и пътната на-
стилка. Мирослав Найде-
нов увери, че щети по во-
допреносната и пътната 
мрежа ще бъдат възста-
новени и със средства по 
Програмата за развитие 
на селските райони, а То-
мислав Дончев, обеща по-
бързи процедури за при-
емане на проектите за 
отпускане на финансиране 
по програмата. По различ-
ни мерки от нея ще бъдат 
отделени близо 48 млн. лв.

По време на брифин-
га стана ясно още, че за 
възстановяване на навод-
нените райони от БЧК са 
събрали 1 млн. лева и пред-
стои ГЕРБ да даде още 
1 млн. лв. от партийната 
си субсидия. Със своята 
дарителска кампания БНТ 
е събрала 180 000 лв. и 
до април се очакват още 
120 000 лв. Общо събрани-
те средства възлизат на 
над 2,3 млн. лв. 

Красимир Кирев

Декларирането на опита в 
Централния професионален ре-
гистър на строителя (ЦПРС) бе 
основна тема на двудневен се-
минар във Велинград. В него съв-
местно участваха Комисията по 
воденето, ползването и поддър-
жането на ЦПРС и експертите 
от звеното от цялата страна.

Всички отчетоха положи-
телната  тенденция все повече 
строители да декларират произ-
водствения си опит по новите 
правила. Трудностите с правил-
ното попълване на таблиците и 
представянето на всички изис-
куеми документи прогресивно 
намаляват. От регистъра обаче 
са твърдо решени още по-усърд-
но да подпомагат  строителите.

„Важно е да не се уморяваме 
да обясняваме как строители-
те трябва да попълват данните 
си в таблиците за деклариране. 
Нека да сме в тесен контакт с 
тях, да проявим разбиране и да 

продължим да помагаме“, призова 
ръководителят на звено „Регис-
тър“ Георги Грънчаров.

Той отново подчерта ролята 
и важността на процедурата 
деклариране на опит предвид на 
това, че при участие в тръжни 
процедури информацията, публи-
кувана в регистъра,  вече е база 
и основание за оценка на кандида-
тите от тръжната комисия. 

Работните съвещания бяха 
разделени на няколко панела. От 
Комисията по воденето, ползва-
нето и поддържането на ЦПРС 
дадоха възможност на всички 
служители да споделят проблеми 
и казуси, възникнали в областни-
те представителства, в които 
работят. Бяха чути много идеи и 
мнения за подобряване на работ-
ния процес.

Комисията проведе две са-
мостоятелни заседания, които 
бяха водени от нейния пред-
седател доц. д-р инж. Георги 
Линков и зам.-председателя  
инж. Венцислав Недялков. Съби-

тието уважи и изп. директор на 
КСБ инж. Иван Бойков.

Във Велинград беше прове-
дено и традиционното обучение 
на експертите от регистъра. 

Те бяха разделени на няколко ра-
ботни групи, които коментираха 
предварително поставени казу-
си и задачи. В първата част на 
обучението експертите влязоха 

в ролята на строители и подгот-
вяха тяхна документация. След 
това решаваха казуси, с които се 
сблъскват областните структу-
ри на КСБ и ЦПРС. След приключ-
ване на заданията експерти от 
централното звено коментираха 
и анализираха резултатите и ра-
ботата на своите колеги.

„Тези обучения са част от 
непрекъснатите ни усилия да об-
лекчим и да подобрим работата 
на нашето звено“, заяви Георги 
Грънчаров.

Функционирането и спазва-
нето на чл. 53б от Закона за об-
ществените поръчки, в който ос-
новна роля има ЦПРС, също беше 
сред темите на семинара. Коми-
сията и експертите за пореден 
път отбелязаха повишената 
отговорност на регистъра. Те 
подкрепиха идеята  да бъде ини-
циирана среща с представители 
на Агенцията за обществени 
поръчки, в която да бъдат комен-
тирани мерки за стриктното му 
спазване.

Регистърът търси начин още повече да помага на строителите 

Когато служителите на няколко различни областни структури на ЦПРС 

участват съвместно в решаването на казуси, те споделят различни 

специфични практики и случаи от тяхната работа. Това прави подобни 

задания много полезни за подобряването на експертния капацитет във 

всички структури на регистъра.

Снимка авторът

„Започна набирането на оферти за 
строителството на новите къщи в 
село Бисер“, съобщи областният упра-
вител на Хасково Ирена Узунова.

 Офертите трябва да бъдат полу-
чени по пощата или оставени в цен-
тралата на Българския червен кръст 
до 17.00 часа на 4 април. В цената не 
трябва да се включва стойността на 
бетона, защото на място ще работи 
мобилен бетонов възел, с който „Титан 
– Златна Панега цимент“ ще осигурява 
безвъзмездно строителните материали. 

Не трябва да се предвиждат и пари за 
санитарна арматура и санитарна кера-
мика - те са дарение от „Идеал стан-
дарт - Видима“. Не следва да се включва 
и дървен материал. Трябва да се имат 
предвид и отстъпките, които „Брамак” 
дава за керемиди и капаци, подпокривно 
хидроизолационно фолио и лента за сух 
монтаж на капаците, летводържатели 
и други покривни материали. Предвижда 
се да се построят общо 57 къщи. Други 
107 къщи, силно пострадали от високите 
води в Бисер, ще бъдат ремонтирани. 
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Красимир Кирев

Бизнес отношенията 
между България и Алжир 
започват нов етап от 
своето развитие. След де-
монстрирания интерес за 
тяхното задълбочаване от 
двете страни вече е време 
за конкретни действия. До 
такова заключение стиг-
наха представители на 
Камарата на строителите 
в България (КСБ), Конфеде-
рацията на работодате-
лите и индустриалците в 
България (КРИБ) и послани-
кът на Алжир у нас  Н.пр. 
Ахмед Буташ. Те проведо-
ха среща в посолството 
на африканската държа-
ва, в която взеха участие 
председателят на КСБ 
инж. Светослав Глосов, 
председателят на ОП на 
КСБ – София, инж. Николай 
Станков и Огнян Донев, 
председател на КРИБ.

„Началото на едно бъ-
дещо сътрудничество 
вече беше сложено. Пред-
ставители на български 
строителни фирми посе-
тиха Алжир, където бяха 
посрещнати много госто-
приемно. Подписахме два 
меморандума със сходни 

организации на нашата 
и получихме уверение, че 
българските строите-
ли имат място на вашия 
пазар”, заяви инж. Глосов. 
Двамата с инж. Станков 

изразиха готовност да ра-
ботят за организирането 
на работно посещение в 
България на представи-
тели на алжирския бизнес. 
„Надявам се да получим 

подкрепа от правител-
ството в лицето най-ве-
че на външния министър 
Николай Младенов и новия 
министър на икономиката 
Делян Добрев. Винаги е по-

добре, когато държавата 
стои зад нас и лобира за 
нашите фирми”, добави 
инж. Глосов.

Н.пр.  Ахмед Буташ 
също изрази готовност 

Необходима е по-силна подкрепа от правителството 

Представителите на Камарата на строителите в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 

и посланикът на Алжир у нас Н.пр. Ахмед Буташ на срещата в посолството на африканската държава

Снимка Денис Бучел

Юлия Фисинска, 
ОП на КСБ - Смолян

Възможностите за 
развитие на българо-аме-
риканските икономически 
отношения са в секторите 
енергетика, информацион-
ни технологии, аутсорсинг 
и недвижими имоти. Инвес-
титорите от САЩ зала-
гат на дългосрочни планове 
в България, заяви Валентин 
Георгиев, изп. директор на 
Американската търговска 
камара в България, на биз-
нес дискусия в Смолян с 
домакин „Арексим инжене-
ринг”.

Целта на дискусията бе да се из-
градят по-тесни връзки с представи-
телите на ОП на КСБ-Смолян, с между-
народни и големи български компании и 
с местната власт. Обсъдени бяха въз-
можностите за развитие на региона, 
в частност - на малките и средните 
предприятия, начините на финансиране 
и изграждане на конкурентоспособност. 

Над три милиарда долара през по-
следните 16 години са инвестирали 
американски фирми в България, допълни 
Георгиев.

Сред най-големите инвеститори от 
1995 г. досега у нас са компанията Ей И 
Ес - в „Марица-изток-1”, с над 1 милиард 
евро, „Уестингхаус”- в подобренията на 
5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй”, създава-
нето на Българо-американската кредит-

на банка, глобалният център за онлайн 
обслужване на клиентите на „Хюлет 
Пакард”, инвестициите в образование 
на „Майкрософт”; „Сиско системс”, ин-
вестициите на „Дженеръл Илектрик"; на 
„Кока-кола”.

По данни на БНБ за периода 1996-
2010 г. САЩ се нареждат на 8-о място 
по инвестиции у нас и са единствената 
страна в първата десетка, която не е 
член на Европейския съюз.

В събитието взеха участие още 
Даниел Берг, директор за България на 
Европейската банка за възстановяване 
и развитие, Барбара Лапини, търговско 
аташе на американското посолство,  
Николай Мелемов - кмет на Смолян, как-
то и редица компании, членове на Об-
ластното представителство на Кама-
рата на строителите в България. 

да съдейства за засил-
ването на контактите 
между бизнеса в двете 
страни. Той обаче заяви, че 
е леко разочарован от по-
ведението на българското 
правителство, което по 
думите му до момента е 
действало „пасивно и неза-
интересовано“. „Хубаво е, 
че бизнесът има интерес 
към алжирския пазар. Аз 
обаче виждам пасивност 
в държавната политика. 
Ние изпратихме покана до 
бившия министър на ико-
номиката, енергетиката 
и туризма Трайчо Трайков 
българска делегация да 
посети нашата страна. 
Но това така и не стана и 
в момента, честно казано, 
не знам какво се случва с 
нашата покана”, комен-
тира посланикът. Според 
него, ако правителството 
не пожелае да се ангажира 
с посредничество, конта-
ктите между българския и 
алжирския бизнес могат да 
бъдат направени директно 
между компаниите и бран-
шовите организации.

Участниците в работ-
ната среща се обединиха 
около позицията, че са необ-
ходими действия час по-ско-
ро. В началото на лятото в 
Алжир предстоят важни из-
бори и евентуално забавяне 
на стъпките за установя-
ване на по-тесен контакт 
между бизнеса от двете 
държави може да коства за-
губата на ценно време.

Кметът Николай Мелемов бе активен участник в дискусиите

Невена Картулева

Бизнес делегация от Се-
верна Ирландия се срещна 
с български представители 
на строителния бранш вчера 
в централата на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия (КСБ). Чуждестранните 
компании са на посещение у 
нас, организирано със съдей-
ствието на британското 
посолство, Столичната 
община и Британско-
българската търгов-
ска камара, от където 
се обърнаха към КСБ и 
с нейна помощ се със-
тоя срещата между 
нашите и ирландските 
фирми. Двете стра-
ни обсъдиха насочва-
нето на ирландските 
компании към членове 
на Камарата, с които 
биха могли да работят 
в партньорство както 
на българския, така и 
на ирландския пазар. Чуждес-
транните компании, които 
гостуваха у нас, бяха Orica 
BQS и Sonet Communications 
Ltd. Българските строители 
бяха представени от „Ди-
макс“, „Българска изолацион-
на компания“, „Евробилдинг 
строй“, „Крит“ и ДП „Транс-
портно строителство и въз-
становяване“.

По време на разговорите 
председателят на ОП на Ка-
марата в София инж. Николай 
Станков и главният експерт 
„Международна дейност“ инж. 
Джани Антова представи-
ха на гостите дейността 
на браншовата организация, 
като разясниха и условията 
за вписване в Централния 
професионален регистър на 
строителя (ЦПРС).  „Вся-

ка компания, която 
желае да извършва 
строителни дейнос-
ти в България, тряб-
ва да се регистрира 
в ЦПРС. При нужда 
експертите на Кама-
рата оказват съдей-
ствие и на родните, 
и на чуждестранните 
фирми за рязясняване 

на условията за вписване и 
административните проце-
дури“, обясни инж. Станков в 
отговор на въпрос какви са из-
искванията, за да могат чуж-
дите строители да работят у 
нас.  Ирландските гости изя-
виха готовност да бъдат осъ-
ществени контакти между 
строителната организация в 
Обединеното кралство и КСБ.

Инж. Николай Станков 

представи на гостите 

и изданието на КСБ - 

в. „Строител“

Снимки Денис Бучел
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Розалия Банкова

Председателят на ОП 
на КСБ София инж. Нико-
лай Станков връчи ста-
туетка „Разярен бик” на 
председателя на „Тангра 
ТанНакРа” Петко Колев на 
официално честване по 
случай 15-годишния юбилей 
на фондацията за запаз-
ване на българския бит и 
история. Събитието беше 
отпразнувано на 23 март с 
голямо тържество, на кое-
то председателят Колев 
и съпредседателят Дими-
тър Димитров разказаха 
за свършеното от фонда-
цията през изминалите 15 
години. 

Сред присъстващите 
бяха политици, настоящи 
и бивши депутати, учени и 
археолози, както и певица-

та Валя Балканска. 
„От името на Камара-

та на строителите и от 
свое име ви поздравявам за 
патриотизма, с който за-
разявате нашата общест-
веност. Хубаво е, че ви има 
и България има нужда от 
вас”, заяви инж. Станков, 
като допълни, че ембле-

матичната за КСБ награ-
да се присъжда на „Тангра 
ТанНакРа” в знак на дълго-
срочното – около 12-годиш-
но, сътрудничество между 

двете организации. 
Кметът на столицата 

Йорданка Фандъкова изпра-
ти поздравителен адрес до 

ръководството и членове-
те на фондацията. 

Имаше и щанд с някои 
от най-известните изда-

ния на „Тангра ТанНакРа“, 
сред които поредицата 
„Подбрани извори за бъл-
гарската история“.

За 15-годишнината на фондацията, която пази бит и история

Георги Сотиров

За пореден път КСБ 
засвидетелства  нап -
редничави идеи в слож-
ното икономическо вре-
ме, в което фирмите от 
строителния бранш са 
принудени да оцеляват, 
да съхраняват професио-
налистите си и да под-
държат статуса си на 
работодатели. Между-
народният форум „Инова-
тивни решения при про-
изводството на метални 
изделия в строителство-
то”, който беше органи-
зиран и с участието на 
Изпълнителната агенция 
за насърчаване на малки-
те и средните предприя-
тия (ИАНМСП), се прове-
де  в курортното селище 
Белчин баня.  Форумът е 
в рамките на дейност 5 
„Организиране на промо-
ционални прояви в страна-
та и чужбина по проект № 
BG161РО003-4.2.01-0001 
„Насърчаване на интер-
национализацията на бъл-
гарските предприятия”. 

Обърнахме се към Ве-
селин Горнишки – директор 
на дирекция „Развитие и 
интернационализация на 
българските предприятия” 
в ИАНМСП, да коментира 
идеята на форума: „Наша-
та агенция изпълнява една 
мащабна дейност за на-
сърчаване на българските 
предприятия и промотира-
не на тяхната продукция 
на външните пазари. Част 
от дейностите се финан-
сират по четвърта ос 
на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност”, 
по която изпълнителната 

агенция е бенефициент. В 
рамките на този проект, 
предмет и на днешния 
форум, ние реализираме 
редица прояви в чужбина 
- колективни участия на 
панаири и изложения, биз-
нес мисии и различни про-
моционални прояви. Част 
от дейността е свързана 
и с провеждането на ма-
лък брой, но много качест-
вени бизнес форуми, като 
този тук, който търси 
допирни точки на инте-
ресите на българските и 
чуждестранните фирми. 
Агенцията работи в тяс-
но сътрудничество и ко-
опериране с браншовите 
камари, тъй като те най-
добре познават специфи-
ката на съответните 
отрасли, представляват 
и защитават интересите 
на фирмите.

С Камарата на стро-
ителите в България ра-
ботим много интензивно, 
тъй като в последните го-

дини тя разви международ-
ната си дейност доста 
активно и ние считаме, 
че има сериозен професи-
онален потенциал в сами-
те строителни компании. 
Аз съм оптимист за бъде-
щата ни работа с КСБ, с 
която имаме ползотворен 
диалог за насърчаване на 
бизнеса”.

Един от основните 
участници на форума беше 
ALUKONIGSTAHL, австрий-
ска фирма, създадена от 
Якоб Кьониг през 1864 г. На 
своите партньори в стро-
ителството тя предла-
га системи от алуминий, 
стомана и пластмаса. 
Представители на фирма-
та презентираха „Фото-
волтаични модули, интег-
рирани с окачени фасадни 
конструкции”.

В една от кафе-пау-
зите разговаряхме с Ве-
сел Етугов - гл. експерт 
секция „Малки и средни 
предприятия” на КСБ, за 

останалите меро-
приятия от тези 
два наситени с про-
фесионализъм дни.

„Има решение 
на УС на КСБ за въ-
веждане на стан-
дарта по качество 
ISO 9001-2008 за 
цялостната рабо-
та на Камарата. За 
целта са проведе-
ни 12 заседания, на 
които работната 
група е обсъжда-
ла проблемите по 
въвеждането на 
стандарта. Иде-
ята е всичко, кое-

КСБ и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП):

Веселин Горнишки – директор на дирекция „Развитие и 

интернационализация на българските предприятия” в ИАНМСП

 Таня Бъчварова - гл. експерт „Анализи 

и прогнози“ в КСБ, се справи чудесно  

в ролята на модератор

Снимки Денис Бучел

Николай Станков със 

съпредседателите на 

фондацията Петко Колев и 

Димитър Димитров

Снимки авторът

КСБ въвежда стандарта ISO 9001-2008

„Garden hotel” в Белчин баня бе домакин на срещата

то става в сградата на 
ул. „Михаил Тенев” 6 –  от 
входящата и изходящата 
кореспонденция, начина на 
оформяне на писма, адми-
нистративно-стопанския 
отдел, договорите, съхра-
нението на документаци-
ята, човешките ресурси, 
да бъде подчинено на евро-
пейския стандарт. Освен 
вътрешната комуникация 
и правила за работа на Ка-
марата стандартът ре-
гламентира и дейността 
на областните предста-
вителства, какви адми-
нистративни правомощия  
имат, правилника за рабо-
тата им и т.н.” 

Мониторингът на об-
ществените поръчки в 
строителния сектор беше 
друга дискусионна тема 
в тези два дни в Белчин 
баня.

„Мониторингът цели, 
продължи Етугов, да об-
хване всички обществени 
поръчки, които се публику-
ват в отделните издания 
или се качват на сайто-
вете на общините. За 
целта в Камарата работи 
новосформирана група, 
която наблюдава всичко 
това, изучава задълбоче-
но документите и търси 
в обществените поръчки 
евентуални дискримина-
ционни условия. По специ-
ално изработена скала се 
отчитат различните „про-
бойни” на обществената 
поръчка, например евен-
туално картелно спора-
зумение, и всичко това се 
докладва на изпълнителния 
директор. При натрупване 
на негативи в това на-
правление Камарата влиза 
в правомощията си, влиза 
в контакт със съответ-
ния възложител за изглаж-
дане на проблемите.”

Нина Георгиева – ръководител звено „Управление на проекти, 

Весел Етугов - организационен секретар на секция „Малки и 

средни предприятия“ и гл. счетоводител на Камарата Тинка 

Михалкова по време на форума
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Ренета Николова

Отчитайки необходи-
мостта от повишаване 
на информираността и 
капацитета на местната 
власт по отношение на 
подготовката и успешно-
то реализиране на проекти 
по европейските програми, 
Камарата на строители-
те в България планира да 
организира поредица от 6 
семинара на тема:

„Проблеми при усвоява-
не на европейските фон-

дове и пътища за тяхното 
решаване. Научените уроци 
досега – база за по-ефек-
тивна работа през след-
ващия програмен период 
2014-2020 г.“ 

Първият семинар е на 
ОП – София, Кюстендил, 
Перник, Благоевград и ще 
се проведе в хотел РИУ – 
Правец, на 5 и 6 април 2012 
г. в партньорство с МРРБ, 
МОСВ, областните управи-
тели на район Югозападен 
и Регионалното сдружение 
на общините – Център. 

Следващите са в Пловдив, 
Бургас, Варна.

Към момента участие в 
събитието са потвърдили 
над 40 представители на 
местната власт - кмето-
ве и зам.-кметове, област-
ни управители. ОТ МРРБ и 
МОСВ ще присъстват ръ-
ководителите на оператив-
ните програми и експерти. 
КСБ ще бъде представена 
от председателя инж. Све-
тослав Глосов, зам.-предсе-
дателя Венелин Терзиев и 
председателите на ОП на 

КСБ – София инж. Николай 
Станков, ОП - Кюстендил 
Атанасов Кирилов, ОП - 
Перник Димитър Живков 
и ОП - Благоевград Ромео 
Шатев. 

За подобряване, запаз-
ване и възстановяване на 
инженерната инфраструк-
тура, за приоритетите и  
условията за финансиране 
ще говорят експерти от 
МРРБ. От МОСВ ще раз-
ясняват развитието на ин-
фраструктурата за упра-
вление на отпадъците и как 

да запазим предназначение-
то на депата за неопасни 
отпадъци чрез отделяне на 
опасните отпадъци от по-
тока на битовите.

Експертите ще го-
ворят и за подготовка и 
изпълнение на проекти, 
обществени поръчки, док-
ладване на изпълнението 
и верификация на разходи-
те. Ще представят добри 
практики и индикатори за 
нередности и измами. Усло-
вията за по-ефективното 
изпълнение на проектите 

ще разяснява инж. Краси-
мира Кузманова от „Делфин 
проект екотехника“ ООД

В първия панел на фо-
рума експерт-консултан-
тът Маноела Георгиева 
ще представи на гостите 
оценка на потребностите 
от развитие на инфра-
структурата. Ще бъдат 
представени още проекти 
за развитие на градската 
среда, както и възмож-
ностите на ФЛАГ – Фонд 
на органите за местно са-
моуправление в България.

Петър Терзиев
ОП на КСБ-Стара Загора

На 23 и 24 март 2012 г. в Ста-
ра Загора се проведе регионалният 
кръг на националното състезание 
„Най-добър млад строител” за 2012 
година. Домакин на събитието бе 
Професионална гимназия по стро-
ителство, архитектура и геодезия 
„Лубор Байер” - Стара Загора. Със 
свои отбори участваха 9 професио-
нални гимназии по строителство 

от региона, които се състезаваха 
в 4 дисциплини: мазилки, шпакловки 
и бояджийски работи, облицовки и 
настилки, зидария и сухо строител-
ство. В комисиите по оценяване 
участваха представители на Кама-

рата на строителите в България и 
Камарата на инженерите в инвес-
тиционното проектиране. 

КСБ е и партньор в организира-
не на състезанието. Подкрепата на 
представителството на камарата 

в Стара Загора при провеждане на 
регионалния кръг бе високо оценена 
от домакини и гости и бе в духа на 
традиционно доброто партньор-
ство между Професионалната гим-
назия по строителство в Стара 
Загора и местното представител-
ство на КСБ. 

Безспорен факт е, че това със-
тезание е един добър пример за 
връзка между професионалното обу-
чение и строителния бизнес, което 
е задължително условие за ефектив-
но съвременно професионално обра-
зование.

Традиционно силно бе представя-
нето на домакините от ПГСАГ „Лу-
бор Байер” - Стара Загора. Колекци-
ята им от постижения се попълни 
с две първи и едно трето място. В 
дисциплина сухо строителство те 
получиха 100 от възможни 100 точки.

Останалите призови места се 
разпределиха между няколко профе-
сионални гимназии по строител-
ство:

СПГСГ „Арх. Георги Козаров” – 
Сливен, спечели трето място в ма-
зилки, шпакловки и бояджийски ра-
боти и сухо строителство и първо 
място в зидария.

ПГСАГ „Колю Фичето” – Бургас, 
зае две втори места – в сухо стро-
ителство и в зидария.

ПГДС „Цар Иван Асен II” – Хасково, 
спечели второ място в облицовки и 
настилки и трето място в  зидария.                 

ПГС – Казанлък, е първенец в об-
лицовки и настилки.

ПГСГ „Колю Фичето – Ямбол, се 
класира на второ място в дисципли-
ната мазилки, шпакловки и бояджий-
ски работи. 

Първият от серията семинари с участие на МРРБ и МОСВ  
ще се проведе в Правец на 5 и 6 април

Асен Начев

На  редовно  общо 
събрание на Национал-
ния професионален клуб 
(НПК) „Строител” учре-
дителят и негов много-
годишен председател 
Григор Стоичков подаде 
оставка по здравословни 
причини. Управителният 
съвет (УС) предложи и 
членовете на клуба при-
еха промяна в устава, с 
която той бе избран за 
почетен председател. 
След гласуване с пълно 
единодушие за нов пред-
седател бе избран Бого-
мил Николов, който заяви: 
„Клуб „Строител” е орга-
низация на интелекта, 
на ръководството и на 
експертите, които из-
градиха България.”

По  лични  причини 
оставка подаде и зам.-
председателят на клуба 
Славейко Дафовски. В УС 
влязоха двама нови видни 
строителни експерти – 
инж. Любен Петров и инж. 
Александър Георгиев. 

Сред разработките 
на клуба, които в момен-
та се извършват напълно 

безплатно от неговите 
членове и са приети от 
много институции като 
актуални и експертни, 
са: методиката за раз-
работване на национална 
програма за развитие на 
отрасъл строителство 
до 2020 г.; експертно 
становище по проблеми-
те на водоснабдяването 
в страната; деклара-
ция за необходимостта 
от повишаване ролята 
на държавата за раз-
витието на строител-
ството, като се отчете 
решаващата му роля за 
реализиране на опера-
тивните програми на 
ЕС, инвестициите от 
бюджета и частни въз-
ложители; идеи как да се 
окаже помощ на малките 
и средните строителни 
фирми, в т.ч. с неразпла-
теното строителство; 
предложение за решение 
на проблема с поддържа-
нето (обновяването) на 
съществуващия сграден 
фонд, в т.ч. създаване на 
технически паспорт за 
всяка сграда; и участие 
при обосновките и про-
екта на приетия Закон 
за КСБ. 

Снимки авторът

Снимка авторът
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Красимир Кирев

„Честно казано, като всички 
деца сигурно и аз съм се лутал 
в мечтите си за професионална 
реализация – пожарникар, поли-
цай, може би и космонавт. По-
съществените си цели оформих 
в тийнейджърска възраст. Имах 
силно желание да се занимавам с 
електроника и електротехника и 
по тази причина реших да канди-
датствам в техникума „Киров”, 
който тогава беше доста прес-
тижен и с дълголетна традиция”, 
разказва инж. Козарев. 

Приет е в специалност авто-
матизация на производството. 
Бързо я обиква и определя за-
вършването на училище „Киров” 
като първия успешен ход в посока 
професионална реализация. „Ниво-
то беше доста високо, а когато 
всички около теб са много добри, 
средата те променя и ти ставаш 
човек с големи амбиции. Там се 
запознах с Калин Русев и с Иван 
Моллов, който днес е изп. дирек-
тор на „Райкомерс конструкшън” 
АД, спомня си инж. Козарев.

Той избира Минно-геоложкия 
институт „Св. Иван Рилски” за 
своето висше образование. Там 
намира подходяща специалност, 
която да доразвие уменията му, 
а именно автоматизация на про-
изводството. „Винаги съм имал 
увлечение по машинките. Все пак 
и родителите ми бяха завършили 
същия институт, но с други спе-
циалности”, казва Козарев.

Студентските години са ве-

сели и безгрижни. В института 
инж. Козарев среща и съпругата 
си Мария. Любопитен спомен от-
тогава е и световното първен-
ство по футбол в Съединените 
американски щати през 1994 г. 
„По улиците на Студентския град 
беше шумно и еуфорично. Всички 
бяхме щастливи от успеха”, спом-
ня си строителят запалянко.

Към строителството го на-
сочват случайността и фактът, 
че баща му дълги години е рабо-
тил към „Инжстрой” и е със сери-
озни компетенции в тази област. 
„Двамата с майка ми бяха оста-
нали без работа и в момент на 
затруднение Димитър Рибанчов 
от фирма „Мико Д” ни подаде ръка, 
като ни покани за партньори. Съв-
местно изпълнихме един проект. 
След това закупихме първия си 
щил (ъглошлайф) за рязане на во-
допроводни тръби. Започнахме от 
нулата, със седем души персонал, 
основно близки и роднини. Посте-
пенно пътищата ни с „Мико Д” се 
разделиха, но това не пречи и до 
днес да сме в отлични отношения 
и да си помагаме при нужда”, казва 
строителят.

Основната дейност на „Рай-
комерс конструкшън АД” е стро-
ителство на водопроводни и 
канализационни мрежи, сгради и 
съоръжения. Както споменахме, 
първият проект на компанията 

е съвместно с  „Мико Д” ООД и 
представлява площадкова отво-
днителна канализация на паркинг в 
междублоковите пространства в 
жк „Люлин” в София. По същество 
това е доста малък и обикновен 
обект, но бе предизвикателство 
за новата фирма, която тогава 
работи изцяло с наемна техника. 
През годините „Райкомерс” рабо-
ти с много партньори, твърде 
много, за да ги изброяваме.

Занапред ръководителите на 
компанията ще търсят разши-

ряване на портфолиото й. Инж. 
Козарев обяснява: „Пред нас стои 
перспективата да излезем в чуж-
бина, за да можем да приложим 
наученото и да диверсифицираме 
бизнеса. Също така ще се ста-
раем да предложим на клиенти-
те ни разширен обем от услуги, 
свързани с водите, така че да се 
превърнем в една наистина водна 
компания.”

Инж. Благой Козарев е член 
на ръководството на УС на ОП 
- София от 4 години, а от 1 го-

дина е и зам.-председател. Ето 
как той вижда приоритетите на 
Камарата в близко и далечно бъ-
деще: „Мисля, че КСБ трябва да 
играе по-активна роля в подкре-
пата и консултацията на своите 
членове, за да преструктурират 
дейностите си и за тях да ста-
не възможно да започнат работа 
във ВиК сектора. Според някои из-
следвания строителният сектор 
се е свил с повече от 70% вслед-
ствие на кризата и доста колеги 
са в затруднено положение. От 
друга страна, според някои оцен-
ки нужните инвестиции във ВиК 
сектора са за повече от 7 млрд. 
лв. и те неминуемо трябва да се 
случат в следващата година. От 
ЕС изискват България да постиг-
не определени нива в опазването 
на околната среда, да изгради 
пречиствателни станции, да се 
стреми да намалява загубите на 
вода. Засега обаче у нас все още 
този процес не е започнал с пълни 
сили и за подпомагането му горе-
що препоръчвам създаването на 
секция ВиК мрежи и съоръжения в 
КСБ.”

Инж. Благой Козарев 
е зам.-председател 

на ОП на КСБ – София. 
Зам.- председател 
е и на Българската 

асоциация по водите. Той 
е от хората, на които 

браншът най-много 
разчита за отстраняване 

на трудностите пред 
фирмите в реализацията 
на проектите във водния 

сектор през следващия 
програмен период. 
Ще ви разкажем за 

неговите идеи, но няма да 
пропуснем и любопитните 

факти от неговия 
професионален път.

Миналата година двете орга-
низации и с помощта на вестник 
„Строител” проведоха много успеш-
на конференция на тема „Състояние 
и предизвикателства при изгражда-
нето на ПСОВ в България”. Там бяха 
дефинирани и дискутирани най-нале-
жащите проблеми в областта. Сил-
но се надявам, че ще успеем тази 
конференция да я превърнем в тра-
диция и партньорството между две-
те организации да се задълбочава. 
Българската асоциация по водите в 
момента е с ново ръководство.  В 
края на февруари се проведе отчет-
но-изборно събрание, на което беше 
избран нов председател и УС. 

Председателят на БАВ инж. Иван Иванов, изп. директор на КСБ 

инж. Иван Бойков и зам.-председателят на БАВ инж. Благой Козарев

Успешно завършените обекти 
от „Райкомерс конструкшън” АД са 
вече над 330. Ще споменем само 
най-мащабните. Един от тях е 
„Подмяна на магистрален водопро-
вод  Ø1200 мм Сливо поле – Русе” 
с обща дължина 20 226 м. В това 
число и подмяна на напълно амор-
тизирания азбесто-циментов во-
допровод Ø546 мм със стъклопла-
стов водопровод Ø1200 мм. 

Друг знаков обект за компа-
нията е „Рехабилитация и раз-
ширение на водоснабдителната 
и канализационната мрежа на 
Кюстендил”. Извършена е ре-
конструкция на 44,9 км (39%) от 

водоразпределителната мрежа 
на Кюстендил, реконструкция на 
16,4 км канализационна мрежа и 
реконструкция на 3,8 км северен 
главен канализационен колектор, 
4,6 км южен главен канализацио-
нен колектор и 8 км канализацион-
на мрежа южна зона.

Третият интересен проект е 
„Подмяна на водопроводна мрежа 
на централната градска част 
– Свиленград”, изцяло по безиз-
копна технология, без затваряне 
на пътни артерии. Положени са 20 
км водопроводи, а поставените 
съоръжения по водопроводната 
мрежа са над 250. 

Ловът ми е хоби. Може да ме видите 
в гората, но със сигурност без трофей. 
Последният път, когато отстрелях един 
заек, беше преди три години. Предвид дос-
та натоварената ми работна седмица 
стремежът ми е през уикенда да съм изця-
ло със семейството си. През лятото дос-
та често ходим с децата на риба, на мом-
четата особено това много им харесва. 

Снимка Денис Бучел
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Българската прокура-
тура ще укрепва капаците-
та на новосъздадените си 
структури - Специализира-
ната прокуратура и Апела-
тивната специализирана 
прокуратура, по проект, 
финансиран от ОПАК. Об-
щата цел е осигуряване на 
ефективно функционира-
не по дела за организирана 
престъпност. Тя ще бъде 
постигната чрез повиша-
ване ефективността при 
управление на човешките 

ресурси в спецпрокуратури-
те и подобряване на квали-
фикацията и тясната спе-
циализация на работещите 
в тях прокурори.

„Смятам, че този про-
ект е изключително по-
лезен, защото той ще ни 
позволи на първо място да 
проучим кадровата обез-
печеност, не че ние не сме 
наясно с това, че имаме 
проблем. Броят на щатни-
те бройки на прокурорите в 
специализираните структу-
ри не съответства на голе-
мите очаквания от тяхната 

работа. Това са звена с на-
ционална компетентност, 
а например в специализи-
раната прокуратура сега 
работят само 11 прокурори, 
мисля, че всеки един граж-
данин си дава ясна сметка, 
че не е достатъчно” - зая-
ви при представянето на 
проекта зам. гл. прокурор 
Галина Тонева. И добави, че 
с помощта му ще бъде тър-
сен най-добрият резултат 
за това да не са прекомерно 
много на брой прокурорите 
и следователите, но те да 
са така подготвени профе-

сионално и специализирани, 
че да могат да отговорят 
на очакванията по дела-
та срещу организираната 
престъпност. Специализи-
раните съд и прокуратура 
започнаха работа от на-
чалото на годината, в тях 
се разглеждат дела срещу 
организирани престъпни 
групи, извършили тежки 
престъпления. Спецоргани-
те са настанени в бившата 
сграда на ДАНС на ул. „Чер-
ковна”, на която бе направен 
ремонт, който да отговори 
на нуждите на новите ин-

Хората, които не плащат здравни вноски, да бъдат ли-
шени от някои административни услуги, например да не им 
се издава лична карта. Това предлага новият министър на 
здравеопазването Десислава Атанасова. Според нея затво-
рът не е най-добрата мярка. По думите й лишаването от 
здравноосигорителни права не работи. „Ако нямат лична 
карта, това ще ги остави и без социални помощи“, подчер-
та тя.

Здравният министър се ангажира да провери за какво 
са били похарчени общо 440 млн. лв., прехвърлени от бю-
джета на Националната здравноосигурителна каса към Ми-
нистерството на здравеопазването, и да представи тази 
информация в парламента. „Тази практика трябва да бъде 
прекратена“, заяви Атанасова. „За всички хора медицинска-
та грижа трябва да е еднаква“, обоснова тя премахването 
на възможността за избор на екип от пациентите. 

Свилена Гражданска 

Границите на ВиК оператора да съвпадат с тези на облас-
тта, т.е. техният брой да намалее до 28, предвиждат про-
мените в Закона за водите, който бе внесен в началото на 
седмицата в Народното събрание от Министерския съвет. В 
случаите, когато на обособената територия има повече от 
един действащ воден оператор, се дава възможност посочени-
ят договор да бъде сключен с холдингово дружество. 

Същевременно се дават ясни правила за собствеността 
върху водната инфраструктура. Ще се създаде специална ин-
формационна система за всички съоръжения във водния сектор, 
която ще съдържа данни за техническото им състояние и пара-
метри. В нея до една година след влизането на промените ще 
трябва да се включи собствеността на всички язовири у нас, 
а до две - за останалите водностопански системи. 

Кметовете на общините трябва до три месеца след публи-
куването на измененията да предоставят на областните уп-
равители информация за операторите на общинските язовири. 
В двумесечен срок от получаване на данните Министерският 
съвет по предложение на министъра на земеделието и храни-
те възлага на определен от него оператор стопанисването, 
поддръжката и експлоатацията на всички язовири – публична 
общинска собственост, за които не е посочен концесионер.  

Центърът за борба с  корупцията поставя акцент 
на обществените поръчки 

на календарната 2012 г. 
БОРКОР ще разработи 
мерките за въздейст-
вие срещу корупцията в 
тази сфера. При старта 
на електронното прави-
телство системата на 
е-обществени поръчки 
ще е напълно завър-
шена. Тя ще съдържа 
тръжната платформа, 
продуктовия каталог, 
търга, мониторинга, 
оценката и статисти-
ката. 

В момента у нас през 
процедури по Закона за 
обществените поръчки 
се разходват около 4-4,5 
млрд. лв. По думите на 
Миланов, ако разработе-
ната система заработи 
и предотврати непра-
вомерното изтичане на 

само 1% от тези сред-
ства, то ефектът ще е 
близо 45 млн. лв. Според 
консултанта на БОРКОР 
по проекта с въвежда-
нето на е-обществени 
поръчки резултатът ще 
достигне 1 млрд. лв.

Директорът на цен-
търа подчерта, че но-
вата структура няма 
да иззема функцията на 
други органи. Той ще има 
задачата да открива 
системни грешки при ра-
ботата на всяка инсти-
туция и ще разработва 
комплекс от мерки за 
елиминирането им. БОР-
КОР ще използва опита 
на германското прави-
телство в сферата на 
борбата с корупцията. 

„Концепци ята  на 

проекта  предвижда 
постоянно и трайно 
сътрудничество меж-
ду държавните инсти-
туции, гражданското 
общество, медиите и 
организациите на ико-
номическите субекти”, 
каза Румен Миланов. 
„Центърът е инстру-
мент за реализиране 
на националната стра-
тегия за превенция и 
противодействие на 
корупцията и организи-
раната престъпност. 
В проекта е предвидено 
участие на всички ин-
ституции, както и на 
частни партньори, чуж-
дестранни партньори, 
които имат интерес и 
могат да го подпомог-
нат”, допълни той. 

Свилена Гражданска 

Центърът за превен-
ция и противодействие 
на корупцията и органи-
зираната престъпност 
към Министерския съвет 
(БОРКОР) ще се учи от оп-
ита на проектната компа-
ния „Метрополитен“. Това 
заяви при представянето 
на функциите и дейност-
та на центъра директо-
рът му Румен Миланов. „По 
подобие на инфраструк-
турното предприятие и 
ние първо изградихме ма-
териалната база, а в мо-
мента обучаваме кадрите. 
Едва след това ще започ-
нем да поставяме релсите, 
по които ще борим коруп-
цията“, допълни той. 

„Поставяме си за цел 
проектите на БОРКОР 
да не бъдат кампанийни. 
Те трябва да бъдат во-
дени от обща системна 
политика, която да бъде 
в дългосрочен план и да 
е широкомащабна“, заяви 
вицепремиерът и минис-
тър на вътрешните ра-
боти Цветан Цветанов, 
който е и председател 
на консултативния съвет 
към центъра. „Проектите 
имат отношение по про-
тиводействието и недо-
пускането на корупционни 
практики. Акцент ще са 
обществените поръчки“, 
подчерта той.

Затова първият про-
ект неслучайно е свързан 
с провеждането на тръж-
ните процедури. До края 

С въвеждането на е-обществени поръчки ще се спре неправомерното изтичане 

на 1 млрд. лв.

Снимка авторът

Екип на „Журналисти срещу ко-
рупцията” бе първият допуснат да 
снима в специализирания съд на Ис-
пания Аудиенсия Насионал. Филмът 
„Испания - съдебен модел, добри 
практики”, излъчен по БНТ, пока-
за интервюта с председателя на 
специализирания съд на Испания за 
борба с организираната престъп-
ност, тероризма и наркотрафика 
Хавиер Бермудес и главния проку-
рор на Аудиенсия Насионал Хавиер 
Сарагоса - едни от най-известни-
те магистрати на Испания и едни 
от най-охраняваните, поставени 
на първите места в списъка с цели-
те на ЕТА. И двамата са участвали 
в делото за най-тежкия терорис-
тичен атентат на територията 
на Европа - на мадридската гара 

Аточа на 11 март 2004 г. „Живеем 
в свят, в който престъпността е 
много силно развита в технологи-
чен аспект. Не можем да се борим 
с организираната престъпност, с 

тероризма, наркотрафика и пране-
то на пари, без да имаме полиция и 
специализиран съдебен апарат по 
тези проблеми. Специализирането 
е наистина необходим елемент за 

ефикасна борба с мно-
жеството престъп-
ни прояви, с които се 
сблъскваме днес” - каза 
пред екипа прокурор но-
мер едно на Испания. По 
примера и в България за 
първи път се създава 
съдебна зала, в която 
арестантите ще сто-
ят зад стъклена брони-
рана преграда. В тази 
зала ще се гледат най-
тежките дела с повече 
задържани.

ституции от съдебни зали, 
помещения за арестанти-
те, адвокати, деловодства 
и др. Сега на дневен ред е 
кадровото обезпечаване на 
структурите. За повишава-
не на капацитета на родни-
те спецпрокуратури проек-
тът предвижда проучване 
и анализ на прилаганите 
добри практики в държави - 
членки на Европейския съюз, 
като Испания, Франция и 
Италия, в които има сходни 
спецслужби за борба с орг. 

престъпност. „Ние вършим 
своята работа вече два ме-
сеца, надявам се ефективно. 
Но с оглед постоянното ни 
желание да я оптимизираме 
и да надградим нашия капа-
цитет и възможности се 
включваме в този проект, 
защото, както гласи една 
добра българска поговорка – 
човек се учи, докато е жив”, 
коментира ръководите-
лят на Апелативната спе-
циализирана прокуратура  
Борислав Сарафов. 

Снимка Денис Бучел

Снимка авторът
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Г-н Танев, напоследък 

се появиха доста публи-

кации, касаещи различни 

сделки с имоти, в които 

се извежда на преден 

план съмнение за измама, 

но всъщност по-скоро се 

касае за неинформира-

ност или за грешки, кои-

то хората допускат. 

В тази връзка можем 

ли да дадем няколко съ-

вета към гражданите за 

предпазване от именно 

такива грешки?

Да започнем с т.нар. 
обстоятелствени про-
верки, които са задължи-
телни, когато имотът 
се придобива по давност. 
Давността означава най-
кратко упражняване на 
една фактическа власт 
върху имота, наречена 
владение. Разбирането, че 
по този начин могат да се 
придобиват само имоти, 
които са безстопанстве-
ни, е погрешно.

Точно обратното, ако 
имотът е безстопан-
ствен, има основание да 
се състави акт за държав-
на или общинска собстве-
ност. За да се придобие по 
давност имот, задължи-
телно условие е той да е 
притежание на някой друг, 
от който да се получи вла-
дението на някакво правно 
основание. Но то може да 
се придобие и без правно 
основание, като се оку-
пира, завладее имотът. 
Разбира се, тази окупация 
не трябва да е съставо-
мерна – да представлява 
престъпление. 

Чрез упражняване на 
давностно владение на 
практика се наказва соб-
ственикът, който не сто-
панисва имота си. Затова 
е важно да се знае, че не 
бива да се губи връзката 
с имота, не трябва той 
да се оставя без надзор, 
независимо дали е терен 
или жилище. Ако има нае-
матели, договорът тряб-
ва да се обявява, да се 
регистрира, да се вписва 
в данъчните служби и т.н. 
Имот не може да се губи 
поради неупражняване на 
владение, но може да се 
придобие от друг. И тук 
идват фактическите про-
блеми при т.нар. обстоя-
телствени проверки. Те се 
извършват чрез разпит на 
свидетели, с който се ус-
тановява изтичането на 
давностния срок и упраж-
няването на владението. 

Проблем е, че сегашният 
Гражданско-процесуален 
кодекс (ГПК) допуска сви-
детелите да се изберат 
по указание или на кме-
та, или на собственика. 
В общините никога не се 
прави предварителен раз-
пит на тези свидетели и 
естествено хората много 
пъти посочват приятели, 
познати, любими.

За сравнение, в ста-
рия Закон за нотариусите, 
който е действал преди 9 
септември, изрично е ка-
зано, че свидетелите се 
посочват само от кмета. 
Ето го и точния текст: 
„Ако няма документи, но-
тариусът прави обсто-
ятелствена проверка на 
правата чрез разпит под 
клетва на не по-малко от 
трима околни предпочита-
ни стари люде, призовани 
по указание на общинско-
то управление.“ Старите 
закони често съдържат 
философия и справедли-
вост, които трябва да се 
съдържат и в съвременни-
те норми.

Вторият проблем при 
обстоятелствените про-
верки е, че е спорно дали 
свидетелите, които ид-
ват пред нотариуса, мо-
гат да носят такава на-
казателна отговорност, 
тъй като той не е орган 
на власт по смисъла на НК. 

И третият голям про-
блем е краткият срок на 
придобиваната давност. 
Тя сега е 10 години, а в 
стария закон е 20 годи-
ни. Срокът според мен 
трябва да бъде по-дълъг, 
защото упражняването 
на фактическо владение 
и придобиването по дав-
ност е нещо необичай-
но, то е един ексцес. 20 
години като време вече 
действително означава, 
че собственикът е де-
зинтересиран към своята 
недвижима вещ и за да се 
стопанисва тя, да не се 
руши, е редно да има нов 
собственик. 

Какви са промените, 

които трябва да бъдат 

направени в ГПК?

Както казах, в ГПК 
трябва да се възстанови 
старият режим община-
та да се ангажира изцяло 
с посочване на свидетели-
те, които да са съседи на 
имота. Сега това е само 
едната възможност. И 
другото е давностният 
срок ако не 20, да стане 
поне 15 години. 

Това са основните по-

ложения, които трябва да 
се променят в ГПК, а не 
да се критикува самият 
институт на обстоятел-
ствена проверка и на при-
добиването по давност. 
В България от 1885 г. до 
сега са извършени сигур-
но стотици хиляди такива 
производства. 

Друга много комен-

тирана тема са предва-

рителните договори. Въ-

просът с тях не е правно 

регламентиран. Какви са 

най-честите опасности, 

които крие сключването 

на тези предварителни 

договори, за какво да се 

внимава?

Пр е д вари тел н и т е 
договори, трябва да се 
знае, не са продажба.Те 
са само едно обещание. 
Предметът на предвари-
телния договор е съвсем 
различен от предмета на 
продажбата. С него не се 
прехвърля правото на соб-
ственост. Човек може да 
сключи много предвари-
телни договори с различни 
лица и ако не е предвиде-
на по-специална отговор-
ност при разваляне, отго-
ворността е връщането 
на капарото в двоен раз-
мер. Това са си граждан-
ските последици. Не е 
престъпление да сключиш 
няколко предварителни 
договора с различни лица. 
Некоректност е да не уве-
домиш всички купувачи, че 
за имота има обещание 
за продажба. Според мен 
предварителните догово-
ри трябва да се официали-
зират, по някакъв начин да 
се води регистър за тях. 

Може в Агенцията по 
вписванията, но не във 
входящия регистър, а в 
отделен. Би могло и в ин-
формационната система 
на Нотариалната камара 
да се регистрират. Ин-
формационната система 
на Нотариалната камара 
е създадена по силата на 
закон, не е случайна, тя е 
публична. Ако нотариусът 
заверява, архивира екзем-
пляр от предварителния 
договор, подписът ще е 
придружен с изписване 
на трите имена, ще има 
годен материал за графо-
логична експертиза, няма 
да се водят скъпи съдебни 
процеси при спор дали под-
писът е на лицето или не. 

И най-важното - ще 
се знае дали над даден 
имот тежи обещание за 
продажба. За мен това не 
може да стане общо пра-

вило, но за тези хора, кои-
то искат по някакъв начин 
да придадат тежест и 
сигурност на обявите за 
продажби, особено за го-
лемите строителни фир-
ми, за по-скъпите имоти е 
чудесна възможност.

Може ли да се случи 

на базата на предвари-

телен договор купува-

чът да придобие имот? 

Спомням си, че наскоро 

имаше една публикация в 

пресата.

Не. Всяка от страни-
те може да иска обявява-
нето на предварителния 
договор за окончателен, 
ако си е изпълнила задъл-
женията, независимо дали 
цената е платена или не. 
Но трябва да се знае, че 
при действащия сега 
правен режим плащането 
може да бъде само по бан-
ков път, вече не може да 
има плащане в брой. Пла-
щането се доказва вече 
не с разписки или с изя-
влението в нотариалния 
акт, а със съответното 
платежно нареждане, в 
случай че цената е повече 
от 10 000 лева. 

Важно е да се знае, че 
ако частта от цената 
(например капарото) е 
под 10 000 лв., страните 
пак трябва да я платят 
чрез банка. Отговорност 
за начина на плащане но-
сят и продавачът, и ку-
пувачът. Имаше няколко 
случая в медийното прос-
транство за плащане по 
предварителен договор 
на лице, което е мним 
продавач с фалшива лич-
на карта. Договорът не 
се заверява, показват се 
едни сканирани и фалши-
ви нотариални актове 
с поправени имена, ... и 
т.н., дава се капаро и в 
един момент продавачи-
те изчезват. В този слу-
чай, дори и да се намери 
измамникът и да се въз-
станови сумата, част 
от нея може да бъде кон-
фискувана, затова че не 

е платена по банков път, 
нарушени са императивни 
изисквания на Закона за 
ограничаване на плаща-
нията в брой.

Актуална тема е и 

установяването на дос-

товерност на завеща-

нията. Какви са право-

мощията на нотариуса, 

когато някой иска да 

остави завещание при 

него?

Има два вида завеща-
ние – публично, което е 
нотариално и се използва 
съвсем рядко, тъй като 
при него се събира такса 
и се изисква присъствие 
на свидетели. По-малко 
от 1 % от завещанията 
са публични. Те се съста-
вят от нотариуса в при-
съствие на завещателя, 
на свидетели, нотариусът 
записва волята, прочита 
записаното и т.н. 

Масовият способ са 
саморъчните завещания. 
Те може да се съхраня-
ват в къщи, могат да се 
носят при нотариус. И в 
двата случая нотариусът 
не удостоверява изявле-
нието, не удостоверява 
подписа на завещателя. 
Така че нито има право, 
нито има задължение или 
отношение към това кой е  
автор на документа, кой 
го е подписал. Тези доку-
менти се оборват със съ-
дебна експертиза. Нота-
риусът помага по-скоро 
ако има някаква измама, 
тя да се установи, тъй 
като имаме достъп до 
системата с лични данни 
на МВР. Завещанието се 
придружава с документ 
за собственост и удос-
товерение за наследници 
и много бързо може да се 
установи дори и самото 
желание за измама. Тряб-
ва да стане ясно, да се 
популяризира, че съста-
вянето и депозирането 
на фалшиви завещания се 
установява много лесно и 
измамникът веднага може 
да бъде заловен. 

Вие имали ли  сте 

такъв случай в практи-

ката?

Не искам да коменти-
рам, всеки нотариус има 
всякакви случаи. Да.

Ако можем да обоб-

щим -  Нотариалната 

камара води една целена-

сочена и последователна 

политика за промяна на 

законодателството с 

цел ограничаването на из-

мамите. Направени бяха 

много съществени крач-

ки, какво предлагате сега, 

когато е внесено в МП 

поредно предложение за 

промени, и какво трябва 

да се случи наистина, за 

да може всички вратички, 

които съществуват в 

момента в законодател-

ството, да се затворят?

Действително щеше 
да бъде напразен разход на 
време, ако нещо не се про-
мени от нашите усилия. 
Не само от Нотариалната 
камара, това е предвидено 
и в декларацията на Съюза 
на юристите в България 
за противодействие на 
имотните измами, именно 
осъвременяване на норма-
тивната уредба относно 
обстоятелствените про-
верки. Това означава из-
менение на ГПК относно 
свидетелите, за начина на 
посочване на свидетели-
те, евентуално изменение 
на Закона за собственост-
та, удължаване на срока, 
необходим за придобиване 
по давност на недвижим 
имот от 10 на 15 или на 
20 години. Нотариалната 
камара е депозирала в МП 
визия, пакет промени и ми-
сля, че ще станат факт.

И накрая  един съвет 

към читателите.

Обичайният завършек 
на такъв разговор е съве-
тът преди всяко действие 
с недвижима собственост 
да се консултират със 
специализирани адвокати, 
с нотариуси - преди, а не 
след това.

Председателят на Нотариалната камара Димитър Танев: 

ГПК и Законът за собствеността трябва да се променят 
по отношение на обстоятелствените проверки  
и давността за придобиване на имот

Снимка Денис Бучел
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Теменужка Илиева

От 6 фирми – бъл-
гарски и чужди, които 
участваха в търга за из-
пълнител на проект за 
корекцията на река Огос-
та в Монтана, общината 
избра австрийската ком-
пания „Щрабаг”. Нейна-
та оферта е с 60 000 лв. 
по-ниска от прогнозната 
стойност на строител-
ните работи, изчислена 
на 830 609 лв.

Преди дни кметът на 
Монтана Златко Живков 
подписа договор с пред-
ставителя на компанията 
Роналд Мецлер. „Участ-
вахме в една много ясна 
и прозрачна процедура за 
избор на фирма изпълни-
тел“, заяви при подписва-
нето на договора Мецлер. 
Ако всички търгове в Бъл-
гария са такива, то стра-
ната ви ще усвоява много 
по-бързо парите на ЕС по 

оперативните програми, 
допълни той.

Мецлер обеща „Щра-
баг” да работи бързо и 
качествено и да направи 
корекцията на реката до 
края на септември т.г. 
Според него 200 дни са 
достатъчни за извършва-
не на всички строителни 
работи. „Щрабаг” има го-
лям опит в приложението 

на съвременни технологии 
за изграждане на обекти, 
с които се опазва околна-
та среда. За укрепване на 
речните брегове в Монта-
на ще бъдат ангажирани 
40 души. Ще бъдат наети 
и местни фирми и техника.

Познаваме като добра 
работата на австрий-
ската компания, нейната 
фирма „Цюблин” участва в 

изграждането на пречис-
твателната станция на 
Монтана, каза в отговор 
на похвалата на изпъл-
нителя кметът Златко 
Живков. 

Проектът на община-
та – „Предотвратяване на 
риска от наводнения в ур-
банизираната територия 
на Монтана”, предвижда 
изграждане на стени от 
по 200 метра дължина по 
двата бряга на реката. Те 
ще бъдат построени на 
секции – 41 по левия бряг и 
43 по десния. Предвидено е 
и основно почистване от 
наноси и растителност на 
дъното на реката по цяло-
то и протежение в рамки-
те на града. 

Корекцията е втора 
за бреговете на Огос-
та. Първото укротяване 
на реката е реализирано 
преди 15 години. С него се 
укрепва брегът от стена-
та на язовир „Огоста” до 

централния мост. Сега ще 
се усилва от този мост до 
пешеходния при областна-
та болница. С него не при-
ключва бетонирането на 
бреговете в рамките на 
града, остава още „непо-
крито” течение.

Финансирането е от 

Оперативна програма „Ре-
гионално развитие”. Делът 
на общината е 50 000 лв., 
които са заложени в бю-
джета и за 2012 година и 
вече са осигурени. 

Общината е сключила 
и договори за строителен 
и авторски надзор.

Местни фирми ще работят като подизпълнители

Подписването на договора 

Река Огоста, където ще бъде направено укрепването

Георги Иванов

Спортен комплекс с 
детска площадка и игри-
ща за футбол, волейбол и 
хандбал на стойност 334 
000 лева откриха в Ляско-
вец. Съоръжението е изгра-
дено по проект „Устойчиво 
и интегрирано развитие на 
град Лясковец, чрез благо-
устрояване на обществени 
пространства", финансиран 
по ОП „Регионално развитие 
2007-2013" със средства от 
Европейския фонд за регио-
нално развитие и държавния 
бюджет. Обектът разпола-
га с площадки за бадмин-
тон, тенис на маса, гимнас-

тически уреди за спортна 
гимнастика и зона за отдих. 
Предстоят още ремонти в 
централната градска зона 

- улица „Трети март", цен-
тралният площад и големи-
ят градски парк.

По проекта са възста-

новени над 1500 кв. м зона 
за обществен отдих, по-
ставено е енергоспестя-
ващо осветление и е оси-
гурена достъпна среда за 
хора с увреждания. Строи-
телството е изпълнено от 
консорциум „Пътни стро-
ежи – Хит”, Велико Търново, 
проектант е арх. Лъчезар 
Лалев. Кметът на община-
та д-р Ивелина Гецова каза, 
че предстои подготовката 
на проекти за създаване на 
нови спортни площадки във 
всички населени места на 
общината, които ще бъдат 
финансирани по стратегия-
та за развитие на местна-
та инициативна група.

Кметът Ивелина Гецова преряза лентата на новото съоръжение

Кметът на  Ловеч 
Минчо Казанджиев под-
писа договора за изграж-
дане на довеждащата 
пътна инфраструктура 
до имота, в който се 
изпълнява инвестицион-
ният проект на „Литекс 
моторс" АД - завода за 
производство на авто-
мобили, съобщиха от об-
щината.

Изпълнител е „Интег-
рирани пътни системи" 
АД – София, след спечеле-
на обществена поръчка. 

Изграждането ще запо-
чне през април, за да се 
предотврати пропадане 
на пътя от топенето на 
снеговете.

Срокът на догово-
ра е 90 дни. Общината 
ще плати 2 326 274 лв. 
с ДДС. Парите за пътя 
до завода в Баховица са 
държавно финансиране. 
Подписан е и договор за 
строителен надзор с ин-
веститорски функции с 
„План инвест Пловдив" 
ЕООД - Пловдив.

Древното селище, открито от археолози при строежа 
на магистрала „Струма”, ще стане атракцията за минува-
чите. Това стана ясно по време на премиерската визита 
на строежа на лот 1 на магистралата край Долна Диканя. 
Идеята е да се обособи място за културна атракция на 
пътя. Така хората, които пътуват за Гърция и околност-
та, ще могат да спират и да разглеждат находките от 
древното тракийско селище. Кюстендилските археолози 
увериха премиера, че до юни ще приключат с разкопките 
и строежът на магистралата може да продължи. „Ще 
остане като красота на пътя“, коментира Борисов.

Пристанището на 
Свищов и парк „Калето” 
ще бъдат ремонтирани 
с 3,1 млн. евро. Сред-
ствата са осигурени по 
спечелен проект по ОП 
„Трансгранично сътруд-
ничество”. Проектът 
се финансира от Евро-
пейския социален фонд, 
националните бюджети 
на Румъния и България и 
общински средства на 
Свищов и на съседния 
румънски град Зимнич. 
Строителните работи 
вече са започнали и по 
план трябва да приклю-
чат за четири месеца. 
Проектът е от голямо 
значение за граничния 
регион и ще доприне-
се за подобряването 
на мобилността на 
гражданите в зоната 
около двата бряга на  

река Дунав.
Делът на община 

Свищов в проекта е 
15% и е осигурен с без-
лихвен кредит за мо-
стово финансиране на 
европейски проекти и е 
отпуснат с решение на 
общинския съвет. 

Местната власт е 
гарантирала и съфи-
нансирането на друг 
голям проект, който 
ще бъде осъществен 
през  тази  година в 
Свищов. Той е на стой-
ност 6 млн. лв. по Опе-
ративната програма 
„Регионално развитие” 
и е насочен към разно-
образяването на ту-
ристическите атрак-
ции и опазването на 
историческото наслед-
ство в древния римски 
град Нове.

Милена Грозданова

Отпуснаха само 20 000 
лева за ремонт на дирек-
ция „Социално подпомага-
не” в Перник. Службата 
кандидатства за 100 000 
лв. по Оперативна програ-
ма „Регионално развитие” 
и проектът за вътрешен 
ремонт вече е одобрен, 
уточни директорът Или-
яна Кованджийска. Тя се 
чуди как ще се справи с 5 
пъти по-малко средства. 
С 20-те хиляди лева тряб-
ва да се сменят подовите 
настилки, да се монтират 
нови врати, да се направи 
шпакловка и да се боя-
дисат стените. Всичко 
това трябва да бъде из-
вършено в 22 стаи, което 
ще рече, че на помещение 
се падат по по-малко от 
1000 лв. Освен това спо-
ред проектното задание 
ще се прави ремонт и на 
електрическата и ВиК 

инсталацията и на сани-
тарните възли. Недоуме-
нието е голямо как 20-те 
хиляди лева ще покрият 
всички заложени дейнос-
ти. На стаите в социал-
ната служба не е правен 
ремонт от десетилетия. 
Подовете са с дупки, има 
течове и паднала мазилка 
от таваните. Мебелите 
са изключително стари. 

В момента върви про-
цедура за избор на фирма 
- изпълнител на ремонта. 
Няма да се учудя, ако някой 
предложи и под 20 000 лв., 
за да спечели, каза Кован-
джийска.

Премиерът Бойко Борисов и екипът му разгледаха 

археологическите находки, открити по трасето на лот 1 от 

магистрала „Струма”, при инспекция през януари

Снимка авторът

Снимка община Лясковец

Снимки авторът

Илияна Кованджийска

Снимка Денис Бучел

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Археологическите данни датират човешко присъствие 
в Ихтиманското поле от времето на неолита. През него 
минава най-древната и пряка пътна връзка между Европа 
и  Азия. От траките са и множество надгробни могили, 
запазени почти при всяко селище в района. Градът е но-
сел името Стипон (от лат. stipo - „гъсто населен”), бил 
е римска станция, охраняваща важната пътна артерия 
към Босфора.  

Днешният Ихтиман се развива на стратегическо 
място -  покрай него минава автомагистрала „Тракия” 
и старото Цариградско шосе, жп гарата е на трасето 
от София за Истанбул. Отличното отстояние, само на 
50 км от София и на около 90 от Пловдив, дълги години 
е формирало неговото развитие. В средата на миналия 
век в града бяха построени Чугунолеярният комбинат 
и Заводът за електроди, които представляваха основ-
ният поминък на населението преди прехода към па-
зарна икономика. Със спирането или намаляването на 

Кметът Калоян Илиев:

Има нещо много сим-

волично, че вашите 100 

дни от изборите за кмет 

на община Ихтиман съв-

паднаха с получаването 

на близо 1 000 000 лв. по 

Оперативна програма 

„Регионално развитие”.

По-точно – 962 878 лв. 
по проект за „Присъеди-
няване към централната 
топлопреносна мрежа на 
гр. Ихтиман, изграждане на 
вентилация, климатизация 
и саниране на ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий”…

Разкажете тогава 

повече за различните 

оперативни програми, 

по които работите? За 

спечелените проекти, 

и за тези, по които още 

работите? Очаквани ин-

вестиции?

Скучно е като изреж-
дане, но особено важно 
като съдържание…По 
ПРСР - Мярка 321 (Основ-
ни услуги за населението 
и икономиката в селските 
райони), имаме интегри-
ран воден проект - рекон-
струкция и модернизация 
на ВиК мрежа на с. Стам-
болово и изграждане на 
ПСОВ. Върви процедура по 
избор на изпълнител, като 
осигурените средства 
за проекта са 4 708 420 
лв. По линия на околната 
среда, приоритетна ос 1, 
„Подобряване и развитие 
на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води 
в агломерации над 10 000 
екв. ж.”, работим по подго-
товката и реализацията 
на инвестиционен проект 
във водния сектор на гр. 
Ихтиман. Осигурените 
средства за този проект 
са  28 645 461 лв. 

По Оперативна програ-
ма „Регионално развитие” 
имаме проект за присъе-

диняване към централна-
та топлопреносна мрежа 
на града, изграждане на 
вентилация, климатизация 
и саниране на ОУ "Св. Св. 
Кирил и Методий", с тази 
информация и започнахме 
разговора. Осигурени-
те средства, както вече 
знаете, са 962 878 лв., от 
които 818 446,62 лв. без-
възмездна финансова по-
мощ (БФП) и 144 431,75 лв. 
собствен принос. По ОПРР 
имаме и проект „Предпри-
емане на превантивни 
мерки за предотвратяване 
на наводнения чрез рехаби-
литация на охранителен 
канал”. Финансирането е 
за 773 365,27 лв., от кои-
то 734 697,01 лв. БФП и 
38 668, 26 лв. собствени 
средства.

Искам особено да под-
чертая и някои програми 
от нашата социална по-
литика. По линия на Ев-
ропейския социален фонд 
имаме проект за „Нов из-
бор - развитие и реализа-
ция”, където осигурихме 
работата на 60 души. По 
проекта “Подкрепа за дос-
тоен живот” (социална 
услуга „личен асистент” 
за лица с трайни уврежда-
ния), където бенефициент 
е Агенцията за социално 
подпомагане, подписахме 
споразумение между две-
те страни, като заетите 
лица към януари 2012 г. са 
34, назначени на длъж-
ност личен асистент по 
проекта.

Районът на община 

Ихтиман е не само пло-

дородното Ихтиманско 

поле, а и села и махали в 

труднодостъпни места 

в планината. Изкарах-

ме и една тежка зима. 

Моля да разкажете за 

инфраструктурата, за 

пътищата на хората, за 

проблемите сега по из-

кърпването.

Зимата беше наисти-
на изключително тежка, 
но смея да твърдя, че се 
справихме със снегопо-
чистването.  Нямахме 

затворени пътища, бед-
стващи хора и недоста-
вени хранителни продукти 
по магазините. Проблеми-
те идват след стопяване 
на снега, почват да се по-
казват дупки по пътища-
та, а като цяло пътната 
инфраструктура в общи-
ната е голяма. Надявам се 
да можем в близко бъдеще 
да направим повече.

Разбираемо е, че кме-

тът се грижи за въздуха, 

който хората дишат, за 

земята, която ги храни, 

за водата, която пият. 

Грижа и отговорност, 

естествено. Известно 

е, че пиете хубава рилска 

вода, но водопроводът 

е стар, от етернитови 

тръби. Чести аварии, 

пресечен терен…

Да, така е, водопро-
водът е на повече от 40 
години и действително 
създава доста проблеми. 
Лошото е, че европейски-
те програми не финанси-
рат довеждащи водопро-

Ще държа да печелят 
местните фирми

Калоян Илиев e роден на 8 октомври 1980 г. в Ихтиман. Семеен.  

Избран за кмет на община Ихтиман на 30.10.2011 г.

Общински съветник в Общинския съвет през мандат 2007-2011 г. Член  

на постоянните комисии „Контрол по строителство” и икономическата.

Член на управителния съвет на ФК „Ботев-1937“ - гр. Ихтиман.

През 1994-1995 г. учил в „AndersonHighSchool“ Southgate, USA.

Владее отлично английски език.

Магистър по маркетинг и икономика от Бургаския свободен 

университет.
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И НСОРБ

производството им безработицата в региона сега 
е от най-високите за страната. За сметка на про-
мишлеността в града е построено първото в България 
голф игрище, отговарящо на всички световни стандар-
ти. Всъщност това е цяло курортно селище. Може да 
пробвате силите си на футбол, баскетбол, волейбол. 
Игрищата са затревени и със стандартни размери. 
Има и два тенис корта, два плувни басейна, възмож-
ност за конна езда, зала за тенис на маса, фитнес, 
сауна, солариум.

Ихтиманското поле е едно от местата с най-чист 
въздух в България. Отчасти това се дължи на верти-
калната вентилация в долината на река Тополница и 
на заобикалящите региона планини. Вдясно се виждат 
заснежените върхове на Рила… От лявата страна са 
останките на римската крепост, чието име носи и 
тунелът „Траянови врата” на автомагистралата. По 
тези места през август 986-а войниците на Самуил 
разбили и обърнали в бяг армията на византийския им-
ператор Василий Втори, който се връщал от неуспеш-

ната обсада на Средец... 
В града има исторически музей, където могат да се 

проследят различните етапи от историята на региона. 
Интересна и забележителна е експозицията в реставри-
раната стара турска баня, в която се помещава мест-
ната галерия. 

И една трансконтинентална забележителност 
– обектът „Ихтиманска коса” на остров Ливингстън, 
Южни Шетландски острови, е наименуван в чест на град 
Ихтиман…

води и ще търсим други 
варианти. Ще  бъде изклю-
чително трудно, понеже 
ще трябва да се осигурят 
повече от 50 млн. лв.

Въздухът…От лявата 

страна преди града се 

вижда едно модерно съо-

ръжение за производство 

на „зелена” еленергия, а 

съвсем в съседство – и 

сметището на района, 

което вечно дими. Да ко-

ментирате проблемите 

на околната среда – депо-

то за битови отпадъци 

явно ви е отесняло. Как 

стои въпросът с пре-

чистването на отпадни-

те води?

Ихтиман, заедно с об-
щините Костенец, Долна 
баня и Самоков, участва 
в изграждането на регио-
нално депо в Самоков. Про-
ектът е напреднал и се 
надяваме, че през 2013 г. 
ще започнем да извозваме 
сметта на регионалното 
депо и димящото сметище 
на града, за което питате, 
ще бъде закрито.  За от-
падните води проблемът 

е решен, тъй като вече 
имаме подписан договор 
с МОСВ на стойност 28,6 
млн. лв. за изграждането 
на нова пречиствателна 
станция, за подмяна на во-
допровода и изграждане на 
канализация на определени 
квартали в града.

Плодородното Ихти-

манско поле все още пази 

построените от българ-

ските хидростроители 

напоителни системи. Го-

вори се, че много скоро, 

редом до родопските и 

самоковските картофи 

по пазарите ще има над-

пис „ихтимански” кар-

тофи? От друга страна 

- известно е, че Чугуно-

леярният комбинат прак-

тически не работи, а За-

водът за електроди все 

още произвежда продук-

ция и осигурява заетост. 

Няколко думи за безрабо-

тицата.

Разбира се, произвеж-
даме хубава селскосто-
панска продукция и тя 
ще става все повече и 
повече, но действително 

проблемът с безработи-
цата е сериозен. Офи-
циалната статистика е 
категорична, хората без 
заетост  в общината са 
около 30%. Много висок 
процент… В процес на 
преговори сме да привле-
чем нови инвеститори, 
които да открият и нови 
работни места.

В Ихтиман и в селата 

се строи. Има интерес-

ни и хубави къщи. Да се 

спрете на контактите 

на общината с българ-

ския строителен бизнес, 

има ли достатъчно рабо-

та за строителите?

Както знаем, строи-
телният бизнес в момен-
та е в застой. Но слава 
Богу, ние вече имаме по-
дписани четири договора 
по европейските програ-
ми, по които ще има мно-
го строителна работа. 
Ще държа фирми от об-
щина Ихтиман да бъдат 
изпълнители и подизпъл-
нители.

Покрай голф дести-

нацията Ихтиман се 

прочу и зад границите 

на страната. Но това е 

спорт за елита. Има ли 

къде да спортуват мла-

дите хора, строят ли се 

спортни съоръжения?  

Волейболната легенда 

Димитър Златанов е 

ихтиманско момче и по-

възрастното поколение 

не може да забрави не-

говия отскок край мре-

жата и страхотните 

му забивания в трите 

метра?

Волейболът в момента 
пак започва да набира ско-

рост. Радостно е, че има 
много желаещи деца, кои-
то да се занимават с този 
спорт. Тук е мястото да 
благодаря на хората, кои-
то дават мило и драго 
да възродят тази краси-
ва игра в Ихтиман. Също 
така от новия полусезон 
футболният отбор „Бо-
тев“ ще се състезава във 
„В“ група, след като беше 
закупен лиценз от ОФК 
Костинброд. Имаме и про-
ект, с който ще кандидат-
стваме за изграждане на 
спортни площадки, игрища 
с изкуствена настилка и 
стадион за биатлон в с. 

Стамболово. Общо взето, 
искаме да подпомагаме 
спорта, да развиваме раз-
лични дисциплини и да от-
криваме и създаваме нови 
таланти. 

И накрая – вие спе-

челихте изборите с ам-

бициозна и честна про-

грама. Коментирайте 

най-важното от нея в 

близко бъдеще? 

Всичко в моята програ-
ма е важно и ще се радвам, 
ако мога да я изпълня на 
100%.

В заключение – има ли 

необикновен ден в рабо-

тата ви през изтеклите 

100 дни?

Всеки ден на кмета 
е необикновен, защото 
всяка среща с хората е 
различна, всеки проблем 
е важен и неговото реше-
ние трябва да се случва по 
възможност веднага. Поне 
такива са амбициите ми.

С това завършваме. 

Определените 30 минути 

за интервюто изтичат. 

Пожелаваме ви още… 14 

пъти по 100 дни на кмет-

ския стол!

Сградата  
на общината

Реставрираният храм „ Успение Богородично”

Саниране не е непозната дума в Ихтиман

Центърът на града дни преди да се стопи снегът

Старата турска баня

Снимки авторът
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Над един милион лева от държавния 
бюджет са инвестирани в осветяването 
на пътен възел Даскалово на автомаги-
страла „Люлин”. Това съобщи министър-
председателят Бойко Борисов, който 
заедно с министрите на регионалното 
развитие и благоустройството Лиляна 
Павлова и на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията Ивайло 
Московски включи осветлението.  

„Това по проект не беше предвидено, но 
за да повишим безопасността и комфор-
та на шофьорите, решихме да инвести-
раме и да го изградим”, заяви премиерът.  

На пътния възел са монтирани общо 
187 осветителни тела. Те са LED техно-
логия с датчици, позволяващи електронно 

контролиране на осветеността. Тяхна-
та гаранция е 25 години. Благодарение на 
тази технология се очаква консумацията 
на електроенергия да е с около 15% по-
ниска. 

Тина Илова

Мостът между Видин и 
Калафат ще бъде готов в 
края на ноември т.г., съоб-
щи след инспекция на голе-
мия строеж министърът 
на транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията Ивайло Мос-
ковски. Заедно с Томислав 
Дончев, министър по упра-
влението на европейски-
те средства, той посети 
площадката и разговаря с 
ръководителите на фир-
мата изпълнител – испан-
ската FCC. Заместникът 
на главния мениджър Хулио 
Руис му разказа за напре-
дъка. 

Изградени са всичките 
12 стълба, само няколко ме-

тра делят пътната плоча 
от румънския бряг. Заради 
тежката зима работата е 
била преустановена, но за-
бавянето вече се наваксва 
с по-ранното започване на 
новия строителен сезон.

Ивайло Московски пре-
дупреди изпълнителите, че 
не бива да оставят за но-
ември строителни работи 
като изолации и асфалти-
ране, тъй като едни ниски 
температури могат да ги 
осуетят.

Томислав Дончев обяви 
последната цена на мо-
ста – 126 млн. евро. Оскъ-
пяването е с 26 млн. евро 
от първия договор между 
страната ни и изпълните-
лите. Остава да се вземе 
само още едно решение за 

концесия за добив на стро-
ителен материал, което 
ще стане до 10 дни, обеща 
Дончев. С това България 
изпълнява всичките си 
ангажименти към строи-
телите. Оттук нататък 
всичко е само в техните 
ръце.

За пръв път минист-
рите стигнаха близо до 
румънския бряг по моста. 
Останала е по-лесната 
част, а и комуникацията 
вече става по моста, а 
не по водата, отбелязаха 
и двамата. Официалният 
отчет на ФСС сочи, че 
досега са извършени 72% 
от предвидените работи 
за моста и 88% - на обек-
тите от прилежащата му 
инфраструктура. 75% пък 

е финансовото изпълнение 
на проекта, изтъкна То-
мислав Дончев.

България очаква мос-
тът да бъде построен в 
срок и качествено, оста-
налото е грижа на фир-
мата изпълнител. FCC е 
частна компания и тя се 
договаря с наетите от 
нея за заплащането им. 
Така Ивайло Московски от-
говори на въпрос защо се 
допускат големи различия 
в заплащането на испан-
ските и на българските 
строители. България не 
може да влияе, но ако има 
нарушения на трудовите 
норми, то трябва да бъде 
сезирано МТСП. Досега 
такива сигнали няма, обяс-
ни той.

Министрите Ивайло Московски и Томислав Дончев  
посетиха площадката и разговаряха с ръководителя  
на обекта гл. мениджър Хулио Руис

126 млн. евро е крайната цена на съоръжението

Министър Московски:

До този момент са сключени дого-
вори за над 3.2 млрд. лв. по Оперативна 
програма „Транспорт”, или почти 84% от 
бюджета й. Това обяви министърът на 
транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията Ивайло Московски 
пред членовете на Комисията по евро-
пейските въпроси и контрол на европей-
ските фондове на Народното събрание. 
По думите му плащанията към изпълни-
телите по проектите вече надхвърлят 
989 млн. лв., или около 25% от бюдже-
та на програмата, която разполага с  

около 4 млрд. лв. 
„Нито една страна членка не е успяла 

да усвои на 100% предвиденото европей-
ско финансиране през първия си програ-
мен период. България има всички шансо-
ве да се превърне в първата държава в 
Европейския съюз, която може да усвои 
целия финансов ресурс по програма”, за-
яви министър Московски. По думите му 
основната цел е да се запази това темпо 
на работа, като разплатените средства 
по програмата започнат да се доближат 
все повече до сумата на договорените. 

Снимки авторът



19СТРОИТЕЛРЕПОРТАЖпетък, 30 март 2012

Свилена Гражданска
Десфорд, Лестършър

Според прогнозата за 
времето в Англия денят 
е „sunny”, т.е. слънчев, но 
всъщност по бг стандар-
та си е мрачно и прохлад-
но. Слънцето просто се 
опитва да пробие обла-
ците над Острова. Това 
обаче не пречи на планира-
ното посещение в един от 
големите заводи за стро-
ителна и селскостопан-
ска техника в Централна 
Англия – този на амери-
канския производител 
Caterpillar. Той се намира в 
Десфорд, Лестършър. 

Заводът в Англия е  

построен след Втората 

световна война 

заради нуждата от 
резервни части за амери-
канските селскостопан-
ски машини на Caterpillar, 
които са в цяла Европа. На 
мястото на бивш военен 
обект в Англия собстве-
ниците изграждат нова 
база. Първото десетиле-
тие постройката е само 
склад. Търсенето обаче 
кара американците да за-
почнат и същинското си 
производство. През годи-
ните се сменят редица 
модели. В първите десе-
тилетия машините са 
механични, после се влага 
хидравлика, а днес се зала-
га на хибридни решения. В 
последните години тук се 
правят основно багер-то-
варачи, а така също и ком-
пактни колесни товарачи 
и минибагери. В моделите 
се включват иновации от 
самолето- и автомобило-
строенето. Разработват 
се така, че да са най-ефек-
тивните съоръжения при 
изкопи, пътно или сградно 
строителство. 

В Десфорд през тази 
година ще се изработят 
около 50 нови модела, като 
за първите три месеца 
вече са пуснати 20. Сега 
в завода работят над 2000 
работници от Централна 
Англия. 

Първото, което забе-
лязваме, е зеленината. 

Сградите на производ-
ствената база са заобико-
лени от множество трев-
ни площи. А зад основната 
постройка е разположено 
футболното игрище за 
служителите, където те 
могат да отмарят по вре-
ме на обедната почивка 
или в края на работния 

ден. Няма как да не при-
помним, че у нас чак сега 
в комисиите на Народното 
събрание ще се разглежда 
поправка в Кодекса на тру-
да, която ще задължава 
работодателите да отде-
лят стая или място за ре-
лакс на своите подчинени.

Основното хале е ог-
ромно. 

В него и едър човек се чув-

ства доста дребничък

Не може с поглед да 
проследи границите на 
постройката. Основните 
дейности тук са автома-
тизирани. В началото на 
поточната линия е само 
двигателят, постепенно 
към него се добавят раз-
личните компоненти - ка-
бина, кофа, хидравлика и 
т.н. Над всяка линия има 

табло, на което е изпи-
сана дневната производ-
ствена цел на съоръже-
нието и достигната до 
момента. 

Изрично е да се каз-
ва дори, че изключително 
се държи на качеството. 
Всяка част на машината 
е изпробвана, преди да се 
включи към цялото. При 
всяка поява на минимален 
дефект се бракува директ-
но. Но това се случва доста 
рядко. Всичко се контролира 
от доставчика през работ-

ника до лаборанта, който 
отговаря за качеството. 
След като премине и по-
следната проверка в произ-
водственото хале, моделът 
отива на полигона. 

Опитваме се да раз-
берем повече за производ-
ствената дейност, но

експертът на фирмата, 

който ни развежда, за-

явява, че всичко останало 

е тайна... 

Основното изпита-
ние, преди машината да 
се озове на строителна-
та площадка, е в двора на 
фирмата.

Там и ние имаме въз-
можност да изпитаме 
някой от моделите. Чу-
денето е голямо дали да 
е багер, багер-товарач, 

колесни товарачи, дъмпе-
рен или нещо друго. Аз се 
качвам на багер-товарача, 
а после и на багера. Адре-
налинът се вдига още щом 
влизам в кабината. Първо-
то изискване за безопас-
ността е коланът. Може 
да не карам по магистра-
ли или из градски улици, но 
трябва да съм подсигуре-
на.  Инструкторът обяс-
нява набързо основните 
правила на управление. Не 
го интересува, че нямам 
шофьорска книжка. „Не се 

притеснявайте. Лесно е, 
като на блъскащи колич-
ки. Ако има проблем, само 
изключвате двигателя и 
аз идвам“, свършва той и 
затваря вратата. 

Оставам сама, а пред 
мен огромна купчина с 
пръст, която ме очаква. 
За секунди се замислям и 
се опитвам да си спомня, 
какво ми обясняваше ан-
гличанинът за джойстико-
вете. С левия или с десния 
трябваше да помръдна, за 
да контролирам кофата... 
Момент, първо трябва да 
запаля... На втората оби-
колка  вече съм свикнала 
с управлението. Време е 
за кофата. С джойстика я 
нагласявам внимателно и 
тръгвам към целта - куп-
чината с пръст. Загре-
бвам, но колкото само да 
покрие дъното. Връщам се 
и правя втори опит. Този 
път е по-добре. Следва 
почетна обиколка с пълна 
кофа из трасето. Радвам 
се като малко дете. След-
ва още по-хубавата част. 
Време е да изсипя събрано-
то. Още едно кръгче и хай-
де пръст при пръстта...

В действителност 
обаче да караш багер-то-
варач или багер, не е дет-
ска игра.

Последната инвести-
ция на световната фирма 
за производство на стро-
ителна техника в завода 
в Десфорд е за 50 млн. 
паунда. С нея се очаква да 
се увеличи производстве-
ният капацитет, за да се 
отговори на нарастващо-
то потребителско търсе-
не на продуктите, както 
и да се използва за раз-
работването на нови из-
следователски и развойни 
програми. Едновременно 
със създаването на моде-
ли през 2012 г. екип от ин-
женери работи по следва-
щото поколение продукти 
- тези за 2015 и 2016 г. 

Около 50 нови модела строителни машини на Caterpillar 
ще изработят за година в Десфорд

Снимки авторът

Богата е предлаганата гама от строителна техника на Caterpillar

Една от първите машини на фирмата
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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

„Благата” вест

Преди няколко дни в 
редакцията пристигна 
кратък, но съдържателен 
сигнал. 

„При издаване на раз-
решение за строителство 
главните архитекти на 
общини все по-често се 
позовават на новопоявили 
се изисквания от РИОСВ: 
всички инвестиционни 
проекти да се съгласуват 
с тях, преди да бъде изда-
дено разрешение за стро-
ителство. 

„В Закона за опазване 
на околната среда е оп-
исано как става това, а 
в Приложение № 1 и № 2 
изрично са описани всич-
ки видове строежи, които 
подлежат на подобно съ-
гласуване. Да, но в При-
ложение № 2, т. 10, буква 
„б” съществува неопре-
делен текст „строежи с 
обществено предназна-
чение”, което дава въз-
можност на т. нар. ком-
петентни органи да си 
тълкуват нещата, както 
си искат.

Тъй като разбрахме, 
че такива проверки започ-
ват масово и главните 
архитекти вече знаят, 
те няма да издадат никак-
во разрешение за строеж 
без предварително съгла-
суване с РИОСВ. А това 
означава нови такси и 
допълнително удължаване 
на сроковете. С една дума 
- рекет. 

От доста време от 
ДНСК се оплакват, че ко-
гато в приемателна ко-
мисия има представител  
на РИОСВ и проектите 
не са съгласувани с тях, 
те отказват да приемат 
строежа.

В тази връзка ДНСК с 
едно писмо разпорежда на 
главните архитекти да 
не издават разрешения за 
строителство, ако книжа-
та предварително не са 
съгласувани с РИОСВ. При 
това независимо за какъв 
строеж става дума. 

Лично аз в момента 
изисквам подобно съгла-
суване за един водопро-
вод от 20 метра, защото 
иначе главният архитект 
не само може да откаже, 
но и да поиска ДНСК да ми 
наложи солидна глоба. От 
колеги в страната раз-
брах, че в момента най-
малката такса за тази 
„услуга” е 440 лева. В об-
ращение са пуснати вече 
и специални бланки. Хич не 

ми се говори, затова само 
ще маркирам: освен пари-
те ще започнем да губим и 
много повече време. Дори 
ако става дума за нищо и 
никакви „строежи” като 
ограда, тротоар или дет-
ска площадка...” 

По съвсем обясними 
причини авторът на сиг-
нала сподели, че е член на 
Камарата на строители-
те в България (КСБ) и на 
Българската асоциация на 
архитектите и инженер-
консултантите (БААИК), 
но помоли засега да не 
цитираме името му. По 
въпроса с притесненията 
от евентуално чиновни-
ческо отмъщение пози-
цията на в. „Строител” 
винаги е била ясна: щом 
човек говори истината - 
няма от какво да се стра-
хува. От време на време 
обаче се налага дори и 
ние да „изневерим” на себе 
си, защото... ясно е защо 
- заради  страховете, 
че опре ли работата до 
съд, бюрократът винаги 
е прав. Дори в случаите, 
когато е очевадно колко е 
„крив”. Толкоз с лиричните 
отклонения. 

На 16 февруари Управи-
телният съвет на БААИК 
изпраща на заместник-
министъра на околната 
среда и водите Евдокия 
Манева писмо, в което се 
казва: 

„В последно време 

на различни форуми се 

появяват неофициални 

съобщения и информа-

ции за нови изисквания 

при издаване на разре-

шение за строителство 

съгласно чл. 148 от ЗУТ. 

Главните архитекти на 

общините се позовават 

на новопоявили се изиск-

вания от РИОСВ: 

всички инвестиционни 

проекти да се съгласуват 

с тях, 

преди да бъде издаде-

но разрешение за строи-

телство. 

След детайлно запо-

знаване със Закона за 

опазване на околната 

среда и по-специално с 

текстовете за „Оценка и 

въздействие върху окол-

ната среда на инвести-

ционни предложения” ние 

намираме известни про-

тиворечия при изброява-

нето на видовете стро-

ежи в Приложения № 1 и 

№ 2 на ЗООС и класифи-

кацията и категоризаци-

ята, подробно описана в 

чл. 137 от ЗУТ. 

За УС на БААИК е не-

ясно съдържанието на 

точка 10, буква „б” от 

Приложение № 2 на ЗУТ 

кои са тези „обекти с 

обществено предназна-

чение”. Това дава въз-

можност за свободно 

тълкуване, въпреки че 

в останалите тексто-

ве на приложенията са 

изброени конкретни на-

именования на видове 

строежи, предприятия 

и т. н.

В чл. 143, ал.1, т. 4 от 

ЗУТ е посочено в кои слу-

чаи се иска становище 

от министъра на окол-

ната среда и водите, но 

никъде на друго място  

законодателят  

не е поискал да има  

и становище на РИОСВ 

Членовете на БААИК 

са сериозно обезпокое-

ни от нововъзникнали-

те административни 

пречки, които забавят и 

оскъпяват всички инвес-

тиционни намерения. 

Във връзка с горното 

моля да дадете разяс-

нения какви нови изиск-

вания са поставени от 

вашето ведомство, на 

какви основания, какви 

са размерите на новите 

такси и какви са сроко-

вете за отговор...” 

Един месец по-късно 
отговорът на Евдокия 
Манева (изх.  № 15-00-
8/19.03.2012 г.) пристига 
и колкото и невероятно да 
звучи, истината момен-
тално започва да изплува 
на бял свят (цитираме 
със съкращения). 

„Приложения № 1 и № 2 
на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС) 
са в сила от обнародва-
нето на ЗООС в Държавен 
вестник, бр. 91 от 25 сеп-
тември 2002 година. 

Приложение № 1 към 
чл. 92, т. 1 от ЗООС е из-
меняно два пъти (ДВ, бр. 
77 от 2005 г. и ДВ, бр. 52 
от 2008 г.).

Приложение № 2 към 
чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 
е изменяно веднъж (ДВ, 
бр.77 от 2005 г.).

Съгласно разпоредба-
та на §1, т. 29в от ДР на 
ЗООС, въведена с измене-
нието на ЗООС в ДВ, бр. 
77 от 2005 г., „Обекти с 
обществено предназначе-
ние” са:

а) детски ясли и гра-
дини,  специализирани 
институции за социал-
ни услуги за деца и уче-
ници, училища и висши 
училища, ученически и 
студентски общежития, 
школи - музикални, езико-
ви, спортни, центрове за 
работа с деца;

б) лечебни и здравни 
заведения, здравни каби-
нети, служби по трудова 
медицина;

в) спортни обекти 
- стадиони и спортни 
зали;

г) театри, киносало-
ни, концертни зали;

д) железопътни гари, 
летища, пристанища, ав-
тогари;

е) административни 
и обществени сгради. 

Във връзка с горното 
потвърждаваме, че 

не са въвеждани  

нови изисквания  

за задължително  

съгласуване 

на всички инвести-
ционни проекти с РИОСВ 
преди издаване на разре-
шително за строеж. 

По отношение на так-
сите, дължими при про-
веждане на процедурите 
по глава шеста от ЗООС 
(издаване на разрешение 
за преценяване на необ-
ходимостта от ОВОС и 
разрешение по ОВОС), съ-
щите са разписани в чл. 1 
на Тарифа за таксите, кои-
то се събират в система-
та на МОСВ (обн. ДВ, бр. 
39/20.05.2011 г.).

Сроковете за провеж-
дане на необходимите 
процедури по издаване на 
решение за преценяване 
на необходимостта от 
ОВОС и решение по ОВОС 
са разписани в глава шес-
та, раздел III на ЗООС и в 
Наредбата за условията 
и реда за извършване на 
ОВОС...”

Неведнъж и два пъти 
през годините сме писали 
за „приходните” своеволия 
на българските общинари 
и за тяхното изумител-
но скъперничество, щом 
трябва да отделят десе-
тина минути от драго-
ценното си време за някое 

свое задължение по закон. 
Но такова безочие, с как-
вото се сблъскваме днес, 
човек трудно може да си 
представи. Не за друго, а 
защото в „онова” писмо на 
ДНСК, което хвърли архи-
тектите и инженер-кон-
султантите в смут, няма 
дори половин дума за нова 
процедура, нови такси и 
нови срокове. На всичкото 
отгоре въпросното писмо 

изобщо не е адресирано  

до главните архитекти  

на общините. 

А накрая, като за ка-
пак, появата на тази „бу-
мага” не е плод на нечие 
разпалено въображение в 
ДНСК, а е „рожба” на едно 
друго писмо, изпратено 
от министъра на околна-
та среда и водите Нона 
Караджова до министъра 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то Лиляна Павлова.

Ето за какво става 
дума.

На 1 ноември 2011 г. 
министър Караджова из-
праща на колежката си 
следната „депеша” (изх. № 
04-00-2805/01.11.2011 г.):

„Във връзка със зачес-
тилите случаи на издава-
не на разрешения за стро-
еж, без да се проведени 
изискващите се по глави 
шеста и седма от Закона 
за опазване на околната 
среда (ЗООС) процедури, 
в т. ч. и оценка за съвмес-
тимост по чл. 31 от За-
кона за биоразнообрази-
ето (ЗБР), ви напомняме, 
че МОСВ със свое писмо 
с изх. № 04-00-1628 от 30 
юни 2011 г. ви представи 
предложения за изменение 
на текстове от ЗУТ с цел 
преодоляване на този про-
блем.

Настоящият ЗУТ не 
дава яснота как се проце-
дира с обект, притежаващ 
разрешение за строеж, 
без да е проведена про-
цедура по ОВОС, ЕО или 
оценка за съвместимост, 
издаване на разрешително 
по чл. 104 или комплексно 
разрешително. Тоест - 
без да са налице изисква-
щите се и по чл. 144, ал. 1, 
т. 4 от ЗУТ администра-
тивни актове, наличието 
на които по реда на ЗООС 
е условие за разрешаване 
на строителството.

Редица констатира-
ни случаи, при които има 
издадени разрешения за 
строеж, без да бъдат 
проведени процедурите 
по околна среда, са обект 
на разследване от стра-

Иван Рачев

Група граждани, получаващи заплати като 
главни архитекти на общини, сътвориха поред-
ния български феномен. От междуведомстве-

на преписка, призвана да озапти масовото 
заобикаляне на закона, те надскочиха себе си. 
И измислиха такса, която няма нищо общо с 
действащата нормативна уредба и която... 
поне засега никой няма намерение да въвежда: 

разрешителните за строителство се издават 
само след задължително съгласуване на проек-
тите с регионалните инспекции по околната 
среда и водите (РИОСВ). Срещу скромната 
сума от 440 лева и... нагоре. 

На 5 март 2012 г. в деловод-
ството на ДНСК е изведено пис-
мо с вх. № СТ-755-03-786. Негов 
автор е Анелия Шишкова, управи-
тел на „Цеф билд консулт” ЕООД. 
А получатели са началникът на 
ДНСК Милка Гечева и министъ-
рът на регионалното развитие 
Лиляна Павлова.  

В писмото си Анелия Шиш-
кова сигнализира за следното: 
никъде в закона не пише, че аб-
солютно всички инвестиционни 
проекти трябва да се съгласу-
ват с РИОСВ. И подкрепя това 

свое становище с конкретен 
пример:

„В един от столичните райо-
ни е поискано уведомление за ин-
вестиционно намерение и реше-
ние по чл. 93, ал. 1 от ЗООС при 
разглеждането на инвестицио-
нен проект за преустройство и 
промяна на предназначението на 
съществуващ обект „магазин” в 
обект „фризьорски салон...”

Хвала! С таквиз зорко бдящи 

общински служители българ-

ската природа няма как да не  

оцелее!

Софиянци се престараха
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на на Европейската ко-
мисия, съответно има и 
стартирали процедури по 
нарушения в областта на 
околната среда. Процеду-
рите по глава шеста от 
ЗООС и по чл. 31 от ЗБР 
(транспониращи Дирек-
тива 85/337ЕИО, измене-
на и допълнена, както и 
Директива 92/43/ЕИО) са 
абсолютно императивни 
и тяхното правилно про-
веждане в най-ранен етап 
е задължителен елемент 
за издаване на разрешения 
за строеж. 

Обръщаме ви внима-
ние, че голяма част от 
случаите на 

промяна  

на инвестиционните  

намерения след издаване  

на разрешение за строеж, 

определени като несъ-
ществени по смисъла на 
ЗУТ, водят до съществени 
промени в работата на 
инсталациите по смисъла 
на ЗООС и дори до възник-
ване на необходимост от 
издаване на комплексно 
разрешително. 

Това се ползва съзна-
телно от част от инвес-
титорите с оглед заоби-
каляне на разпоредбите 
и изискванията на глава 
седма на ЗООС. С предло-
жените от нас изменения 
и допълнения към ЗУТ ще 
се осигури провеждането 
на необходимите процеду-
ри по глава шеста и седма 
на ЗООС.

Във връзка с изложе-
ното по-горе до приемане 
на необходимите законови 
промени моля за вашите 
указания към компетент-
ните органи по прилагане 
на ЗУТ (ДНСК, кметове 
на общини и т. н.) как да 
процедират с обектите, 
за които не са проведени 
необходимите процедури 
по глава шеста и седма по 
ЗООС при наличие на вече 
издадени разрешителни по 
реда на ЗУТ.”

Д в е  с е д м и ц и  п о -
късно  заместник  ре -
гионалният министър 
Екатерина  Захариева 
препраща писмото на 
Нона Караджова (изх. 
№ 90-05-1275/14.11.2011 
г.) до шефката на ДНСК 
Милка Гечева и „свежда до 
знанието й” позициите на 
МРРБ по повдигнатите 
въпроси: 

1. Следва да се засили 
отговорността по спаз-
ване на чл. 169, ал. 1, т. 5 
от ЗУТ и на специалната 
нормативна уредба, свър-
зана с опазване на околна-
та среда, от страна на 
органите, компетентни 
да издават строителните 
книжа, както и контролът 
от страна на ДНСК при 
изпълнение на чл. 156, ал. 
1 от ЗУТ. При наличието 
на пропуските, посочени 

от МОСВ, да не се допуска 
издаването на разрешения 
за строеж, а издадените 
да се отменят.

2. След като откло-
ненията от одобрения 
инвестиционен проект 
са определени като несъ-
ществени по смисъла на 
чл. 154, ал. 1-3 от ЗУТ, т. е. 
не са приложими изисква-
нията на чл. 154, ал. 5 от 
ЗУТ и работите, свързани 
с тези отклонения, може 
да се отнесат към обхва-
та на чл. 151 от ЗУТ.

МОСВ трябва да кон-
кретизира констатира-
ните от тях специфични 
случаи, когато независи-
мо от наличието на несъ-
ществено отклонение по 

смисъла на ЗУТ се изис-
кват актове по ЗООС.

И тук стигаме 

до най-голяма мистерия  

в случая: писмото на 

ДНСК 

до началниците на ре-
гионалните дирекции, кое-
то уж развързало ръцете 
на главните архитекти 
на общините да въве-
дат новото съгласуване 
(уж от името на РИОСВ) 
и, разбира се - новите  
такси!

Може и ние нещо да 
не разбираме,  но как-
то и да го „премятахме” 
това писмо (изх. № СТ-
755-119278/05.12.2011 г.) 

- отпред назад, 
отзад напред, от 
средата надолу, 
от средата на-
горе - ей, Богу, 
подобни опции 
никъде  не  от-
крихме. Нито по 
дължина на редо-
вете, нито меж-
ду тях. Съдете 
сами: 

„Във връзка с 
постъпило и за-
ведено с вх. № СТ-
755-22-230/15.11. 
2011 г. в ДНСК 
писмо изх. № 90-
05-1275/14.11. 2011 
г. на МРРБ, към 
което е прило-
жено писмо №04-
00 -2835/01.11.  
2011 г. на МОСВ 
с молба за указа-
ния и 

предприемане на 

мерки за превен-

ция на нежелани-

те последици от 

неспазване  

на нормите 

по  ч л .  14 4 , 
ал .  1 ,  т .  4  от 
ЗУТ, във връзка 
с изискващите 
се процедури по 
реда  на  глава 
шеста и седма 
от ЗООС, ви уве-
домяваме: 

 Спазване-
то на чл. 81, ал. 
1, чл. 104 и чл. 117 
от ЗООС, в т. ч. 
и чл. 31 от ЗБР, 
з ад ъл ж и т ел н о 
следва да бъде 
съблюдавано още 
при изготвянето 
на инвестицион-
ните проекти в 
съответствие 
с разпоредбата 
на чл. 169, ал. 1, 
т. 5 и ал. 3, т. 
1 - че строежи-
те се проекти-
рат, изпълняват 
и поддържат в 
съответствие 
с изискванията 
за  защита  от 
шум, опазване на 

околната среда, опазва-
не на защитените зони, 
на защитените терито-
рии и другите защитени  
обекти. 

 Съгласно чл. 142, ал. 
4 от ЗУТ всички части на 
инвестиционните проек-
ти, които са основание за 
издаване на разрешение 
за строеж, се оценяват 
за съответствието им 
със съществените изиск-
вания към строежите. 

 С чл. 144, ал. 1, т. 4 
от ЗУТ е указано, че ин-
вестиционните проекти, 
по които се издава раз-
решение за строеж, се 
съгласуват и одобряват 
след представяне на ад-
министративните акто-

ве, които в зависимост 
от вида и големината 
на строежа се изискват 
като условие за разреша-
ването на строителство-
то по ЗООС или специален 
закон. 

 Следва да се има 
предвид, че съставени-
ят комплексен доклад 
от лицензирана фирма 
консултант, наета за 
извършване на оценката 
за съответствие на ин-
вестиционния проект за 
даден строеж, задължи-
телно следва да съдържа 
всички необходими данни 
в съответствие с регла-
ментираните с разпо-
редбите на ЗУТ обхват и 
съдържание на комплекс-
ния доклад за извършена 
оценка за съответствие 
на инвестиционните про-
екти със съществените 
изисквания към строежи-
те, в т. ч. и по отношение 
на наличието на изпъл-
нение на изискванията 
по чл. 169, ал. 1, т. 5 и  
ал. 3, т. 1 от ЗУТ на база-
та на проведени процеду-
ри, изиск ващи се по реда 
на чл. 81, ал. 1, чл. 101 и чл. 
117 от ЗООС, в т. ч. чл. 31 
от ЗБР. 

 При одобряване на 
инвестиционните проек-
ти и издаване на строи-
телните книжа следва от 
одобряващия орган да бъ-
дат изисквани доказател-
ства за горепосочените 
разпоредби. 

 В провежданите от 
началниците на РДНСК 
производства по чл. 156 
и чл. 216 от ЗУТ за пре-
ценяване законосъобраз-
ността на издадените 
строителни книжа същи-
те следва да имат и за-
дължения да упражняват 
контрол по спазване на из-
искванията по чл. 169, ал. 
1, т. 5 и ал. 3, т. 1 от ЗУТ. 

 При въвеждане на 
строежите в експлоата-
ция органът по чл. 177 от 
ЗУТ задължително следва 
да установи съответ-
ствието на завършения 
строеж с всички изиск-
вания по чл. 169 от ЗУТ, 
включително за опазване 
на околната среда и опаз-
ването на защитените 
зони, защитените тери-
тории и другите защите-
ни обекти. 

 Следва да се има 
предвид, че в съответ-
ствие с чл. 14, т. 3 и чл. 
18, ал. 1, т. 1 от Наред-
ба № 2/2003 г. за въвеж-
дане в експлоатация на 
строежите в Република 
България и минималните 
гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръ-
жения и обекти неспазва-
нето на изискванията към 
строежите, посочени в чл. 
169 от ЗУТ, е основание за 
отказване приемането и 
въвеждането в експлоа-

тация на строежа.
 Предвид контрол-

ните функции на общин-
ските администрации 
и органите на ДНСК по 
спазването и прилага-
нето на нормативната 
уредба по устройството 
на територията и с оглед 
изложеното в писмата на 
МОСВ и МРРБ, копия от 
които приложено предос-
тавяме на началниците на 
РДНСК, следва в производ-
ствата по чл. 156, чл. 177 
и чл. 216 от ЗУТ стриктно 
да се съблюдава спазване-
то и изпълнението на раз-
поредбата на чл. 169, ал. 
1, т. 5 и ал. 3, т. 1 от ЗУТ.

 Спазването на чл. 
144, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, във 
връзка с разпоредбите 
на ЗООС следва да бъде 
контролирано и устано-
вявано и при извършване 
от органите на ДНСК на 
комплексните планови 
проверки на дейността на 
общинските администра-
ции в страната.

 При установени на-
рушения на законовите 
разпоредби срещу нару-
шителите и виновните 
длъжностни лица задължи-
телно да бъдат образува-
ни административно-на-
казателни производства.

 Началникът на съ-
ответната РДНСК да 
уведоми всички кметове 
и главни архитекти на об-
щините в териториалния 
обхват на РДНСК за на-
стоящите нареждания и 
същите да бъдат доведе-
ни до знанието на всички 
служители.

Дали и вие си мислите 
онова, което ние си ми-
слим? Че всъщност става 
дума за затягане на про-
фесионалната дисциплина 
и за по-стриктно прилага-
не на отдавна действащи 
законови разпоредби?

Е, вярно е, че тук-там 
някои думи и словосъче-
тания „понамирисват” на 
скрита заплаха, но тя в 
никакъв случай не е насо-
чена към нормалните ин-
веститори и строители. 
Тоест - към хората, които 
и без да им напомня някой, 
уважават духа на закона 
и спазват всяка негова 
буква.

А останалите - те 
да си мислят каквото си 
искат. Особено когато 
дойде време да обясняват 
как се е случило така, че 
те са издали разрешение 
за строеж на туристи-
ческа атракция „Наколно 
рибарско жилище”, пък на 
брега на морето кротко 
е полегнал петзвезден 
хотел с 2000 легла и 15 
ресторанта, барове, ка-
зино и нощен клуб. Или 
пък вместо разрешената 
ферма за охлюви в тучна-
та долина на река „Хикс” 
се е проснал гигантски 
свинекомплекс.

Колкото до притес-
ненията, че някои главни 
архитекти и шефове на 
РИОСВ се усуквали като 
млади лози по стар плет 
само и само да изкарат 
някой лев в суматохата, 
тях директно ги препра-
щайте към заместник-ми-
нистър Евдокия Манева. 
Или по-скоро - към най-
близката прокуратура. 
И хич да не ви пука!

Факсимилета от писмата на Българската асоциация на архитектите  

и инженерите консултанти и на заместник-министъра на околната 

среда и водите Евдокия Манева, които би трябвало да сложат точка  

на новия рекет: предварително съгласуване с шефовете на РИОСВ няма, 

измислена такса – също.
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Броени дни след като ДКЕВР одобри 
поредното поскъпване на природния газ 
с близо 13% и даде възможност на топ-
лофикационните компании да повишат 
цената на парното от април, Нацио-
налната електрическа компания поиска 
драстично поскъпване на тока от юли. 
От НЕК претендират за увеличение 
с 15% главно поради факта, че досега 
ДКЕВР е одобрявала на три пъти уве-
личение на преференциалната цена на 
тока, произвеждан от топлофикации-
те, който НЕК е длъжна да изкупува. По 
този начин енергийната компания фак-
тически иска три пъти по-високо уве-
личение от предишното предложение, 
което беше за 4,5%.

Ако ДКЕВР се съгласи, по веригата 
ще се стигне и до значително по-висо-

ки сметки за бита и бизнеса. На първо 
място, трите електроразпределителни 
компании ще ревизират сегашното си 
искане за по-скъп ток, което бе съот-
ветно 3,6% за ЕВН, 6,44% за ЧЕЗ и 9,1% 
за Е.ОН. 

Поскъпването на тока ще бъде още 
един сериозен аргумент в прогнозите 
на повечето специалисти, че цените 
на енергоносителите са непосилни за 
голяма част от бизнеса, и може да до-
веде до фалит на малки фирми. Това 
бе подкрепено и от зам.-министъра 
на икономиката, енергетиката и ту-
ризма Валентин Николов, който заяви 
пред форум, организиран от КНСБ, че 
всичко това ще рефлектира върху па-
зара на труда и ще увеличи безрабо-
тицата.

Невена Картулева

„593 базови станции 
на мобилни оператори са 
незаконни, защото нямат 
разрешение за строеж и 
ползване. Започва прину-
дителното премахване на 
висящите около сградите 
кабели в цялата страна“, 
съобщи министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Лиля-
на Павлова при предста-
вянето на приоритетите 
на Дирекцията за нацио-
нален строителен контрол 
(ДНСК) през 2012 г. 

Наскоро стана ясно, че 
масово не се изпълняват 
заповеди на ДНСК за пре-
махване на незаконните 
базови станции на телеко-
мите. Бави се и проектът 
на Министерството на 

здравеопазването за мак-
симално допустимите нива 
на електрически и магнит-
ни полета в околната сре-
да. Заповеди за премахва-
не на базови станции се 
издават, когато липсват 
разрешения за строеж или 
санитарни протоколи и ко-
гато електромагнитното 
излъчване е над допустима-
та норма. Само за минала-
та година са издадени бли-
зо 600 констативни акта 
за забрана ползването на 
базови станции на мобилни 
оператори.

За периода 2006-2010 г. 
по данни на Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството са издадени общо 
412 заповеди за премахване, 
но едва половината са из-
пълнени.

Финансовата ни стабилност се клати според 
Комисията за финансов надзор

Отчетните данни за първите два месеца на 
2012 г. категорично опровергават твърденията 
за необходимост от актуализация на бюджета, 
твърдят от Министерството на финансите. 
Спрямо същия период на миналата година данъч-
ните приходи към февруари са нараснали с 13,5%, 
а приходите от ДДС - с 30,4%. Изпълнението на 
годишния разчет при данъчните приходи към фев-
руари 2012 г. е 14,5% при 13,3% за същия период 
на предходната година. При неданъчните постъ-
пления също има подобрение, като изпълнение-
то на годишния разчет за първите два месеца 
на 2012 г. е 16,1% при 14,3% за същия период на 
миналата година. Според данни на ведомството 
на Симеон Дянков разходите също не създават 
проблеми, като те са се увеличили за първите 2 
месеца с едва 4,8%.

Така излиза, че за този период на годината 
бюджетната позиция по Консолидираната фи-
скална програма се подобрява със 185,4 млн. лв., а 
това означава, че основните параметри по прихо-
дите и разходите към момента се развиват съо-
бразно разчетите в закона за бюджета за 2012 г., 
обясняват от МФ. Изводът на министерството 
е, че страната и публичните й финанси са пове-
че от стабилни, а инвеститорите имат голямо 
доверие. Това се доказва и с поредния аукцион на 
ДЦК, при който МФ постигна исторически най-
ниския лихвен процент от 2,11 на сто.

Страницата 
подготви 
Светослав Загорски

На две тежки атаки 
към бюджетната полити-
ка на министър Симеон 
Дянков, макар и на пръв 
поглед несинхронизирани, 
станахме свидетели от 
началото на седмицата. 
В официални становища 
Комисията за финансов 
надзор (КНФ), която се 
ръководи от бившия де-
путат на ГЕРБ Стоян 
Мавродиев, изрази своите 
огромни опасения, че фи-
нансовата стабилност на 
страната е поставена на 
карта, ако вицепремиерът 
Симеон Дянков не иниции-
ра навреме емитирането 
на глобални еврооблигации 
за покриване на дългови 
плащания през 2012 г. От 
комисията предупредиха, 
че за плащания по дълга в 

никакъв случай не трябва 
да се пипа Сребърният 
фонд.

Едновременно с ата-
ката на КФН дойдоха и 

официалните изявления 
на СДС, според които има 
голям риск от значително 
увеличаване на бюджет-
ния дефицит. Той можел 

да стане двойно по-висок 
от заложения и да стиг-
не опасни стойности от 
2,4%. Според сините иконо-
мисти ускорител на този 
процес е липсата на мерки, 
които да повишат доходи-
те на населението, да об-
лекчат административна-
та тежест за малките и 
средните предприятия.

В подкрепа на твърде-
нията си от опозицията 
посочват и ревизираната 
прогноза на Евростат за 
ръста на икономиката у 
нас, който явно няма да 
надхвърли 1,4% в края на 
годината. Тъкмо тази 
прогноза е взета пред-
вид и при актуализирана-
та програма за реформи, 
която е качена на сайта 
на Министерството на 
финансите. Ревизираният 
ръст на БВП бе потвърден 
и от финансовия зам.-ми-
нистър Боряна Пенчева  
(виж карето).

Шефът на КФН Стоян Мавродиев показва, че се разбира 

отлично с вицепремиера Цветан Цветанов

Българската банка за 
развитие стартира по-
редна кредитна линия, 
насочена към малките и 
средните предприятия. 
Финансовата институ-
ция подписа договори със 
7 търговски банки, които 
ще получат на два тран-
ша по 50 млн. лв., или общо 
100 млн. лв. Парите са с 
преференциален лихвен 
процент, който според из-
пълнителния директор на 
ББР Асен Ягодин ще бъде 
с 2,5 - 3 процентни пунк-
та по-нисък от този, при 
който фирмите теглят 
стандартен кредит. Очак-
ва нията са, че лихвата 
няма да надхвърли 7% на 
годишна база. Заемите ще 
се погасяват за срок до 
максимум 5 години, като 
през този период лихвата 
няма да се променя, а мак-
сималният размер на кре-
дита не може да надхвърля 
2 млн. лв. Предвидени са и 
по-благоприятни условия 
по отношение на дължи-
мите такси и комисиони.

„Макар че размерът 
на кредитната линия е 
твърде малък спрямо це-
лия кредитен пазар, иска 
ни се този инструмент да 
повлияе в позитивна посо-
ка“, коментира Ягодин. 

При успешна кампания 
по усвояване на средства-
та от ББР имат готов-
ност за допълнително 
увеличаване .  Новата 
100-милионна програма е 
поредната инициатива на 
банката в подкрепа на бъл-
гарските малки и средни 
предприятия за по-лесен и 
евтин достъп до банково 

финансиране. В изпълнение 
на тригодишната стра-
тегия „Хоризонт 2014” 
банката активизира дей-
ността си по отношение 
на този бизнес сектор. 
Продължава подготовката 
на анонсираната в края на 
миналата година гаран-
ционна схема в размер на 
335 млн. лв. по Програмата 
за развитие на селските 
райони. По тази програма 
се очаква към средата на 
2012 г. бизнесът да получи 
достъп до над 1 млрд. лв. 
кредити с преференциални 
условия.

В същото време Бъл-
гаро–американската кре-
дитна банка стана поред-
ната, 18-а банка, която 
подписа договор за ре-
финансиране с Държавен 
фонд „Земеделие” с цел да 
се кредитират проекти 
именно по Програмата 
за развитие на селските 
райони. Целта на тези 
договори е да се създа-
дат условия за повишава-
не размера на усвоените 

средства от Европейския 
фонд за развитие на сел-
ските райони. Активното 
прилагане на схемата за-
почна от края на август 
2011 г., а интересът към 
нея постоянно нараства. 
Кредитирането се осъ-
ществява при значително 
по-изгодни лихвени усло-
вия, като размерът на 
годишния лихвен процент 
беше предоговорен с бан-
ките и намален от 9 на 
7%. Срокът за погасяване 
е до 60 месеца, включи-
телно срокът за усвояване 
и гратисният период. Ре-
финансирането e в размер 
до 100% от одобрените 
за финансиране инвести-
ционни разходи, намалено 
с извършените авансови 
плащания, но не повече от 
500 000 лв. До настоящия 
момент ДФ „Земеделие” е 
ангажирал ресурс за над 
30 млн. лв. за рефинанси-
ране на 113 кредита, като 
общата инвестиционна 
стойност на проектите е 
за над 52 млн. лв.

Изпълнителният директор на ББР Асен Ягодин се надява 

новата кредитна линия да има голям успех

Снимка Денис Бучел
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Разработеният първи вариант на 
стратегическата част на национал-
ната програма за развитие „България 
2020” представя общата рамка на поли-
тиките за развитие на Република Бъл-
гария до края на 2020 г. Той е публично 
достъпен, като целта е да се постави 
начало на широк обществен дебат по 
тези политики.

Националната програма има три ос-
новни цели, които са насочени към по-
вишаване конкурентоспособността на 
икономиката, повишаване на жизнения 
стандарт чрез конкурентоспособно об-
разование и изграждане на инфраструк-
турни мрежи, осигуряващи оптимални 
условия за развитие на икономиката.

Тези цели ще бъдат преследвани с 
8 приоритета за следващите 7 години, 
голяма част от които са пряко свър-

зани със строителния отрасъл. Това 
са постигане на устойчиво и интегри-
рано регионално развитие и развитие 
на  високопроизводителна индустри-
ална база и модерна иновативна ин-
фраструктура. Други два приоритета 
също имат съществено отношение 
към строителството и правят връзка 
между сегашния и следващия програ-
мен период. Това са изграждането на 
адекватна енергийна инфраструкту-
ра и подобряване на транспортната 
свързаност.

Разработени са стратегии за все-
ки от приоритетите, чрез които да 
се определят основните двигатели на 
растежа, посоката на реформите в 
ключови сфери на социално-икономиче-
ския живот, както и да се посрещнат 
предизвикателствата, пред които е из-

правена българ-
ската икономика 
както в средно-
срочен, така и в 
дългосрочен план. 
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Големите инфраструк-
турни проекти и най-вече 
пътното строителство 
по всяка вероятност ще 
бъдат изнесени в отделна 
специализирана програма 
през следващия програ-
мен период 2014 – 2020 г., 
обявиха за „Строител” от 
екипа на министъра по ев-
рофондовете фондове. 

Въвеждането на та-
кава специализирана про-
грама не бива да изне-
надва никого, след като 
министърът по управле-
ние на средствата от 
ЕС Томислав Дончев вече 
заяви, че от ресурса за 
следващия програмен пе-
риод 5 млрд. евро, или при-
близително 30% ще бъдат 
заделени за големи про-
екти именно в областта 
на пътната и жп инфра-
структурата. 

Безспорно най-големи-
ят проект в пътищата 
през следващия програмен 
период ще бъде довършва-
нето на автомагистрала 
„Хемус”. Общата и ин-
дикативна стойност е  

1,25 млрд. евро. При сегаш-
ните планове тя ще бъде 
разделена на две отсечки. 
Първата е Ябланица - Ве-
лико Търново. Тя ще стру-
ва 750 млн. евро и ще се 
изгражда отделно, защо-
то попада в централната 
трансевропейска транс-
портна мрежа (ТЕN-T). 
Проектът е нов в ТЕN-T, 
което му дава основание 
да се кандидатира за ев-
росредства.  Втората 
отсечка е Велико Търново 
- Шумен и ще бъде чети-
рилентов път за 500 млн. 
евро. 

Другите магистрал-
ни проекти са третият 
лот на „Струма” от 62 км, 
който се оценява предва-
рително на 910 млн. евро, 
както и магистралата 
„Черно море”. Тя е с дължи-
на 100 км и предварител-
на цена от 450 млн. евро. 
Съвсем наскоро премиер-
ът Бойко Борисов предло-
жи на Катар да инвестира 
именно в изграждането на 
тази магистрала. 

От Агенция „Пътна 
инфраструктура” обявиха 
и други пътни проекти, 
които остават за след-
ващия програмен период. 
Сред тях най-съществен 

е скоростният път „Рила”, 
който е с дължина 143 км 
и прогнозна стойност от 
420 млн. евро. Други ва-
жни пътища, които ще се 
строят са Гюешево – Со-
фия, Русе – Шумен, Пловдив 
– Асеновград, Варна – Ду-
ранкулак и Видин – Ботевг-
рад. Общата им прогнозна 
стойност е 840 млн. евро. 
Към големите проекти в 
пътищата трябва да до-
бавим и прохода Маказа, 
чиято стойност за 195 км 
се очаква да бъде 382 млн. 
евро. Общо всички път-
ни проекти за следващия 
програмен период към мо-
мента се оценяват на 4,5 
млрд. евро. 

Другите специализи-
рани програми за 2014 –  
2020 г. се обсъжда да бъ-
дат „Образование” и „Тури-
зъм”, като в последната 
строителството също 
ще заема значителен дял 
от дейностите, финанси-
рани от ЕС.

В момента тече оживе-
на дискусия на експертно 
и политическо ниво, като 
се обсъжда възможност-
та броят на програмите 
да бъде намален на 5 или 
6 с цел по-добра координа-
ция и оперативност. Дис-

Поредният лот от „Струма” започва да се строи на 5 април

България е договорила 70% от общия 
обем средства за финансиране по опера-
тивните програми на Европейския съюз.

Това става ясно от последната акту-
ална справка за изпълнението на опера-
тивните програми LOTHAR. Системата 
LOTHAR е приложение за изготвяне на 
финансови прогнози за усвояването на 
средствата по оперативните програми 
и наблюдение на тяхното изпълнение. 
Системата има важна роля в процеса на 

управление на оперативните програми 
с оглед адекватното планиране на раз-
ходването на средствата. Прогнозата 
се изготвя въз основа на общия размер 
на сключените договори, извършените 
и сертифицираните плащания от Евро-
пейската комисия.  България има въз-
можност да договаря средства по опе-
ративните програми, съфинансирани от 
структурните фондове и Кохезионния 
фонд на ЕС до края на 2013 г.

Министър Дончев е готов 

с предложенията си за 

следващия програмен период

Всички дискусионни 
въпроси трябва да бъдат 
изгладени до началото на 
следващия месец, защото 
през април министър Дон-
чев ще внесе за одобрение 
от Министерския съвет 
предложение за новата 
структура за следващия 
програмен период. Пред-
ложението ще включва 
програмите, водещите 
ведомства и тематични-
те цели за България, които 
ще се финансират от Ев-
ропейския съюз през 2014-
2020 г.

„Нашата основна цел в 
момента е да дадем пър-
воначална енергия, свър-
зана със затварянето на 
въпроса за брой финансо-
ви инструменти - тоест 
оперативни програми и 
прилагащи звена. Това е 
голямата тема“, заяви 
министър Дончев, който 
представлява България в 
европейския дебат и пре-
говорите за бъдещето на 
кохезионната политика  
на ЕС. 

По думите му предло-

жението за структура на 
следващия програмен пе-
риод, което той ще внесе 
за одобрение от МС през 
април, ще отразява до го-
ляма степен всички дис-
кусии, теми и възражения. 
Предложението ще следва 
целите и приоритетите, 
заложени в национална-
та програма за развитие 
„България 2020”, като ще 
фокусира инвестиции в ня-

колко основни направления 
- базисна  инфраструкту-
ра (пътища и железници); 
секторите води и отпа-
дъци; регионално и град-
ско развитие; иновации и 
конкурентоспособност; 
човешки ресурси.

Националната програ-
ма за развитие „България 
2020” е в процес на разра-
ботване и ще бъде гото-
ва към средата на тази 
година. 

„Целта, която сме си 
поставили, е една по-зря-
ла и почти окончателна 
версия на националната 
програма за развитие да е 
готова през юли. Факт е, 
че това е първият по-се-
риозен опит за планиране, 
който засяга следващия 
програмен период. И въ-
преки латентните дефе-
кти, които има, той до го-
ляма степен е насочване 
и фокусиране на усилията, 
което ще улесни сериозно 
разработването и на дру-
ги стратегически и про-
грамни документи,” комен-
тира министър Дончев. 

Атомната 

енергетика е 

в основата на 

енергийната ни 

структура

Снимка Денис Бучел

Най-големият проект ще е магистрала 
„Хемус“ за 1,25 млрд. евро

кутира се възможността 
сегашните оперативни 
програми „Техническа по-
мощ“ и „Администрати-
вен капацитет“ да бъдат 
обединени в една предвид 
идентичните си бенефи-
циенти. 

Решението на въпро-

са за броя на програми-
те и управляващите ги 
структури е от жизне-
новажно значение, защо-
то дава възможност на 
бъдещите управляващи 
органи да стартират 
твърде времеемкия про-
цес  за  програмиране, 

твърдят от екипа на 
министър Томислав Дон-
чев. Само по този начин 
България би била в със-
тояние да започне из-
пълнението на одобрени 
проекти от новия про-
грамен период още на  
1 януари 2014 г.
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Валентин Стоянов, 
енергиен експерт

Решението да се 
прекрати проектът 

АЕЦ „Белене” беше 
съпроводено с 

обяснение какво и 
колко ще спестим, 

ако не построим 
централата. Но 

въпросът какво ни 
струва неслучването 

на проекта, остана 
незададен.

Дори и 
без подробен 

икономически и 
енергиен анализ 

кратък преглед на 
фактите показва, 
че отказът ни от 

проекта ще ни донесе 
загуби. Целият 

ресурс - финансов, 
административен и 
политически, който 

беше съсредоточен в 
„Белене” от  

1981 г. насам, сега 
се оказва захвърлен 

на изоставената 
строителна 

площадка. 
Единствената 

дума, която може да 
опише ситуацията, 

е „щета“. Щета 
за българската 

енергетика, щета и 
за геополитическата 
ни роля. Щета, която 

ще отеква над нас 
десетилетия наред.

Една от основните 
спекулации около проек-
та за изграждане на АЕЦ 
„Белене” бе тази, че нова-
та централа щяла да се 
строи с пари от бюджета 
и че сметката ще бъде 
платена от българското 
общество. Това твърдение 
е по-скоро спекулативно, 
отколкото некомпетент-
но, и целта му е да окаже 
психологически натиск 
върху данъкоплатците.

Концепцията

Каква обаче е ре ал-
ност та около финанси-
рането на проекта? АЕЦ 
„Белене”  трябваше да 
бъде построена от и да е 
собственост на проектна 
компания, създадена спе-
циално за тази цел. Без да 
се „наливат” пари от бю-
джета. Подчертавам го, 
защото веднъж завинаги 
трябва да стане ясно, че 
няма енергийни проекти, 
които се строят с „пари 
от бюджета“. Меморан-
думът за създаване на 
тази компания беше по-
дписан на 30.11.2010 г., но 

умишленото разтакаване 
доведе до забавяне на уч-
редяването й. В търгов-
ското дружество делът 
на българската страна 
се предвиждаше да бъде 
51% и да е собственост 
на Националната елек-
трическа компания (НЕК). 
Най-вероятно финансира-
нето щеше да бъде струк-
турирано в съотношение 
30/70 или 20/80  собст-
вен капитал/привлечен 
капитал. В капитала на 
проектната компания 
следваше да бъдат апор-
тирани сертифицираната 
площадка на централата, 
сградният фонд, доста-
веното оборудване и дру-
га техника. Всичко това 
може да бъде оценено на 
над 1 млрд. евро и по този 
начин въобще нямаше да 
се стигне до инвестиране 
на каквито и да е допълни-
телни средства от НЕК. 
Последното означава, че 
в централата вече е при-
ключило влагането на па-
ричен ресурс от българска 
страна или че в най-не-
благоприятния случай то 
щеше да бъде сведено до 
абсолютен минимум. То-
ест от чисто финансова 
гледна точка български-
ят участник е изпълнил 
преките си финансови ан-
гажименти към втората 
атомна централа. Важно 
е да бъде разбрано и друго. 
Освен че по никой начин в 
„Белене” нямаше да бъдат 
инвестирани пари от бю-
джета (а само в краен 
случай минимални суми от 
страна на НЕК), държава-
та нямаше да се ангажира 
и с издаване на гаранции. 
А както знаем, прекомер-
ното увеличение на дър-
жавните гаранции може 
да доведе до намаляване 
на кредитния рейтинг. 

Често предмет на ко-
ментари бяха и потенци-
алните инвестиции в ин-
фраструктура, свързана с 
АЕЦ „Белене“. Тук се визи-
раха два основни момента 
– високоволтовите връзки 
от централата до нацио-
налната преносна мрежа 
и разходите за баланси-
ращи мощности (ПАВЕЦ). 
Отговорите тук обаче са 
известни. Още преди годи-
на и половина от Електро-
енергийния системен опе-
ратор (ЕСО) анонсираха, 
че изграждането на мрежа 
ще струва около 250 млн. 
евро – собствени сред-
ства на самия ЕСО, който 
с новите промени в Закона 
за енергетиката самос-
тоятелно ще притежава 
и управлява преносната 
система. Става дума за 
свързване на площадката 
с три подстанции в Се-
верна България („Мизия“, 
„Царевец“ и „Образцов чи-
флик“), не и за електропро-
води „до националните ни 
граници“. Така или иначе 
плановете на ЕСО са из-
готвени и финансово-тех-
нически обосновани. 

Другата спекулация, 
която се лансираше, бе, че 
ще са необходими инвес-
тиции в нови ПАВЕЦ мощ-
ности, които да баланси-
рат блоковете в „Белене”. 
Тук е достатъчно да на-
помним, че ПАВЕЦ „Чаира“ 
в продължение на години 
балансираше шест реак-
тора в „Козлодуй” и сега 
продължава да се справя 
успешно с тази си функ-
ция. Щеше да се справи и 
с два по два съответно на 
две площадки, а трябва да 
се има предвид и бъдеща-
та каскада „Горна Арда“, 
чието строителство ще 
започне през 2013 г. Спо-
ред проекта

електроенергията от 

АЕЦ „Белене” нямаше да 

се изкупува по префе-

ренциални цени,

какъвто е случаят със 
„зелената” енергия, с про-
изведения от когенерации 
ток и с електроенергията 
от два теца в Маришкия 
басейн. Нещо повече – не е 
необходим какъвто и да е 
договор за дългосрочно из-
купуване на тока от цен-
тралата, който да тежи 
на плещите на българския 
потребител. Това означа-
ва, че енергията директ-
но щеше да се предлага на 
свободния пазар, както и 
че целият проект е изця-
ло пазарно ориентиран. А 
това е нещо, което бяхме 
забравили като концеп-
ция поне през последното 
десетилетие. През целия 
този период всички ин-
вестиции в конвенционал-
ни или други генериращи 
мощности бяха базирани 
на идеята за гарантирано 
дългосрочно изкупуване на 
тока по доста благопри-
ятни за инвеститорите 
цени. Дори и когато това 
не е съвсем от полза за 
потребителите. Затова 
е много важно енергети-
ката ни да се върне към 
пазарното начало, а не 
да върви по светлия път 
на субсидиите. Ядрените 
централи се вписват точ-
но в тази концепция, защо-
то генерират достатъч-
но евтина енергия, която 
ги прави конкурентни. И 
към момента например 2/3 
от електроенергията на 
свободния пазар в Бълга-
рия се осигуряват от АЕЦ 
„Козлодуй“, което е показа-
телно за конкурентните 
предимства на ядрената 
енергетика в ценово от-
ношение. 

Цената на тока

Миналата година беше 
публикувано интересно 
проучване на Института 
за енергиен мениджмънт, 
касаещо цената на елек-
троенергията от АЕЦ „Бе-
лене”. Според различните 
сценарии тя би могла да се 
движи от 3,7 до 16,1 евро-
цента/квтч. Проучването 
обаче е консервативно, а 
в шестте основни допус-
кания има някои неточ-
ности. Така например се 
приема, че минималната 
лихва по финансирането на 
проекта „Белене” е 5%. По 
неофициална информация 
цената на финансиране, 
предлагана от „Росатом“, 
е 4%. Друго допускане е, 
че срокът на експлоата-
ция на ядрената мощност 
е 40 години. За реактори 
от поколение „III+” тя е 60 
години. Допуска се също, 
че разполагаемостта (из-
ползването на инсталира-
ната мощност за произ-
водство) е 90%. Тя обаче 
най-вероятно ще е по-голя-
ма – около 92%. И още един 
детайл, който обикновено 
убягва на коментатори-
те. Всеки от планираните 
два блока на АЕЦ „Белене” 
още в първоначалния етап 
нямаше да е с инстали-
рана мощност от 1000, а 
1075 MW, която след 3-4 го-
дини от влизане в експлоа-
тация щеше да се повиши 
до 1200 MW. Това означава, 
че централата щеше да 
произвежда по-големи ко-
личества електроенергия 
и съответно ще генерира 
по-високи приходи и по-до-
бър финансов резултат.

Друго допускане, на ба-
зата на което се опреде-
ля рамката за прогнозна 
цена, е, че строителство-
то на нов ядрен блок ще 

продължи между 3 и 7 го-
дини. Можехме по-скоро да 
очакваме долната граница 
с оглед високата степен 
на готовност от страна 
и на изпълнителя, и на бъл-
гарските подизпълнители. 
Поради получилото се още 
по време на предишното 
управление забавяне реал-
ното изграждане на цен-
тралата не можа да стар-
тира преди две години. 
Последното от шестте 
основни допускания, върху 
които се базира проучва-
нето, е, че капиталът се 
осигурява преди строи-
телството. Точно тази 
идея бе заложена в под-
писването на прословутия 
анекс към сключения преди 
години договор. 

Затваряне на енергийни 

мощности

Пак във връзка с те-
мата за това кой щеше 
да плати АЕЦ „Белене” 
възникна твърдение, бу-
дещо недоумение. Според 
него заради нова ядрена 
централа щели да бъдат 
затворени редица други 
съществуващи мощности. 
Истината е, че въпросна-
та теза дойде предимно 
от същите среди, които 
преди години направиха 
всичко възможно за затва-
ряне на малките блокове в 
АЕЦ „Козлодуй“. Прави впе-
чатление, че сред хората, 
лансиращи подобни версии, 
нито един не е енергетик 
и няма практически опит 
в тази сфера. Самото про-
тивопоставяне на отдел-
ни подотрасли в енергети-
ката е контрапродуктивно 
и се отразява негативно 
върху развитието на целия 
сектор.

А сега по същество. 
Болезненият проблем за 
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привеждане на българ-
ските термоцентрали 
в съответствие с еко-
логичните стандарти, 
включително инстали-
ране на сероочистващи 
инсталации, се решава 
от техните собствени-
ци и зависи от финансо-
ви възможности и бизнес 
планове. Няма как вината 
за нереализиране на ин-
вестиционни програми и 
дългогодишното „затва-
ряне на очи” да бъде прех-
върлена на друг. Между 
другото част от тецо-
вете в България вече не 
функционират, а както 
знаем, строителство на 
АЕЦ „Белене” няма да има. 
В началото на прехода 
страната ни разполагаше 
с около 12 600 MW инста-
лирани мощности, а към 
момента те са около 9700 
MW. И за това ли има вина 
една несъществуваща яд-
рена мощност?

Изводите

Дали да имаме нова 
ядрена централа, преце-
ниха българските поли-
тици. Но никой не трябва 
да си измива ръцете със 
съвети на консултанти и 
политически натиск. Има 
данни, че становището 
на HSBC за изграждане 

на нова ядрена мощност 
в България е било пози-
тивно. Едно обаче тряб-
ва да е ясно. Нова АЕЦ 
нямаше да да се строи с 
пари от бюджета и смет-
ката няма да бъде плате-
на от данъкоплатците. 
Инвеститор нямаше да 
е обществото, а проект-
на компания, която нито 
щеше да търси държавни 
гаранции, нито щеше да 
иска договори за гаран-
тирано купуване на енер-
гията на преференциални 
цени. Нещо повече. На все 
по-окрупняващия се и ли-
берализиран европейски 
енергиен пазар българ-
ските АЕЦ щяха да се кон-
курират на енергийната 
борса с вятърните цен-
трали от Дания, полски-
те ТЕЦ и гръцките газови 
централи. И тогава паза-
рът щеше да прецени кой 
е по-конкурентоспособен, 
включително чия енергия 
е по-евтина.

Аналогиите невинаги са 

подходящи, но могат да 

бъдат зададени няколко 

въпроса

Изплати ли се инвес-
тицията в АЕЦ „Козлодуй” 
за четири десетилетия? 
Тук отговорът и на най-
големите критици на яд-
рената енергетика е по-
ложителен. За тази цел 
бяха ли нужни субсидии, 
преференциални цени и 
дългосрочни договори за 
гарантирано изкупуване на 
тока? Не. Защо тогава в 
енергетиката никой не го-
вори за конкуренция, пазар 
и цени, а само за субсидии, 
подпомагане и гаранти-
рано изкупуване? Същите 
въпроси и отговори са при-
ложими към проекта „Беле-
не”, защото той е пазарно 
ориентиран и нямаше да 
бъде изплащан от гражда-
ните нито в качеството 
им на данъкоплатци, нито 
в качеството им на по-
требители чрез изкустве-
но завишаване на цените. 
Дано това бъде осъзнато 
веднъж завинаги.

Други български цен-
трали могат да станат 
жертви не на нова ядрена 
мощност, а на липсата на 
инвестиции, както и на 
много по-строгите еко-
логични стандарти в Ев-

ропейския съюз, касаещи 
големите горивни инста-
лации (ТЕЦ с мощност над 
50 MW). Нека не пропус-
каме темата за пазара. 
Има бъдеще този, който 
предлага по-атрактивни 
цени, базова енергия при 
непрекъснати доставки и 
същевременно не отделя 
вредни емисии. А времето 
на субсидиите за енергий-
ни компании на гърба на 
потребителя безвъзврат-
но ще трябва да си отиде 
един ден.

Често задаван въпрос е 

имаше ли умишлено заба-

вяне на проекта „Белене“? 

Въпреки че тази ин-
формация не достигна до 
широката публика, всич-
ки основни параметри по 
проекта са ясни. Но дълго 
така и не се стигаше до 
вземане на ясно решение. 
Странно е например, че в 
решаващия момент, ко-

гато предстоеше реално 
стартиране на строи-
телството, изведнъж се 
оказа, че трябва да бъде 
нает консултант, който 
да определи какво ще е 
търсенето на електрое-
нергия в България и райо-
на на Югоизточна Европа 
през следващото десети-
летие или две. Прогнози 
за националното потреб-
ление има в приетата 
преди година енергийна 
стратегия на страната 
ни. Те съответно се из-
работват от ЕСО. Енер-
гийните стратегии на 
съседните държави също 
са публикувани, а наред с 
тях има и информацион-

ни масиви на Евростат и 
национални статистиче-
ски институти. В крайна 
сметка 

някой друг ли  

трябваше да ни каже 

дали да строим или не? 

От „Белене“ си тръгна-
ха RWE и „Атомстройекс-
порт“. Работа не започна 
и френската „Арева“, коя-
то трябваше да изгради 
системите за сигурност 
и електрическата част с 
общ обем от около 1 млрд. 
евро. 

Никой не казва колко ще 

струва неслучването на 

проекта 

А това също е въпрос, 
който стои пред българско-
то общество и пред упра-
вляващите. Накрая може да 
се окаже, че всички ние ще 
платим за това, че не сме 
изградили „Белене“. Защото 
на хиляди страници анализи 
и документи, на години и 
огромен брой човекочасо-
ве работа се противопос-
тавят десетина заучени 

фрази, изговаряни с не-
вероятна лекота. Колко 
струва например на би-
товите потребители и 
националната икономика 
ежегодното поскъпване 
на електроенергията? 
За последните седем го-
дини цената на тока за 
домакинствата се е уве-
личила близо два пъти и 
половина. Каква е цена-
та, плащана от всички 
нас, за това поскъпване? 
Как могат да бъдат ком-
пенсирани темповете 
на нарастване? А колко 

струват пропуснатите 
ползи от милиарди евро ин-
вестиции? Или от няколко 
милиарда киловатчаса не-
изнесен ток годишно? Кой 
носи отговорност за всичко 
това?  Опасявам се, че Бъл-
гария с ускорено темпо се 
превръща в 

държава със затихващи 

функции – също като 

енергетиката ни 

Едни хора непрекъснато 
ни обясняват как нямаме 
нужда от нови мощности, 
как икономиката няма да 
расте, как няма нужда да 
изнасяме електроенергия, 
защото след време окол-
ните страни сами щели да 
си изградят необходимите 
генериращи мощности. Ако 
не възприемем по-активен 
подход в енергетиката, 
това наистина ще се случи 
и потърпевши ще сме всич-
ки ние. България непрекъс-
нато оставя вакууми, за-
пълвани от някой друг.

Това, което ще се случи 
със строителната площад-
ка след  прекратяването на 
проекта „Белене“, е, че ще 

бъдат извършени консерва-
ционни работи, но ежегодно 
НЕК ще трябва да отделя 
значителни средства за 
поддържане, охрана и съх-
ранение на съоръжения, 
оборудване и материали, 
които стоят неизползвани.

С коя друга страна ос-
вен с Русия можехме да 
изградим централата? За 
съжаление тук продължа-
ваме да се въртим в ома-
гьосан кръг. Проблемът е, 
че България излъчваше раз-
нопосочни и противоречи-
ви сигнали и това от своя 
страна отблъсна потенци-
алните инвеститори. Така 
или иначе меморандумът за 
създаване на проектната 
компания беше подписан и 
от една финландска и една 
френска компания („Фор-
тум“ и „Алтран“). Факт е 
и интересът от страна 
на американски фонд, като 
желанието там бе за не 
по-малко от 25% дял в про-
екта. Проблемът бе, че 
страната ни отказваше да 
вземе окончателно решение 
въпреки цялата свършена 
работа и инвестираните 
през годините средства. А 
когато най-после го взе, то 
обезсмисли целия положен 
труд.

Плановете за 7-и блок в 
АЕЦ „Козлодуй” са реалис-
тични, но след не по-малко 
от десетилетие. Тази тема 
беше широко дискутирана 
в медиите, включително 
от ръководството на АЕЦ 
„Козлодуй“. Ние трябва да 
мислим за нови мощности 
там, но стартирането на 
проекта тепърва значи, че 
завършването му евенту-
ално ще се състои след не 
по-малко от десетилетие. 

Тогава ще се появят нови 
послания от типа „ама ние 
вече нямаме кадри, затова 
по-добре да не развиваме 
енергетиката си интензив-
но“. Цялото това „мислене“ 
работи в полза на статук-
вото и срещу бъдещото 
развитие на българския 
енергиен сектор въобще. 
А по отношение пренасяне-
то на реактор в „Козлодуй” 
- може да звучи недипло-
матично, но тук по-скоро 
става дума за лаически 
изказвания и пожелателно 
мислене. Дори сегашният 
директор на АЕЦ „Козлодуй“ 
каза, че за подобни неща са 
нужни поне 10 години. Още 
един ключов въпрос е този 

дали дължим неустойки 

за „Белене“ и изобщо с 
какво е съпътствано спи-
рането на проекта. Част 
от последиците ще са в 
енергийния сектор, и то 
изцяло в ущърб на Бълга-
рия. Не ми се иска да съм 
на мястото на политици-
те, които ще трябва да 
обясняват на обществото 
ни защо се случи това. Съ-
ветът ми е понятието не-
устойки да се разглежда в 
много по-широк контекст, 
защото те ще надхвърлят 
цената на един реакторен 
корпус и ще се платят бук-
вално от всеки българин. 
Накрая ще се окаже, че сме 
изяли хем солта, хем сто-
те тояги. 

В публичното прос-
транство се въртят раз-
лични числа с различна 
степен на достоверност 
за средствата, които сме 
вложили в „Белене” досега. 
Напоследък се споменава 
за 1,380 млрд. лв., но това 
не включва финансирането 
преди началото на прехода. 
Първият реакторен корпус 
вече е изплатен на две тре-
ти, изградена е голяма част 
от съпътстващата инфра-
структура и площадката е 
готова за финалната фаза 
от строителството на 
централата. Схемата на 
проектно финансиране е 
ясна, българската страна 
обаче направи рязък завой в 
насрещното. Нека преста-
нем да мислим доктринер-
ски и с идеологеми, а да се 
вслушаме в гласа на разума. 
Последното не се отнася 
само за проекта „Белене“.

Снимки Денис Бучел и Георги Сотиров
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В рамките на DamSafe е изгот-
вено и сравнение в практиката 
за гарантиране на сигурност на 
малки язовирни стени в Австрия и 
България. Мария Беляшка, която е 
докторант към катедрата по хи-
дротехника и работи по проекта 
заедно с доц. Гиргинова, обяснява, 
че у нас има нормативни актове, 
които да регламентират не само 
строителството, но и експлоа-
тацията на хидротехническите 
съоръжения. И докато във Виена 
има специален нормативен акт за 
експлоатацията на малки язовирни 
стени, у нас Наредба 13 регламен-
тира експлоатацията на всички 
язовирни стени и съоръжения към 
тях, включително и на малките 
водохранилища. Като малки язо-
вирни стени в България се класи-
фицират тези с височина, по-малка 
от 15 м, и обем, по-малък от 1 млн. 
куб. м. В Австрия малки язовири са 
тези със стени до 15 м и обем до  
500 000 куб. м.

На базата на Наредба 13 през 
ноември 2004 г. Министерството 
на земеделието и горите (понасто-
ящем на земеделието и храните) е 
издало вътрешен правилник за без-
опасна експлоатация и поддържане 
на съоръженията на хидромели-
оративната инфраструктура, къ-
дето попадат и малките язовири, 
използвани основно за напояване на 
земеделски площи. Прилагането на 
тези предписания у нас за по-голя-
мата част от малките язовири е 
проблем, тъй като те са общинска 
собственост и са лишени от про-
фесионална грижа като техническа 
експлоатация и контрол, поради 
което  представляват и най-голя-
мата опасност за урбанизираните 
територии под тях. 

Сравнението сочи още, че в Ав-
стрия първото ниво на инспекция 
е грижата на собственика, а вто-
рото се извършва от независими 
органи на държавното управление. 
При нас първото ниво на контрол 

отново е на собственика, но той 
трябва да назначи и експертен 
технически съвет, който приема 
годишните доклади, разработени 
от собственика, в обобщение на 
резултатите от извършените дей-
ности по експлоатацията. Второ 
ниво са областните управители, 
които назначават комисии за еже-
годно обследване. В последните 
подготвяни промени на Закона за 
изменение и допълнение на Закона 
за водите се предвижда още едно 
ниво на инспекция  - министърът на 
икономиката, енергетиката и ту-
ризма да контролира техническото 
състояние на язовирните стени и 
съоръженията към тях. Инж. Беляш-
ка подчертава, че сравнителният 
анализ е в процес на разработка и 
информацията за него не е пълна. 
Предстои екипът, работещ по про-
екта, да предложи указания за тех-
ническа експлоатация, произтича-
щи от Наредба 13, но специфични 
за малките язовири у нас.

Река Вит

В проекта участват още партньори от Германия и Австрия
Невена Картулева

„След събитията в с. 
Цар Калоян през 2007 г. 
и други подобни, довели 
до изключително теж-
ки последици и човешки 
жертви в резултат на 
разрушени язовирни сте-
ни, възникна идеята за 
проекта DamSafe. Ини-
циативата беше на ГД 
„Пожарна безопасност и 
защита на населението“ 
към МВР, като в проекта 
се включи и УАСГ с Хи-
дротехническия и Геоде-
зическия си факултет“, 
разказва доц. д-р инж. 
Мария Гиргинова за въз-
никването на проекта, 
чийто ръководител е от 
страна на университе-
та. Министерството на 
вътрешните работи е 
главният бенефициент 
по европейския проект 
„Подобряване на превен-
цията и осъзнаването на 
опасността от наводне-
ния чрез разработване на 
стандартизиран план за 
оценка и управление на 
риска от малките язови-
ри, базиран на европей-
ски добри практики и об-
мяна на опит“ (DamSafe). 
Идеята на експертите 

Доц. д-р инж. Мария Маврова-Гир-

гинова е преподавател в Универси-

тета по архитектура, строител-

ство и геодезия (УАСГ) и автор на 

редица научни и научно-прилож-

ни публикации на тема оценка и 

анализ на риска. През 2004 г. въз 

основа на вероятностно изслед-

ване алармира, че действащите 

норми за проектиране на насипни 

язовирни стени от 3-ти и 4-ти 

клас (малки язовири) залагат не-

допустимо ниска степен на си-

гурност, потвърждение за което 

е и статистиката на инциденти 

и аварии със съоръжения от този 

тип у нас. През 2007-2008 г. участ-

ва в разработката на национална 

методика за оценка на риска от 

потенциално опасни обекти в 

частта „Вредно въздействие от 

води” за нуждите на вече закритото Министерство на държавната 

политика при бедствия и аварии. През 2011 г. ръководи българската 

част на международен екип за изработване на национална методика 

за оценка на риска от наводнения съгласно Директива 60/2007/ЕС, 

възложена от МОСВ, както и на оценка на риска от наводнение в 

Черноморския басейнов район. Тя е ръководител на екипа на УАСГ в 

международния проект на МВР, съфинансиран от ЕК - DамSаfe.

Снимка личен архив

Карта на района, който обхваща изследването

Световният ден на водата - 22 март, беше от-
белязан и в Университета по архитектура, стро-
ителство и геодезия (УАСГ), където се проведе 
младежка научна сесия за сектор „Водно строител-
ство“. Инж. Владимир Кукурин, който е докторант 
към Хидротехническия факултет при УАСГ, изнесе 
доклад за определянето на заливаемите площи при 
преминаване на високи води по р. Осъм в границите 
на Ловеч с помощта на хидравличен модел.  Инж. 
Денислава Георгиева представи характеристики-
те на интензивните дъждове за Русе. В рамките 
на сесията беше разяснена и нормативната база 
за проектиране и контрол на водните съоръжения. 
Според проф. Стефан Модев – досегашен декан на 
Хидротехническия факултет, не може водна ин-
фраструктура за милиони да се проектира по нор-
ми отпреди повече от 40 години. Той настоя да се 
започне работа по изготвяне на нова нормативна 
база, съобразена с настоящите климатични условия 
и експлоатация на съоръженията. По думите му нуж-
дата от такава се налага заради концентрирането 
на валежите и следващите ги сухи периоди и заради 
миграцията на населението в страната. 

Проф. д-р инж. Стефан Модев:

от ГД „Пожарна безо-
пасност и защита на 
населението“ получава 
подкрепа и от редица 
европейски и български 
партньори - Wald+Corbe 
Consult ing Engineers - 
Германия, Техническия 
университет във Виена, 
Департамента за уп-
равление на водите на 
Федералното правител-

ство на област Щирия - 
Австрия, УАСГ и СУ „Св. 
Климент Охридски“, „На-
поителни системи“ ЕАД 
и Националния институт 
по метеорология и хидро-
логия към БАН.

Проектът е старти-
рал през 2010 г. и продъл-
жава до февруари 2013 г. 
В рамките на 24 месеца 
партньорите ще иден-
тифицират потенциално 
опасни водоеми в пилот-
ни региони. След събира-
нето на информацията 
ще разработят ръковод-
ство с критерии и указа-
ния за преценка на риска 
и щетите от катастро-
фални наводнения. Общи-
ят бюджет на проекта е  
523 378 евро, като при-
носът на ЕК е в размер 
на 330 397 евро. Оста-
налите 110 132 евро ще 
бъдат съфинансирани от 
всички партньори.

Доц. Гиргинова уточ-

нява, че вече са на-
правени геодезиче-
ските измервания 
и в момента пред-
стои хидроложката 
работа по проучва-
нето на водосборна 

област с малки язовирни 
стени – в поречието на 
два притока на р. Вит. 
Това са р. Тученица, коя-
то минава през Плевен, и 
съседната р. Чернялка. И 
двете реки са застроени 
с поредица от малки язо-
вири, като 

особено проблемни  

са някои от тези  

по р. Чернялка 

„Концепцията за за-
щита от наводнения на 
Плевен е била сериозно 
разработена в миналото 
и са изградени защит-
ни съоръжения, затова  
очакваме, че в поречие-
то на Тученица вероятно 
оценката на риска няма 
да бъде висока именно 
поради доброто плани-
ране, но това трябва да 
се докаже“, обяснява още 

ръководителят на екипа 
в УАСГ. Обект на изслед-
ване ще са яз. „Кайлъка“, 
„Тотлебенов вал“, „Нико-
лаево-2“ и „Николаево-3“, 
като последният е  в 
много лошо техническо 
състояние с разрушен 
преливник. „След проуч-
ването стигнахме до 
заключението, че един-
ственото, което може 
да се направи, е да бъде 
бракуван съгласно Наред-
ба 13. Когато се изведе 
от експлоатация, трябва 
да бъде доказано безопа-
сен. Сега е освободен от 
вода, с отворен основен 
изпускател“, допълва доц. 
Гиргинова. Проучването 
на язовирите в тази во-
досборна област ще даде 
информация за ефикас-
ността на използване-
то на съществуващите 
малки язовири като ре-
тензионни басейни и в 
резултат от дейности-
те на всички партньори 
по проекта през 2013 г. 
ще бъде издаден наръч-
ник за оценка и управле-
ние на риска от малки 
язовирни стени. 

Снимка авторът



Явно дупките по пътищата са 
проблем навсякъде по света. Както 
всички знаем, за тяхното закърпва-
не са нужни няколко тежки машини 
и немалък екип от хора. За да на-
мали разходите и да увеличи ско-
ростта на работа, една американ-
ска компания - Python Manufacturing 
Inc., създаде машина с размерите 
на бус, която използва технология 
на Калифорнийския университет, за 
да запълва сама дупките по пътна-
та настилка.  

За да работи Python 5000, как-
то е наречена машината, нейният 
шофьор, който е и оператор, първо 

напълва задното лесно достъпно 
ремарке с обем от 4,5 тона с то-
пла или студена асфалтова смес, 
която после откарва до участъка 
за ремонт. 

Когато стигне до там, блокира 
само съответното платно, като 
така минимално пречи на движение-
то, докато е в пълна безопасност в 
удобната кабина. Тя има голямо па-
норамно стъкло, за да може опера-
торът да вижда всички дейности, 
които ще извършва. 

Започва се с изваждането на 
специална роботизирана „ръка” от 
предницата. Тя първо почиства 

дупката от отпадъци и я пръска с 
дзифт, за да може новият асфалт 
да полепне по-добре, след което 
конвейерна лента от ремаркето го 
нанася. Асфалтът се поддържа то-
пъл, като се използва топлината, 
отделяна от ауспусите. Така маши-
ната пести енергия. 

После гребло в ръката робот 
подравнява асфалта, а хидравличен 
валяк го пресова, докато създаде 
гладка и здрава кръпка. Управление-
то на всички тези дейности става 
само с джойстик, като те отнемат 
по-малко от 2 минути за средно го-
ляма яма с диаметър от около 60 
см. Освен дупки Python 5000 може 
да запълва и дълги цепнатини в 
асфалта, да работи при минусови 
температури и дори по време на 
дъжд. 

Според производителя качест-
вото на кръпките е същото като 
на оригиналната пътна настилка и 
те би трябвало да издържат дори 
при екстремни условия до минус 40 
градуса Целзий. Производителнос-
тта на Python 5000 е такава, че 
един-единствен човек може да ре-
монтира приблизително три пъти 
повече дупки, отколкото тради-
ционните екипи. Заради компактни-
те си размери и високата скорост 
новата машина може спокойно да се 
движи дори по магистрали, като по 
този начин тя значително разширя-
ва обсега си на действие. 
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Японски-
ят техноло-
гичен гигант 
Sony създаде 
електриче-
ски контакт, 
който може 
да идентифи-
цира устройствата, включени в него, както и хора-
та, които го използват. Според компанията това ще 
позволи уредите, включени към дадена електромрежа, 
които не се използват в момента, да се изключват 
дистанционно. Това, освен че ще пести ток, ще позво-
ли и захранването на приоритетните уреди (например 
медицинското оборудване и хладилните камери в една 
болница) при недостатъчно напрежение в системата. 
Технологията ще позволи и таксуването на клиенти, 
които зареждат електромобилите или мобилните си 
устройства от публично достъпни контакти.

Наречена е Authentication Power Outlet – идентифи-
циращ контакт. Тя използва радио идентификационен 
чип (RFID), също разработен от Sony, наречен FeliCa, 
какъвто има в повечето смарт карти за електронни 
плащания. 

Когато дадено устройство се включи в контакта, 
чипът, вграден в щепсела му, препредава информаци-
ята за него на четец, вграден в контакта. Щепселът 
и контактът комуникират чрез безжична антена, но 
компанията разработва и версия за обмяна на данни 
чрез кабел. 

Вече е създаден и адаптер с FeliCa чип, който се 
слага в обикновените контакти, а четецът се монти-
ра на разпределителното табло. По този начин лесно 
могат да се надградят съществуващите елсистеми, 
без да се налага да се подменят изцяло. 

Освен дистанционен контрол и задаване на прио-
ритети при захранването системата ще позволява 
на потребителите, използвали електроенергия от об-
ществен контакт, да заплащат стойността и само 
като прекарат банковата си карта през него. 

От Sony още не са решили кога ще пуснат систе-
мата за комерсиална употреба. Засега те обявиха, че 
за да може тя да се осъществи, към проекта трябва 
да се присъединят още производители на електроу-
реди и доставчици на електроенергия.  

Страницата 
подготви 
Асен Начев

Калифорнийската ком-
пания Solar3D провежда 
проучване за възможност-
ите за интегриране на 
соларни клетки директно 
в керемиди. Сега същест-
вуващите не са подходящи 
за тази цел, защото са с 
фиксирана ориентация и 
плоска повърхност. 

Първият фактор силно 
намалява ъгъла, при който 
те могат да поемат слън-
чевата светлина, а втори-
ят води до отразяването 
на голяма част от нея във 
въздуха, вместо до поглъ-
щането и. Така реално се 

оползотворяват едва от 
15 до 19% от лъчите.  

Новият тип соларни 
клетки са с триизмерна 
(3D) повърхност, което 
създава по-голяма площ 
и много и по-широки ъгли 
за поемане на светли-
ната. По-големият ъгъл 
увеличава и обхвата на 
слънчева светлина в мо-
ментите, когато тя не е 
много силна – най-вече при 
изгрев и залез и през зим-
ните месеци. Начупена-
та повърхност пък хваща 
слънчевите фотони вътре 
във фотоволтаичните 
структури, вградени в 
силициеви пластини, кое-
то ги кара да подскачат 
и увеличава шанса им да 

бъдат абсорбирани. Така 
новите триизмерни панели 
оползотворяват над 25% 
от слънчевата светлина, 
което води до производ-
ството на двойно повече 
електрическа енергия.

Solar3D вече си съ-
трудничи със строите-
лите на покриви Redwood 
Renewables, използващи 
възобновяеми енергийни 
източници за вграждането 
на силициево базираната 
технология в сградни фо-
товолтаични системи.

„Всеки иска евтини и 
мощни соларни клетки, 
които да преобразуват 
неограничено количество 
безплатна енергия в елек-
тричество“, обяснява из-

пълнителният директор 
на Solar3D Джим Нелсън. 
„Индустрията обаче удари 
на камък с използването 
на конвенционални солар-
ни клетки с двуизмерен 
(2D) дизайн. С клетките на 
Solar3D слънчевите колек-

тори за комунални услуги 
могат да бъдат с по-малки 
размери и да работят по-
лесно, без да се нуждаят 
от механични системи за 
проследяване на слънцето. 
Пространствено ограниче-
ните повърхности, каквито 

са покривите, най-сетне 
ще могат да генерират 
достатъчно полезна мощ-
ност, което ще им позволи 
успешно да се конкурират 
с други източници на елек-
троенергия“ – казва в за-
ключение той.  

Пазарът на електромобилите в 
Германия расте с такива темпове, 
че 6 големи местни компании създа-
доха обединение, чиято цел е да ра-
боти за изграждането на достъпна 
и лесна за употреба инфраструкту-
ра от станции за зареждане. 

Името на новата компания е 
hubject GmbH и зад него седят ав-
топроизводителите Daimler и BMW 
Group, технологичните Siemens и 
Bosch и един от големите немски 
доставчици на електроенергия 
EnBW и RWE - вторият най-голям 
производител на електроенергия в 
Германия и доставчик на природен 
газ. Централата на компанията е 
в Берлин, а първата и задача е да 
развие и да оперира с платформа от 

данни, която ще спомогне 
за създаването на инфра-
структура за зареждане 
на електромобили. Ново-
то предприятие нарочно 
ще работи с отворена со-
фтуерна платформа, за да 
може към него в бъдеще да 
се включат колкото е въз-
можно повече партньори. 

Следващата стъпка е 
създаването на общо лого, по което 
потребителите ще могат да раз-
познават станциите за зареждане 
като част от партньорската мре-
жа. То ще гарантира и качествено 
обслужване и надеждно заплаща-
не, което ще вдъхва доверие и ще 
създава комфорт у крайния клиент. 

Всичко това ще бъде осигурено от 
мобилните услуги, базирани на от-
ворената софтуерна платформа 
на hubject GmbH. Те ще позволят на 
притежателите на електромобили 
да ползват станции на зареждане на 
различни доставчици. Новата услуга 
ще стартира пробно в Германия от 
това лято.
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Лилия Христова

Вече шеста поред-
на година гражданите и 
бизнесът очакват с не-
търпение старта на про-
грамата за обновяване на 
многофамилните жилищни 
сгради. За хората, живее-
щи в панелки, това е една 
възможност за цялостно 
ефективно решение да на-
малят високите си смет-
ки за отопление. За биз-
неса е работа за малките 
фирми в бранша по места, 
който пострада най-сил-
но от кризата. Програма-
та ще даде хляб не само 
на строителите, но и на 
архитектите и инжене-
рите, които ще правят 
проектите и обследвани-
ята на сградите, както и 
на търговците и произво-
дителите на строителни 
материали.

За това очакванията 
към програмата са голе-
ми. На този фон финансо-
вият ресурс за програм-
ния период не изглежда 
внушителен - общо 63 млн. 
лв. От тях за чисто стро-
ителните дейности ще 
отидат около 45 млн. лв. 
Още толкова ще трябва 
да извадят хората, за да 
съфинансират проектите 
си. Останалите 18 млн. лв. 
от безвъзмездната по-
мощ ще отидат за банки, 
реклама и консултанти. 
Разчетите на Министер-
ството на регионалното 
развитие показват, че 
тези пари ще стигнат за 
санирането на около 180 
панелни блока с височина 
до осем етажа, средно с 
по пет апартамента на 
етаж.

Надеждите са, че ако 
моделът за саниране за-
работи,  за следващия 
програмен период сред-
ствата ще бъдат много 
повече и така ще се за-
върти колелото на една 
многомилиардна програма 
по думите на президента 
Росен Плевнелиев. Ефек-
тът от нея се измерва 
със спестената енергия, 
която се произвежда от 
един атомен реактор в 
АЕЦ „Козлодуй” годишно.

За да се спестят над 
3000 мегавата обаче, е 
необходимо до 2020 г. 
да бъдат обновени око-
ло един милион жилища, 
за които са необходими 
около два милиарда евро, 
пресметна главният ар-
хитект на София Петър 
Диков. По думите му това 
показва досегашният 
опит от успешния пило-
тен проект на програма-
та за развитие на ООН за 
обновление на жилищата, 
по която бяха санирани 
50 блока в цялата стра-
на. Средно спестената 
енергия е 2,5-3 киловата 
на жилище.

Общо апартаменти-
те в блокове в страната 
са 780 000, като от тях 
203 хил. са панелните жи-
лища. В тях живеят 2,5 
милиона българи, което е 
около една трета от на-

селението на страната. 
Всички тези жилища имат 
нужда от цялостно сани-
ране, показват данните на 
Министерството на реги-
оналното развитие. 

На финалната права

За шест години про-
грамата вече е близо до 
финалната права, защото 
текат последните проце-
дури за избор на компании, 
за да тръгне реално про-
цесът.

Вече е ясен мениджъ-
рът на фонда за жилищно 
обновяване. Това е Корпо-
ративна търговска бан-
ка, която ще управлява 
ресурс от 13 млн. лв. Тя 
ще отпуска два типа кре-
дити. Едните са директ-
но към собствениците на 
жилища, като лихвата е 
6,68%, каза Владимир То-
дораков, старши сътруд-
ник „Управление на евро-
пейски проекти” в МРРБ. 
Другата е чрез издаване 
на банкови гаранции към 
други търговски банки, 
като целта е в процеса да 
се включат още кредитни 
институции, за да се уве-
личи заемният ресурс. 

Други три процедури, 
които вървят в момента, 
са за избор на проектни 
мениджъри, за обследване 
на сградите за енергийна 
ефективност и за рекла-
ма на кампанията.

Най-много пари - око-
ло четири милиона лева, 
са предвидени за про-
ектните мениджъри. Те 
ще движат целия процес 
– от попълване и съби-
ране на документите за 
кандидатстване до при-
ключване на санирането 
на сградата. Поръчката е 

разделена на седем пози-
ции - за шестте планови 
региона плюс София. Сро-
кът за подаване на офер-
тите е 5 април, а за изпъл-
нение – 32 месеца. 

Изискванията към бъ-
дещите проектни мени-
джъри е да имат офис във 
всеки от шестте града в 
дадения регион (виж ка-
рето). Тяхно задължение 
ще бъде да подпомагат 
живеещите в блоковете в 

процеса на кандидатства-
не – да организират общи-
те събрания, да попълнят 
необходимите документи, 
да ги съгласуват с отдел-
ните институции, да ги 
внесат в дирекция „Жи-
лищна политика” на МРРБ 
за кандидатстване, да ор-
ганизират обществената 
поръчка за избор на стро-
ителната фирма. 

Проектните мениджъ-
ри ще събират и аванса 

от 500 лв., който всяко 
домакинство трябва да 
даде, ако иска да се вклю-
чи в проекта. Капарото 
е гаранция, че в бъдеще 
някой от собствениците 
на жилище в блока няма 
да реши да се откаже от 
проекта.

За енергийното об-
следване на сградите са 
предвидени близо един 
милион лева. Поръчката 
отново е разделена на се-
дем позиции - за шестте 
планови региона и София. 
Крайният срок за подава-
не на офертите е 6 април, 
а продължителността на 
договора - две години и по-
ловина.

Избраните компании 
ще направят оценка на 
техническите характе-
ристики на сградата - до-
грама, покрив, изолация, 
ВиК и топлопреносна мре-
жа. Фирмите ще изгот-
вят техническите пас-
порти на сградите, които 
според обещанията на 
Министерството на ре-
гионалното развитие ще 
са бонус за собственици-
те на апартаментите, 
защото ще им са без пари.

Тези процедури се оч-
аква да приключат най-
рано през май – юни и 
ако няма обжалвания, от 
лятото може да започне 
набирането на проектни 
предложения, прогнозира 
Десислава Йорданова, ди-
ректор на дирекция „Жи-
лищна политика” в МРРБ.

Кой може  

да кандидатства

Не всеки, който живее 
в панелка, може да канди-
датства по програмата. 
Помощта е допустима 
само за блокове в 36 града 

(виж карето). Освен това 
те трябва да са най-малко 
на три етажа с минимум 
шест апартамента. Въз-
растта им пък е необходи-
мо да бъде над 12 години. 
Жилищни сгради, строени 
след 2000 г., няма да се 
санират. 

З ад ъ л жи т ел н о  щ е 
тряб ва да се направят 
две обследвания на сгра-
дата – за техническото 
й състояние и за енергий-
ната ефективност. Те ще 
са безплатни за хората 
и ще се финансират без-
възмездно от програма-
та, обеща Йорданова. В 
момента за енергийно 
обследване на сградите 
фирмите взимат 2 – 7 лв. 
на кв.м, а за конструктив-
но обследване – 1,5 – 4 лв. 
на кв.м, каза арх. Диков.

Собствениците на 
апартаменти и държава-
та ще делят поравно раз-
ходите за проектиране, 
строителство и надзор. 
Средно за проект в мо-
мента фирмите взимат 8 
– 12 лв., а за строителен 
надзор 2 – 4 лв. на кв.м, по 
думите на Диков. За да 
стимулира столичани да 
се включат в процеса, Со-
фия ще направи безплат-
но 12 типови проекта за 
основните видове панел-
ни сгради, обеща главни-
ят архитект. Според него, 
за да са заинтересовани 
гражданите да се вклю-
чат, е необходимо и раз-
решителните за строеж 
да са безплатни, но такъв 
ангажимент Диков не пое. 
В момента разрешително-
то за строеж в София е 
средно около 10 лв. на кв.м.

Общо за всички дей-
ности по проекта едно 
семейство ще трябва да 
извади около 5000 лв. на 
апартамент. Още толкова 
към тях ще прибави Минис-
терството на регионално-
то развитие. Ако нямате 
парите в брой и теглите 
кредит за 10 години, през 
този период сметките ви 
за отопление няма да нама-
леят заради изплащането 
на заема, каза Владимир 
Тодораков. По думите му 
ефектът обаче ще се усе-
ти след това, защото е 
дългосрочен. 

Важна подробност 
е, че собствениците на 
апартаменти, в които се 
извършва стопанска дей-
ност – примерно дадени 
са за офиси, фризьорски 
салони или магазини, няма 
да получат безвъзмездна 
помощ и ще трябва да 
платят цялата сума за 
саниране.

Печели първият по време

Понеже финансови-
ят ресурс по схемата е 
ограничен, предимство 
ще имат първите подали 
заявления. Затова дока-
то Министерството на 
регионалното развитие 
приключва с процедурите, 
собствениците на жили-
ща може да започнат под-
готвителните работи по 
проекта.

Снимка Денис Бучел
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На първо място е про-
веждане на общо събрание 
за учредяване на сдруже-
ние на собствениците. То 
е задължително условие, 
за да получите финанси-
ране. На общото събра-
ние трябва да изберете 
и лицето, което ще бъде 
връзката с проектния ме-
ниджър. Това може да е и 
домоуправителят на бло-
ка, стига да се съгласи. 
След това сдружението 
трябва да се регистрира 
в общината. 

Съберете аванса от 
500 лв. от всеки апарта-
мент. Той е задължите-
лен, за да се включите в 
проекта. Парите може да 
внесете по сметка в тър-
говска банка. Наличието 
на сметка на името на 
сдружението е задължи-
телно, защото по нея ще 
се превежда безвъзмезд-
ната помощ.

Решете проблема с не-
платежоспособните съсе-
ди и необитаемите апар-
таменти. Досегашният 
опит показва, че винаги 
има поне едно такова жи-
лище в блока. Решението 
е да поемете вноската за 
това жилище, проявявайки 
солидарност, каза Тодора-
ков. Според изчисленията 
на МРРБ това няма да на-
тежи много на бюджета 
ви, защото, разхвърляно 
между всички живеещи в 
блок с 40 апартамента 
е средно около стотина 
лева. 

Срокът за подаване на 
документите ще бъде две 
години. Кога започва при-
емът, ще разберете до-
пълнително, защото във 
всеки от 36-те града ще 
има специална пресконфе-
ренция за осведомяване на 
населението. Засега от 
МРРБ не искат да се анга-
жират с конкретна дата. 

Не се притеснявайте, 

ако вашият проект бъде 
одобрен, но се окаже, че 
парите от безвъзмездна-
та помощ вече са изчер-
пани. Усилията ви няма да 
бъдат напразни, защото 
ще попаднете в резервен 
списък. Така при първото 
освобождаване на ресурс 
ще получите финансиране.

Рисковете  

пред програмата

Макар всичко да из-
глежда добре структу-
рирано и подредено, има 
редица рискове пред осъ-
ществяването на програ-
мата. Най-големият е с 
осигуряването на съфи-
нансирането на 50% от 
живеещите в блока. 

Според главния архи-
тект на София Петър 
Диков финансовият анга-
жимент на гражданите 
трябва да бъде намален 
до не повече от 20%. Зам.-
министърът на регионал-
ното развитие Николай 
Нанков обаче контрира, 
че България е постигнала 
най-голямата безвъзмезд-
на помощ от всички 27 
страни - членки в ЕС, и по-

голям дял е немислим. 
Единственото реше-

ние е възможността да се 
тегли колективен кредит 
от името на етажната 
собственост, смята Цве-
та Наньова, която беше 
ръководител на пилотния 
проект по ПРООН. Този 
модел е бил изпробван с 
една жилищна сграда, къ-
дето е имало проблем с 
неплатежоспособни соб-
ственици, и е показал, че 
работи, твърди тя. 

Другият риск е самото 
обновление на сградата. 
Българските строите-
ли работят в специфич-
ни условия. Цялостният 
ремонт на сградата ще 
става в рамките на чети-
ри-шест месеца, като на 
обекта строителите ще 
бъдат притеснявани и ще 
трябва да се съобразяват 
с живеещите в апарта-
ментите. Според арх. Ди-
ков ще е необходимо спе-
циално обучение и облекло 
за строителите съобразе-
но с тези условия. 

За да се улесни проце-
сът и да не се плащат из-
лишни пари за технически 
надзор, администриране-

1. Собствениците създават сдружение
2. Проектният мениджър се свързва с упълномо-

щеното лице от сдружението на собствениците
3. Сдружението на собствениците взима решение 

за обновяване на сградата
4. Сдружението на собствениците се свързва с 

банка за осигуряване на съфинансирането
5. Дирекция „Жилищна политика” в МРРБ отпуска 

50% субсидия по проекта

За да стигне програмата за саниране до всеки 
български дом, ще бъдат похарчени близо два мили-
она лева. Така заръча премиерът Бойко Борисов на 
едно от заседанията на правителството. По думите 
му това може да тръгне от фризьорските салони, 
защото жените са тези, които въртят семейния 
бюджет. Обновлението на домовете пък може да се 
превърне в мотора, който да задвижи българската 
икономика, стана ясно от думите на премиера.

В момента тече процедурата за избор на фирма, 
която да прави кампанията. Поръчката е за 660 000 
лева, а срокът за подаване на документите е 9 април. 
Продължителността на договора е 32 месеца. 

Планирано е във всеки от 36-те града да има 
най-малкото едно публично събитие за старта на 
програмата. Отделно са предвидени публикации в 
медиите и реклама по телевизията. 

Освен това Корпоративна търговска банка е за-
ложила да похарчи един милион лева за публичност и 
информиране на гражданите как могат да изтеглят 
изгодни кредити. Още 200 000 лв. банката ще даде 
за конференции и семинари. На тях ще се разясняват 
кредитните линии за съфинансиране на участието 
на гражданите за санирането на домовете им.

Северозападен - за градовете Видин, Враца, Ло-
веч, Монтана, Плевен, Лом,

Северен Централен - за градовете Велико Търно-
во, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Свищов 

Североизточен - за градовете Варна, Добрич, 
Търговище, Шумен

Югозападен – за градовете Благоевград, Дупница, 
Гоце Делчев, Кюстендил, Перник, Петрич

Южен Централен – за градовете Кърджали, Па-
зарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карло-
во, Панагюрище

Югоизточен – за градовете Бургас, Сливен, Ста-
ра Загора, Ямбол, Казанлък 

София

1. Свободният доход на домакинството да е по-
голям от месечната вноска

2. Обезпечение – ипотека на жилището, залог на 
ценни книги, поръчителство

3. Кредитна история – гледа се за просрочени за-
дължения

4. Други – дали е клиент на банката, плаща ли 
редовно битовите си сметки, дали е собственик на 
кола и жилище

1. Фиш за последна заплата
2. Трудов договор или пенсия
3. Годишна данъчна декларация
4. Документи за удостоверяване на предприема-

чески доход
5. Доходи от наеми
6. Други – брачно свидетелство, касови бележки 

за битови сметки

то на проекта да мине на 
техническо ръководство, 
предлага още главният ар-
хитект на София. За това 
обаче ще са необходими 
промени в законите за ус-
тройство на територия-
та и за енергетиката. 

Дали  ще заработи 

програмата и ще има ли 
опашка от кандидати, 
предстои да видим. Засега 
е сигурно само, че реално 
процесът по обновление 
на сградите ще започне 
на последната,  седма, го-
дина от плановия период 
- 2013 г.

Снимки Влади Георгиев
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Виолета Михайлова

Компания Boex е основана през 2004 г. 
в Лондон от братята близнаци - Сам и 
Уил Боикс, които разказват, че са „лудо 
влюбени в дизайна”. „Наслаждаваме се на 
предизвикателствата при намирането на 
иновативни и стилни решения, с които се 
преодоляват определени проблеми. При-
оритетът ни е да помагаме на нашите 
клиенти в постигане на техните цели, 
независимо дали става въпрос за удоб-
ството в нов ресторант или за спокой-
ствието в отделение на болница. Ние сме 

отворени за всяко желание, без значение 
дали то е традиционно или неконвенцио-
нално. Гордеем се с това, че сме автори 
и производители на редица оригинални и 
всепризнати дизайнерски обекти, които 
правят живота по-красив и лесен”. 

За създаването на удивителни инте-
риорни интерпретации двамата братя 
намират вдъхновение в често използва-
ни предмети и елементи от природата. 
Те се стремят към постигане на баланс 
между комфорт и практичност и са авто-
ри на атрактивни пространства, които 
подобряват ежедневието. 

Вълнуващият дизайн 
на този модерен и удобен 
лондонски ресторант с 
коктейл бар впечатлява 
с определени детайли в 
обзавеждането си като 
специалното осветление. 
Заведението се състои от 
две пространства, разпо-
ложени съответно на два 
отделни етажа. Любопит-
ното в проекта е това, 
че всяко едно от поме-
щенията притежава своя 
собствена идентичност и 
уникална красота. 

Обемът при горното 
ниво на Bodenes е офор-
мен като ресторант в 
традиционна атмосфера, 
която внася усещане за 
спокойствие и увереност. 
Приземният етаж обаче 
притежава коренно раз-
личен чар. Той е с подчер-
тано модерен характер и 
е декориран с помощта на 
дизайнерски предмети в 
съвременен дух. 

Boex са автори на две необикновени пространства, 
предназначени за чакални в детско отделение на бол-
ница в Солсбъри. Проектът е стартиран в работилни-
ца, където двамата братя работят съвместно с група 
местни тийнейджъри. Там опитните и младите дизай-
нери изграждат  реален модел на чакалнята в мащаб 1:1, 
като използват картон. Ключови идеи в концепцията на 
проекта са зелената природа и водният свят. Всичко, 
изработено от  Boex, е в съответствие с европейските 
изискванията за безопасност и хигиенни стандарти. 

Части от A & E чакал-
нята, предвидена за спеш-
ни случаи, са и специална 
детската стая и рецеп-
ция за приемане на болни-
те. Целта на проекта е 
да внушава увереност на 
пациентите, преживели 
тежка травма, и да оси-
гурява удобство за тях и 
близките им. 

За реализацията Boex 
провеждат специфично 
изследване, за да се за-
познаят с нуждите и на 
пациента, и на персонала. 
Според дизайнерите това 
е единственият начин за 
реализиране на ефектив-
но интериорно простран-
ство,  което намалява 
стреса у присъстващите 
в него. Цветовете и лини-
ите в A & E обекта, които 
дизайнерите подбират, са 
„неагресивни” и целят да 
внесат спокойствие и ве-
дрина във вътрешността 
на болницата.

Дизайнерите от компания Boex са автори и на реди-
ца необикновени мебели, преназначени за обществения 
и домашния интериор. Техният проект на пейка, изгра-
дена от моливи, е демонстрация за това, как от един 
добре познат обект може да бъде сътворен впечатля-
ващ тематичен предмет. Това розово бижу се състои 
от 1600 розови молива, които са ръчно поставени един 
по един. В състояние е да придаде неповторимост на 
вътрешното пространство на офис и административ-
ни сгради. 

Не по-малко впечатляващо е и креслото Easy Willow, 
което следва естествените извивки на човешкото 
тяло, без да напряга излишно мускулатурата. Столът 
има светла дъбова рамка, а основната му част е напра-
вена от сурови върбови клонки. Той следва един елеган-
тен и традиционен силует, като всеки сантиметър от 
структурата му е изработен ръчно. Освен че е удоб-
но за сядане, креслото има и лек люлеещ ефект, който 
осигурява допълнително отпускащо въздействие върху 
потребителя.

Boex са безспорни майстори и в проектирането на 
осветителни тела. Черпейки вдъхновение от традици-
ите и работейки в тясно сътрудничество със старите 
майстори на кошници, двамата дизайнери създават пре-
лестните висящи лампи Wicker Wave. Ръчно изплетени-
те предмети с уникални органични форми комбинират 
разнообразните тонове на върбовия материал, пропус-
кайки различни нюанси на светлината. 

Интериорът на заве-
дението е разработен в 
тясно сътрудничество 
с клиента, вдъхновен от 
формите и цветовете, 
присъщи на изкуството 
ар деко.  Предназначение-
то на кафенето е да оси-
гурява комфортна и спо-
койна среда, но авторите 
на проекта категорично 
надскачат тази 
скромна задача. 
Елегантността 
във вътрешното 
пространство на 
Veneto е подчер-
тана с помощта 
на уникални щри-
хи, поставени в 
обзавеждането и 
осветлението на 
кафенето. 

Елегантността на традицията е събрана във втория етаж на 

ресторант Bodenes

Една трета от Veneto 

изобилства от дневна 

светлина, а останалата 

му част се къпе в топлите 

отблясъци на прелестните 

осветителни тела в 

кафенето  

Заведението е прочуто 

със закачливите си кръгли 

масички, които „се въртят” 

в интериора му като стари 

грамофонни плочи

Декорациите в чакалнята включват фотографски 

изображения на водна тема, които са подсилени от 

очарователни светлинни нюанси. Атрактивните предмети, 

дело на Boex, създават интригуваща, приказна атмосфера в 

пространството, предвидено да бъде изпълнено с деца

Свежите мебели в чакалнята 

на болницата имат овални 

форми и са облицовани в 

мека зелена кожа, с което 

авторите целят да предпазят 

децата от наранявания

Голямата и 

гостоприемна A & E 

рецепция на болницата, 

която има изчистено 

правоъгълно лице и е 

лесно откриваема и 

достъпна за пациентите 

Детският кът на 

чакалнята, решен в 

свежи и ярки цветове, 

където малчуганите 

могат да се чувстват 

като в домашна среда 

Мебелите в 

чакалнята, 

които целят 

максимално 

удобство и 

комфорт за 

нуждаещите се 

от медицински 

грижи

Реалният проект на 

интериорното пространство, 

изработен от младежи с 

помощта на картон

Три големи медни лампиона, 

поставени над бара на 

1-вото ниво, внасят 

неповторим модернистичен 

нюанс 

Отново при приземния етаж, 

в единия ъгъл на ресторанта, 

е поставен Fun барът. Той 

представлява необикновена 

яркочервена беседка, 

оформена с помощта на 

специално осветление 

Плетени лампи като 

традиционни кошници

Пейка от розови моливи

Люлеещо 

се кресло 

от върбови 

клонки
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Столична община
Описание: Транспортен възел „Надежда” е из-

граден през втората половина на 60-те години и 
вече 50 години не е правен ремонт на съоръженията. 
Транспортният възел включва следните обекти:

 надлез по бул. „Ломско шосе” над ул. „Виолет-
ка” (мост 1),

 западен трамваен подлез (мост 2),
 западен трамваен подлез-север (мост 2I),
 западен трамваен подлез-юг (мост 2II),
 централен трамваен подлез (мост 3),
 централен трамваен подлез – мост над три-

ъгълна опора (мост 3I),
 източен трамваен подлез (мост 4),
 надлез по ул. 202 над трамвайните и жп линии 

(мост 5),
 трамваен мост над р. Суходолска (мост 6),
 източен (изходен) пътен мост над р. Сухо-

долска (мост 7),
 централен пътен мост над р. Суходолска  

(мост 8),
 западен (входен) пътен мост над р. Сухо-

долска (мост 9) — пътен мост над р. Суходолска 
(мост 10),

 трамваен тунел под жп линии за Драгоман и 
Кулата (мост 11),

 пътен надлез над Западната гърловина на 
гара София (мост 12),

 мост на бул. „Рожен” по кръговото движение 
– север (мост 13),

 мост на бул. „Рожен” по кръговото движение 

– север (мост 14),
 надлез по ул. 202 над ул. „Илиянци” (бивша 

ул. „Л. Димитрова) мост 15,
 трамваен път от източен трамваен под-

лез (мост 4) до трамваен мост над р. Суходолска, 
(мост 6) Строително-монтажните работи ще се 
изпълняват поетапно, като последователността 
не е задължителна.

Предвидени са 6 етапа:
I. Етап – „Източен трамваен подлез (мост 

4)”; “Централен трамваен подлез” (мостове 3 и 3I); 
„Трамваен тунел под ж п линии за Драгоман и Кулата 
(мост 11)”; „Западен трамваен подлез” (мостове 2, 
2I и 2II); „Надлез по ул. 202 над трамвайните и жп 
линии (мост 5)” и „Трамваен мост над р. Суходолска” 
(мост 6);

II. Етап – „Надлез по бул. „Ломско шосе” над 
ул. „Виолетка” (мост 1); „Мост на бул. „Рожен” по 
кръговото движение– север” (мост 13) и „Мост на 
бул. „Рожен” по кръговото движение – юг” (мост 14);

III. Етап – „Пътен надлез над Западната гърло-
вина на гара София” (мост 12);

IV. Етап – „Надлез по ул. 202 над ул. „Илиянци” 
(бивша ул. „Л. Димитрова”/ мост 15);

V. Етап – „Източен (изходен) пътен мост над 
р. Суходолска” /мост 7/; “Централен пътен мост 
над р. Суходолска“ (мост 8); „Западен (входен) пътен 
мост над р. Суходолска” (мост 9) и „Пътен мост над 
р. Суходолска” (мост 10);

VI. Етап – Преасфалтиране на подходи към съ-
оръженията

Възложител: Община Драгоман
Описание: Поръчката включва две обособени 

позиции, както следва:
Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител за из-

вършване на независим строителен надзор в проек-
тирането и строителството на обект: Инженеринг 
– работно проектиране, съгласуване, изграждане на 
ПСОВ с извънплощадкова довеждаща инфраструктура 
– гр. Драгоман”; и

Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за 
извършване на независим строителен надзор в строи-
телството на обект: Доизграждане и реконструкция 
на канализационна мрежа с реконструкция на съпът-
стваща водопроводна мрежа на гр. Драгоман”.

Възложител: Министерство на културата
Описание:  Поръчката обхваща извършване на 

дейности КРР и СМР за социализация на НИАР „Ни-
кополис ад Иструм. Извършване, независимо с какви 
средства, на строителство, отговарящо на изисква-
нията, указани от спечелилия оферент”

Основна площадка или място на изпълнение на 
строителството, място на доставката или място 
на предоставяне на услугите: Велико Търново.

Други особени условия: Изпълнението на поръчка-
та е предмет на особени условия: 

Описание на особените условия: Участникът в 
процедурата следва да е вписан в Централния про-
фесионален регистър на строителя за извършване на 
дейности от първа категория съгласно чл.137, т.1, 

буква „м“ от ЗУТ и чл. 2, ал.4, т.1 от Наредба №1/2003 
г. за номенклатурата на видовете строежи – „нацио-
нално значение“.

За съвместни дружества/консорциуми изисква-
нето важи за поне един от участниците в тях. За 
участник – чуждестранно лице, се представя съот-
ветен еквивалентен документ, издаден от компе-
тентен орган на държавата, в която е установен, 
съобразно националното му законодателство. Впис-
ването в съответен регистър на държава – членка 
на Европейския съюз, или на друга държава – страна 
по Споразумението за европейското икономическо 
пространство, има силата на вписване в Централния 
професионален регистър на строителя за обхвата на 
дейностите, за които е издадено.

Възложител: Община Две могили

Описание: Предметът на обществената поръчка 
включва избор на изпълнител/и за извършване на ин-
женеринг по проект - „Интегриран воден цикъл на град 
Две могили – изграждане на пречиствателна станция 
за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение 
на водопроводна и канализационна мрежа” по приори-
тетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструк-
турата за питейни и отпадъчни води в населени места 
с над 2000 екв. ж. и в населени места с под 10 000 
екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” 
на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 
Подробно описание на обекта на поръчката се съдър-
жа в Техническите спецификации, Книга II, Том II от 
документацията за участие. Изпълнителят/ите ще 
осъществява възложените му дейности съгласно изис-
кванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата 
и съдържанието на инвестиционните проекти, Закона 

за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му

Друга информация: Удължаване на сроковете за 
получаване на оферти, съответно срока за получаване 
на документацията за участие и датата на отваря-
не на оферти се налага в резултат на обжалване на 
решението на възложителя за откриване на процеду-
рата № 106 от 13.02.2012 г. с жалба, вх. № Ж-15 от 
24.02.2012 г., с която е поискана временна мярка „спи-
ране на процедурата” на основание чл. 120а, ал. 1 от 
ЗОП. Със Заповед № 148-1 от 27.02.2012 г. на кмета на 
община Две могили е спряна процедурата до влизане 
в сила на определение, с което се отхвърля искането 
за временна мярка или постановяване на решение по 
жалбата. С Определение № 251 от 07.03.2012 г. на КЗК 
е отхвърлено искането за налагане на временна мяр-
ка „спиране на процедурата", което е влязло в сила на 
14.03.2012 г., вследствие на което със заповед № 183 
от 14.03.2012 г. процедурата е възобновена.

Възложител: Община Тутракан

Описание: Поръчката се обявява във връзка с 
изпълнението от община Тутракан на проект „Подго-
товка и изпълнение на инвестиционен проект за из-
граждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна 
мрежа в гр. Тутракан”.

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на 
Европейския съюзи, от държавния бюджет на Републи-
ка България, чрез Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013 г.” чрез процедура за директно предоставяне 
на БФП с реф. номер BG161POO05/10/1.11/03/19.

Изпълнителят по обществената поръчка ще 
има за задача изготвяне на идеен проект за ГПСОВ 
и изготвяне на работни проекти за линейната инфра-
структура. В рамките на настоящата обществена 
поръчка изпълнителят следва да извърши следните 
дейности:

 Изготвяне на идеен проект за ГПСОВ в гр. Тут-
ракан с капацитет 12 000 екв. ж. и съпътстващите го 
външни връзки (външно електрозахранване, довеждащ 
път и довеждащ водопровод), в обхват и съдържание 

съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.5.2001 г. 
за обхвата и съдържанието на инвестиционните про-
екти и „Изисквания към подготовката на инвестицион-
ни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС и приложения 
към тях” от 30.6.2010 г.,

 Изготвяне на работни проекти за доизграждане 
и реконструкция на градската канализационна мрежа 
с обща дължина 6505 м, на една КПС и довеждащ колек-
тор с дължина 230 м до ПСОВ, както и работен проект 
за реконструкция на съпътстващата водопроводна 
мрежа с дължина 4000 м на гр. Тутракан, в обхват и 
съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 
21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвести-
ционните проекти и „Изисквания към подготовката на 
инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС 
и приложения към тях” от 30.6.2010 г.

Идейният и работните проекти следва да бъдат 
представени от консултанта в срока, посочен в до-
говора за възлагане на обществената поръчка. Про-
ектите, след тяхното одобрение, ще бъдат част от 
изпълнението на инвестиционния проект на община 
Тутракан, съфинансиран по ОП „Околна среда”

Възложител: Възложител: Община Долна баня

Описание: Поръчката обхваща две обособени 
позиции: Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител 
на Инженеринг – работно проектиране и строител-
ство на пречиствателна станция на отпадни води 

(ПСОВ) с довеждаща инфраструктура – гр. Долна баня 
и курорт Долна баня, и Обособена позиция 2: „Избор 
на изпълнител на инженеринг – работно проектиране, 
доизграждане и модернизиране на канализационната и 
съпътстващата водопроводна мрежи и съоръженията 
по тях за гр. Долна баня и курорт Долна баня“

Наименование: Основен ремонт на транспортен възел „Надежда". Наименование: Избор на изпъл-
нител за извършване на независим 
строителен надзор в проектиране-
то и строителството на обекти по 
проект: „Инфраструктурен проект 
за подобряване на ВиК системата в 
гр. Драгоман“

Наименование: Интегриран воден цикъл на град Две могили – изграж-
дане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и 
разширение на водопроводна и канализационна мрежа

Наименование: Изпълнител за извършване на дейности КРР и СМР за 
социализация на НИАР „Никополис ад Иструм“

Наименование: Изготвяне на идеен проект за ГПСОВ и работни про-
екти за линейната инфраструктура на град Тутракан

Наименование: Избор на изпълнител за инженеринг за проект „Рекон-
струкция и доизграждане на водопроводната и канализационната мрежа и 
изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Долна баня 
и курорт Долна баня“

Oсн. предмет: 45220000
Прогнозна стойност: 10 171 299,96 лева

За контакти:  Дирекция „Обществени поръчки и кон-
цесии", ул. „Париж" №3, ст. 4:  На вниманието на: Да-

ниела Миткова
Факс: 02 9809866
Адрес: ул. „Московска” 33
Адрес на възложителя: dmitkova@sofia.bg
Телефон: 02 9809866

Oсн. предмет: 71521000 – Строителен надзор по вре-
ме на строителството
За контакти: Андрей Иванов – кмет на община Дра-
гоман
Факс: +359 71722365
Адрес: ул. „Захари Стоянов“ № 26
Адрес на възложителя: 
http://www.obshtinadragoman.com

Телефон:  +359 71722177
E-mail: obshtina_dragoman@abv.bg

Oсн. предмет: 45212300 – Строителни и монтажни 
работи по общо изграждане на сгради с културно 
предназначение
Прогнозна стойност: 1 367 821,81 лева
Краен срок за изпълнение:  Завършване 30.4.2013 г.
Срок за получаване на документация за участие: 

6.4.2012 г. – 17:00 ч.
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 17.4.2012 г. – 13:00 ч.

Отваряне на офертите: 18.4.2012 г. – 14:30 ч., Минис-
терство на културата.
Дата: 18.4.2012 г. – 14:30 ч.
За контакти: Татяна Цветанова
Факс: +359 29806970
Адрес: бул. „Александър Стамболийски“ № 17
Адрес на възложителя:  http://www.mc.government.bg
Телефон: +359 29400928
E-mail:  t.tsvetanova@mc.government.bg

Срок за получаване на документация за участие:  

07/04/2012 г., 16:00 ч.
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 17/04/2012 г., 16:00 ч.
Отваряне на офертите: конферентната зала на Об-
щина Две могили

Дата: 18/04/2012 г., 10:00 ч.
За контакти: Мариета Петкрова
Факс: 08141 2254
Адрес: бул. „България" № 84
Телефон: 08141 2006
E-mail: dvemogili@mbox.digsys.bg

Oсн. предмет:  71320000 – Инженерни услуги по проек-
тиране и конструиране
Прогнозна стойност:  378 288  лева
Краен срок за изпълнение:  в месеци: 6 
Срок за получаване на документация за участие: 
20.4.2012 г. – 16:00 ч.
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 2.5.2012 г. – 12:30 ч.
За контакти: Даниела Стелиянова
Факс:  086660636
Адрес: ул. „Трансмариска“ № 3
Адрес на възложителя: http://tutrakan.egov.bg
Телефон:  086660621
E-mail: tutrakan@b-trust.org Още на: www.vestnikstroitel.bg

ОФЕРТА
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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. „Бъл га-
рия“ и южна дъга на Околовръстен път.

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

Oсн. предмет: 71220000: Архитектурно проектиране
За контакти: Петър Георгиев Трифонов
Факс:  07120 2120
Адрес: Община Долна баня, град Долна баня 2040, обл. 

Софийска, ул. „Търговска“ 134
Адрес на възложителя: www.dolna-banya.net
Телефон:  07120 2005
E-mail: obshtinadb@abv.bg
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Идеята за създаването 
на национална библиотека 
е на софийския учител Ми-
хаил Буботинов.  Веднага 
след Освобождението през 
декември 1878 г. той пред-
лага да се свика комисия за 
учредяването с председател 
Марин Дринов, който в рам-
ките на Временното руско 

управление на България за-
вежда отдела за народното 
просвещение и духовните 
дела. На 17 юни 1879 г. вече 
има държавно учреждение 
с името Българска народ-
на библиотека. Писателят 
Константин Величков, кой-
то тогава е бил политик в 
Народната партия, създава 

закон, задължаващ всички из-
дателства и печатници да 
предоставят безплатни ек-
земпляри на библиотеката. 
Правилото е един екземпляр 
да се ползва от читатели-
те и един да остава непри-

В момента фондът съдържа 
цели 7,5 млн. библиотечни единици, 
сред които ръкописи, архивни доку-
менти, книги, периодика, графични 
издания и албуми, картографски 
материали, нотни издания, патен-
ти и стандарти, служебни и офи-
циални издания, грамофонни плочи, 
магнетофонни ленти и касети, 
портрети и снимки, диапозитиви, 
микрофилми, дисертации, CD-ROM 
дискове. Славянската ръкописна 
сбирка заедно с тази на БАН и на 
Рилския манастир са най-големите 
в България. Тук се пази и българският 
исторически архив до 1912 г. Той включ-
ва всички документи, които са запазени 
от Възраждането. Когато се консолиди-
ра библиотеката и става едно цяло, се 
създава отдел „Резервни фондове”, чия-
то задача е да възстанови липсващите 
заглавия. Служителите в него започват 
да обикалят по антикварни книжарници 
и да се срещат с антиквари в издирване 
на книги. Години наред се запълват дуп-
ките в картотеката, като книгите или 
са били изкупувани, или са били убежда-
вани собствениците им да ги подарят 
на библиотеката. И така се събират 
около 90-95% от цялата печатна про-
дукция на България. 

Сред най-богатите сбирки в Нацио-
налната библиотека е музикалната, 

включваща множество дискове и плочи 
на български и чуждестранни изпълни-
тели. Фондът се конкурира дори с този 
на Българското национално радио. Най-
старият кирилски ръкопис в библиоте-
ката е от XI век - страници от Енин-
ския апостол, който е открит случайно 
в храма „Света Параскева” в село Енина 
при реставрация в края на 1960-те годи-
ни. За да спасят книгата от погромите 
по това време в Османската империя, 
монасите са я скрили под керемидите 
на покрива. И по някаква случайност се 
е запазила, но от хоросана и дъждове-
те през годините пергаментът е попил 
варовика и влагата и при откриването 
си книгата е приличала на тухла. Рес-
тавраторите успяват да спасят около 
10 страници и сега те се вадят в изклю-
чително редки случаи. 

Сградата така и не дочакала планираното разширение, но си остава 
единствената, специално проектирана за съхранение на книги

Книгата „2060” съхранява „капсула на времето“, 

която ще бъде отворена след 48 години. Тя съдържа 

възгледите на различни хора за бъдещето

Страницата подготви Розалия Банкова 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е 
една от сградите, които запомня всеки, дошъл в София за 
първи път. Столичани пък толкова са свикнали с нея, че я 
приемат като част от вечността. Истината обаче е, че 
постройката далеч не е толкова стара - стар и вечен е 
само духът й.

Написани са книги за историята й, затова ние ви пред-
лагаме разказа на един човек, прекарал целия си живот меж-
ду стените й. Арманд Басмаджиан започва работа тук през 
1966 г. Заемал е много длъжности, последната от които в 
отдел „Връзки с обществеността”, и познава институци-
ята и нейната история като собствената си длан. Днес 
гордо пази на портала, тъй като вече е пенсионер, но не 
иска да се разделя с книгите и е готов да споделя прежи-
велици и интересни случки с всеки любознателен читател. 

косновен в архива. Другите 
се разпращат по регионал-
ните библиотеки. По вре-
ме на Втората световна 
война обаче бомба пада в 
тогавашната сграда на ин-
ституцията. Унищожени са 
всички каталози и част от 
книжния фонд и фактически 
София и България отново ос-
тават без библиотека. 

Няколко години по-ра-
но е обявен международен 
конкурс за проект за нова 

сграда и втора награда спе-
челват арх. Иван Васильов и 
арх. Цолов.  Ателието им в 
София е едно от най-извест-
ните през 1940-те години. 
Тяхно дело е някогашният 
хотел „България“, както 
и други представителни 
сгради на територията на 
столицата. Първа награда в 
конкурса не е била присъдена 
и строежът по обявения за 
най-добър проект започва 
през 1939 г. Постройката 
е предназначена за 1 млн. 
тома книги и 100 служители, 
като е предвидено и разши-
рение, ако средствата го 
позволяват. 

По време на Втората 
световна война обаче стро-
ежът е замразен и след края 
й, когато България е прину-
дена да плаща репарации, 
няма пари да се продължи. В 
градинката са разположени 
три дървени бараки, в кои-
то са съхранявани книгите. 
Това се превръща и в работ-
ното място на тогавашни-
те служители. През 1946 г. 
работата по сградата се 
подновява. В този период 
директор е проф. Тодор Бо-
ров - първият дипломиран 
библиограф у нас, завършил 
в Лайпциг. Той успява да убе-
ди Георги Димитров и пра-
вителството да отделят 
5 килограма розово масло. 
В замяна на маслото фир-
мата „Круп”, произвеждала 
само оръдия през войната, 
изгражда уникално книгох-
ранилище, залепено от зад-
ната страна на библиотека-

та така, че отвън не личи, 
че това са две отделни по-
стройки - предното на две 
и задното на осем равнища. 
Металните стелажи, които 
започват два етажа под зе-
мята и стигат до осмото 
последно ниво, издържат 
товара на книгите и бетон-
ните плочи между етажите.

Официалното откриване 
на сградата е на 16 декем-
ври 1953 г. Завършването й 
отнема 14 години и до този 

момент основен ремонт не 
е правен. По първоначален 
проект е било предвиде-
но тя да е оформена до ул. 
„Кракра”, където се събират 
двата й ръкава - единият 
успореден на ул. „Оборище” 
и другият успореден на 
ул. „Шипка”. Между тях се 
получава малък вътрешен 
двор, който служи за място 
за отдих и лятна читалня. 
Средства за това разшире-
ние се плануват едва в на-
чалото на 80-те години от 
Людмила Живкова и нейния 
заместник Пейо Бербенлиев. 
Тогава обаче се случва голя-
мото софийско наводнение, 
което пълни НДК и ремон-
тите след това поглъщат 
и парите за Националната 
библиотека. 

Като архитектура сгра-
дата е уникална, тъй като е 
първата в България, специ-
ално проектирана за функ-
цията, която изпълнява и до 
днес. Фасадата е дело на ук-
раинския скулптор Михайло 
Парашчук. Постройката раз-
полага с 14 500 кв. м площ, 
като повече от 4700 кв. м се 
заемат от осеметажното 
книгохранилище, а останали-
те са отделени за читални. 
Интересен елемент в сгра-
дата е оберлихтът, който 
позволява навлизането на 
директна слънчева светли-
на. Той обхваща по-големите 
читални и каталога, който е 
разположен в централното 
фоайе. Ресторант „Бълга-
рия“ и Народната библио-
тека са първите сгради у 

нас, които са строени на 
този принцип - да не се на-
лага изкуствено осветление 
през деня. Структурата на 
Националната библиотека 
е изградена толкова здрава, 
че успява да издържи дори 
силното земетресение във 
Вранча през 1977 г. Въпреки 
че на пръв поглед е монолит-
на, тя съдържа много малка 
фуга, позволяваща да бъде 
подвижна и да не се разру-
шава. 

Националната библио-
тека разполага с десет чи-
тални зали и в нея работят 
почти 300 служители. Тук е 
създадена и първата лабо-
ратория за реставрация 
на хартия и книги и благо-
дарение на нея са запазени 
много документи не само 
от времето на Възражда-
нето. В нея работят около 
7-8 човека - физици, химици 
и биолози, занимаващи се 
с почистване и укрепване 
на страниците. Задната 
част на сградата, където 
е книгохранилището, се по-
чиства всеки ден и за всеки 
етаж отговаря дезинфек-
тор. За ръкописните книги 
и документите са създа-
дени по-специални условия 
- помещенията са климати-
зирани и съхранението е в 
специални самостоятелни 
кутии, за да нямат досег 
един с друг документите. 
В наши дни дигитализира-
нето позволява материали-
те да се сканират и чрез 
сайта на библиотеката да 
бъдат част от Европейска-
та библиотека. По това се 
работи от две години, но 
все още не е сканирано 
всичко във фонда. Особе-
но важна е периодиката 
от 1920-те докъм 1950-те 
години, защото тогава за 
състава на печатарското 
мастило се е използвало 
повече желязо, което с вре-
мето се окислява, пробива 
хартията и фактически на 
мястото на буквата оста-
ва само дупка.  

Оберлихтът позволява навлизането на директна слънчева светлина и обхваща по-големите читални и каталога в централното фоайе

Снимки Денис Бучел
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Общо 24 инвеститори, 
повечето от които инсти-
туции, ще се включат във 
фонд на стойност 810,2 
млн. долара за проекти 
на бразилски имоти в Сао 
Пауло и Рио де Жанейро, 
съобщава Forbes. С този 
капитал международна-
та компания за инвести-
ции в недвижимости GTIS 
Partners се превърна в 
рекордьор, набирайки най-
голямото чуждестранно 
финансиране, предназна-
чено за бразилски имоти. 
Много от инвеститори-
те в новосъздадения GTIS 
Brazil Real Estate Fund II са 
същите, които се включи-
ха в първия фонд на ком-
панията - GTIS Brazil Real 
Estate Fund I. Той успя да 
събере 510 млн. долара по 
време на кризисните 2008-
2009 г. 

До момента фондът 
е похарчил около 30% от 
средствата за складове 
и жилищни проекти в Сао 
Пауло, както и за чисто нов 
бизнес имот в Рио де Жа-
нейро. Планирани са също 

проекти на стойност от 
около 250 млн. долара, за 
които в момента се во-
дят преговори. По думите 
на Том Шапиро, президент 
и основател на GTIS, ста-
ва въпрос за изцяло ново 
строителство, той допъл-
ва, че всеки вложител ще 
извлече повече от това, 
което е вложил в бразил-
ския пазар. Инвестициите 
в страната се движат от 
много макропоказатели, 
включително предстоящо-
то Световно първенство 
по футбол през 2014 г. и 
летните олимпийски игри 
през 2016 г.

Наемите са свързани 
с инфлацията и се акту-
ализират на всеки три 
години. Също така нива-
та на неусвоените площи 
са ниски, тъй като ико-
номиката продължава да 
расте с големи крачки. 
От друга страна, в гра-
довете от световна кла-
са като Сао Пауло пък все 
още липсват първокласни 
бизнес сгради, подобни 
на тези в САЩ, Европа  

или дори Азия. 
Освен това инвести-

торите на дребно, кои-
то се интересуват от 
бразилския имотен па-
зар, нямат голям избор 
от продукти. Бразилска-
та компания за жилищно 

строителство Gafisa е 
ликвидна, но и силно нес-
табилна. Други имена от 
бранша, като PDG Realty 
или фирмата за бизнес 
имоти BR Malls, са листва-
ни само на фондовата бор-
са BM&F Bovespa.

Цените се понижават с темпове от 5% на тримесечие от юни 2011 г.

Страницата 
подготви 
Розалия Банкова

Най-голямата строи-
телна компания в Хонконг 
Sun Hung Kai Properties 
Ltd. планира през тази 
година да изкара на па-
зара 3500 необзаведени 
луксозни апартамента на 
обща стойност 4,1 млрд. 
долара (32 млрд. хонконг-
ски долара), съобщава 
онлайн изданието World 
Property Channel. Цена-
та на един апартамент 
излиза около $1,17 млн. 
Този ход идва, след като 

наскоро властите в Ки-
тай намалиха кредитния 
контрол и по този начин 
направиха сделките в им-
отния сектор значител-
но по-лесни. 

Цените на апарта-
ментите се понижават 
с темпове от порядъка 
на 5% на тримесечие от 
юни 2011 г. насам. Рязко-
то подобрение в продаж-
бите (7% ръст) се забе-
ляза най-осезаемо през 
февруари т.г. до голяма 
степен благодарение на 
въвеждането на по-ниски 
ипотечни лихви.

Все пак една твърде 
малка част от среднос-
татистическите жите-
ли на Хонконг ще могат 

да си позволят новите 
апартаменти  на  Sun 
Hung Kai .  Необзаведе-
но жилище с три спални 
близо до посолствата, 
както и до училища, бол-
ници и главни атракции в 
момента се отдава под 
наем за 11,813 долара 
месечно. Това е с 15% по-
вече спрямо цената от-
преди една година. След 
Хонконг най-високи са 
наемите в Токио, Москва, 
Ню Йорк и Лондон, посоч-
ва изданието. Очаква се 
повечето купувачи да са 
глобални корпорации, кои-
то инвестират в жилища 
за ръководителите и слу-
жителите си, базирани в 
Хонконг.

Архитектурната компания Macyauski Research & 
Design предлага ефектен проект за преобразяване на 
южното пристанище на финландската столица Хел-
зинки, съобщава сайтът за архитектура ArchDaily. 
На предложението се възлагат големи надежди, тъй 
като, ако бъде реализирано, ще превърне мястото в 
една наистина красива порта към сърцето на града. 

Освен строителството на неголям терминал про-
ектът предвижда обновен дизайн на музея, туристи-
ческия център и на търговската част. Предложената 
разработка превръща в момента съществуващата 
индустриална зона в модерен градски площад, който 
може да служи също така с търговска цел, както и 
като открито парково пространство за отдих на 
жителите и гостите на финландската столица. Хо-
ризонтално разположеното пространство позволява 
практикуването на различни видове спорт, както и 
монтирането на велоалея. Пристанището ще стане 
живописно място за вечерни разходки. Авторите на 
проекта уверяват, че той ще се впише в атмосфе-
рата на града и няма да наруши цялостния облик на 
съществуващата архитектура.

Властите в Китай намалиха кредитния контрол и по този начин направиха сделките в имотния 

сектор значително по-лесни

С 810,2 млн. долара GTIS Partners се превърна в рекордьор

Модел за една от сградите в Сао Пауло на най-големия частен 

фонд за недвижими имоти в Бразилия GTIS Partners

Между шест и десет 
небостъргача от стро-
ителния проект Dubai 
Sports City ще бъдат въ-
ведени в експлоатация 
до края на годината, съ-
общава Arabian Business. 
Ако обещанието на една 
от главните разработва-
щи фирми бъде изпълнено, 
проектът на стойност 4 

млрд. долара най-после ще 
придобие очертания след 
известното забавяне на 
работата по него. Сами-
ят град ще бъде изцяло за-
вършен през следващите 
три до пет години.

Многофункционални-
ят комплекс, който бе 
започнат през 2003 г., 
пострада тежко от све-

товната криза и изграж-
дането му беше прекъс-
нато през 2008 г. Сега 
обаче на площадката от-
ново кипи дейност и 90% 
от инфраструктурата е 
изградена, уверява стро-
ителната фирма. Огро-
мният спортен комплекс 
ще бъде разположен на 4,6 
млн. кв. м и ще дава те-

рен за крикет, голф, ръгби, 
футбол, зимни спортове, 
волейбол и др. Стадиони-
те ще бъдат заобиколени 
от хотели, резиденции и 
вили, търговски центро-
ве, жилищни площи, учили-
ща и всякакви удобства. В 
спортния град в сърцето 
на Дубай ще могат да жи-
веят 5500 души.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Феновете на дръм енд бейс-а ще могат да се насладят на легендата Roni Size

Мартин Динчев

Четирикратната но-
сителка на награди „Грами” 
Erykah Badu и младата ниге-
рийка Nneka ще стъпят за 
първи път на българска сце-
на на Elevation festival, който 
ще се проведе на 23 и 24 юни 
близо до София. Световно-
известният дръм енд бейс 
диджей Roni Size също вече е 
част от афиша, който включ-
ва още Fatboy Slim, Kosheen и 
Chambao.

Erica Abi Wright, позната 
повече като Erykah Badu, е 
американска ар енд би и хип-
хоп изпълнителка, в чиято му-
зика често се усеща и джаз 
звучене. Тя се нарича Badu, 
твърдейки, че на арабски 
името означава „да направиш 

истината очевидна”.
Още първият й ал-

бум „Baduizm” (1997) 
става мултиплатинен 
и заедно със сингъла от 
него „On & On” й носи 
2 награди „Грами” за 
Best Female R&B Vocal 
Performance и за Best 
R&B Album.  

През 2000 година 
съвместната й песен 
с The Roors „You Got Me” 
печели още една награ-
да „Грами” за Best Rap 
Performance by a Duo or 
Group.  А през 2003-та 
очарователната изпъл-
нителка за четвърти 
път прегръща престиж-
ната статуетка с „Love 
of my life” за най-добра 
R&B песен.

Nneka се ражда в 
град Уори, Нигерия, къ-
дето тя живее под един 
покрив с баща си, вто-
рата си майка (истин-
ската й майка е герман-
ка) и седемте си братя 
и сестри.

На 19 години замина-
ва за Германия, където 
стартира музикалната 
й кариера.

През 2003 година 
започва да работи с 

немския хип-хоп диджей и продуцент DJ 
Farhot. Тя привлича силно внимание, след 
като се изявява на една сцена със Sean 
Paul и Patrice Bart-Williams.

Дебютният й албум „Victim of Truth" из-
лиза през 2005 г. и откроява специфичния 
стил на младата нигерийка. Три години 
по-късно се появява „No Longer At Ease”, 
който дава на света „Heartbeat”, която я 
изстрелва директно в German Top 50 и 
UK Singles Chart. Следват многобройни 
участия на фестивали и дълги турнета, 
по време на които се качва на една сце-
на заедно с Lenny Kravitz, The Roots, Nas и 
Damian Marley.

Roni Size е британски продуцент и DJ, 
който става популярен през 1997 г. като 
основател на „Reprazent” и e един от хора-
та, които стоят в основата на дръм енд 
бейс движението. Роденият в Бристол 
Ryan Owen Granville Williams е син на еми-
гранти от Ямайка. След като е изхвърлен 
от училище на 16-годишна възраст, той 
започва да се занимава сериозно с музика.

През 1997 г. излиза дебютният албум 
на Reprazent  -  „New Forms”, който става 
платинен и им носи престижната бри-
танска награда „Mercury”. Следващият 
им сериозен запис излиза под името „In 
the Mode”, в който участват изпълните-
ли като Method Man, Zack de la Rocha от 
Rage Against The Macine и бийт боксърът 
Rahzel. През 2002 г. Roni Size издава първия 
си самостоятелен албум „Touching Down”, 
а през 2008-а възражда „Reprazent”.

Билети за Elevation 2012 могат да бъ-
дат намерени само в мрежата на Eventim. 
Промоционалните 1500 фестивални биле-
та на цена от 66 лв. са на привършване. 
След изчерпване на количеството им ре-
довната цена ще бъде 99 лв. 

Пламена Партениотис

След 10-годишно отсъствие Стефан 
Вълдобрев и компания показаха какво е 
истинска българска музика. Певецът, 
музикантът и актьорът, изпял едни от 
най-емблематичните парчета от 90-те, 
се завърна триумфално с разтопяващ 
клубен концерт на 25 март в „Строежа”. 

Заедно с оригиналната му банда Иван 
Лечев, Мирослав Иванов, Стоян Янкулов-
Стунджи и Веселин Веселинов-Еко пра-
тиха около 300 души назад във времето, 
когато с „бели маратонки и изтъркани 
джинси” са си припявали „Оообичам те, 
мила...” Време, в което българската му-
зика бе от онази, която те усмихва за 
секунди, а текстовете са леки, ефирни, 
но и смислени. 

Точно в 11 ч. Вълдобрев започна удар-

но и нежно с „Очите ти са сини, сини, 
като синьото на плувен басейн, сини 
като река, сини...” и продължи да напом-
ня, че „някой ден, някъде, някой те обича” 
в култовото парче „Към”, докато избухна 
с „Фойерверк”. Певецът не забрави да из-
пее и „Едно” и да припомни какво е „Про-
паганда”, Накрая разказа в команията на 
Рут Колева за „място по-добро” в песен-
та от филма „Светът е голям и спасение 
дебне отвсякъде”.

Разбира се, всичко това завърши с 
бис на „Обичам те, мила...” и специален 
поздрав за старозагорци с куплет за „Бе-
рое”, футболния отбор от родния му град. 
Публиката не се задоволи само с това и 
пожела още. „Ние изпяхме всичко, нямаме 
повече. Но мога да ви поканя на театър”, 
каза съвсем искрено певецът, от което 
последваха още повече аплодисменти. 

Дъщеря на крал Хенри VIII Елизабет още 
не била навършила три години, когато майка 
й Ан Болейн била осъдена на смърт, а на нея 
й отредили сурово и несигурно бъдеще. За 
да оцелее, от малка тя се научила да следва 
единствено здравия си разум, да мами май-
сторски, да се преструва, да надхитря всич-
ки около себе си. И когато неочаквано се ока-
зала на престола, тези нейни способности я 
превърнали в изключителен владетел.

Като използвала ловко „слабостта на 
своя пол”, Елизабет я преобразила в сила, с 
която да успее в един свят, принадлежащ на 
мъжете. Преодоляла многобройните пред-
разсъдъци на епохата си, с острия си ум 
и неизчерпаема енергия тя манипулирала 
всички – както собствените си поданици, 
така и монарсите на Испания, Франция и 
Германия. 

Основавайки се на изключително прециз-
ните си проучвания на документи и исто-
рически източници, авторката Алисън Уиър 
създава детайлна, богата и интригуваща био-
графия на Елизабет I. Неслучайно „Таймс” я оп-
ределя като много по-увлекателна от всички 
романи, писани за великата кралица.

Книгата ни показва как Елизабет се пре-
връща в кралицата дева, разигравайки до съ-
вършенство играта с прословутата си же-
нитба, което подхранва безброй спекулации 
в продължение на векове. Докъде всъщност 
са стигнали отношенията с фаворита й Ро-
бърт Дъдли и дали кралицата е замесена в 
смъртта на съпругата му?

Алисън Уиър ни въвежда в свят на борба 
за власт и надмощие, където една жена с 
остър ум, огнен темперамент и невероят-
на енергия слага своя отпечатък върху цяла 
една епоха.

Във връзка с отбелязването на 150-годишнината 
от рождението на Густав Климт Музеят на град Виена 
организира необичайна изложба на предмети, вдъхно-
вени от творбите на най-известния представител 
на виенския сецесион. Преди месец музеят обяви на 
страницата си във Facebook, че търси най-кичозните 
предмети с елементи от творби на Климт. Близо 120 
снимки на такива „шедьоври" вече са качени в социал-
ната мрежа. 

На 16 май в Музея на град Виена ще бъде открита 
"Климт. Изложбата", където ще бъдат показани 400 
картини и рисунки на Климт, а като контраст посети-
телите ще могат да видят всички снимки от интернет 
заедно с някои от най-безвкусните сувенири. Сред ка-
чените в социалната мрежа снимки са мотор, кутии за 
бисквити, кукли Барби и чаши, украсени с добре познати-
те мотиви на Климт. Японци и американци са снимали 
подаръците, донесени им от австрийската столица, а 
служители на музея са събрали интересни екземпляри 
от безбройните виенски магазинчета за сувенири.

С акцията си музеят иска да покаже тънката и поняко-
га незабележима гра-
ница между добрата 
реклама и кича, а 10 
души, качили най-ин-
тересните обекти и 
предизвикали най-про-
тиворечивите диску-
сии във Facebook, ще 
бъдат наградени с 
индивидуална екскур-
зия в музея.

Фотокредит: Elevation

Erykah Badu е четирикратна 

носителка на „Грами”

Младата нигерийка Nneka 

може да се похвали 

със съвместни участия 

с Lenny Kravitz, The Roots, Nas 

и Damian Marley

Снимка авторът
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Светослав Загорски

Мирис на гъсто еспресо 
и фин френски парфюм се 
носи рано сутринта из тес-
ните и красиви улички на 
крайбрежна Генуа. Красиви 
италианки забързано мина-
ват покрай нас, а търговци-
те отварят магазинчетата 
на централния пазар, който 
поразително прилича на кла-
сически арабски сук. 

Въпреки тази чисто 
градска картина средизем-
номорският град е част от 
най-вълнуващите европей-
ски туристически маршру-
ти. Той минава през Венеция 
и Верона, а след това тръг-
ва по средиземноморския 
бряг от Генуа към Монако, 
Ница, Кан, Сен Тропе, Монпе-
лие и чак до Барселона. 

От София с кола до Ге-
нуа са около 1500 км, които 
спокойно се минават с една 
междинна нощувка в Загреб 
или Словения. Спокойствие-
то обаче свършва някъде на 
около 50 км преди Генуа, ко-
гато магистралата навлиза 
в една поредица от 

малки тунелчета високо  

в планината

Този участък, който про-
дължава и доста след Генуа, 
е един от най-вълнуващи-
те за шофьорите, които 
обичат екшъна и високите 
скорости и същевременно 
най-ужасяващ за всички ос-
танали в автомобила. Няма 
значение дали идваш от Со-
фия, или току-що си стъпил 
от Франция на италианска 
земя при граничното градче 
Вентимиля, пред очите не-
престанно се редуват въл-
нуващи морски панорами на 
поредица от малки заливи, 
които са връзката между 
Средиземно и Лигурско море. 
Между тях са многобройни-
те тунели, повечето от кои-
то нямат по-голяма дължина 
от 500 м.

За разлика от другите 
точки, изброени по-горе в 
автомаршрута, Генуа, коя-
то е столица на областта 
Лигурия, не е типичният 
туристически град и именно 
затова тукашната непов-
торима атмосфера може да 
се усети много по-силно. Тя 
съчетава топлия средизем-
номорски климат и харак-
терната архитектура на 
голям и стар пристанищен 
град. 

Старата част на прис-
танището

Porto Antico 

е превърната в атрак-
ция за туристите. Там един 
от водещите европейски 
архитекти Ренцо Пиано 
преобразява цели участъци, 
които преди това са били 
порутени. 

На входа на старото 
пристанище е Palazzo San 
Giorgio, но вниманието при-
влича не толкова дворецът, 
колкото древният приста-
нищен фар. Той се смята 

за най - старата подобна 
постройка в света, а върху 
нея може да се види изрису-
ван символът на Генуа. Ако 
изкачите 370-те стъпала 
на фара, пред вас ще блесне 
красотата на целия град.

Атракция на приста-
нището е считаният за 
най-голям в Европа аквари-
ум. Построен е през 1992 
година и буквално навлиза 
в морето. Съставен е от 
50 различни водоема и в 
него могат да се видят над  
20 000 морски обитатели.

Преди да разгледате 
старото пристанище, тряб-
ва да се впуснете в една ро-
мантична обиколка на Ста-
рия град. Генуа като морска 
сила е една от емблемите 
на корабоплаването и е дала 
на света Колумб. От къща-
та на големия откривател 
не е останало почти нищо, 
освен една арка и няколко 
стени, но хиляди туристи 
ежегодно посещават свя-
тото място на красивия 
площад Piazza De Ferrari.

Истински контраст 
на красивата плетеница 
от малки, тесни и извити  
улички, е 

централната улица  

„Гарибалди”

която е направена от 
богати търговци и банкери 
през XVI век, именно за да 
се измъкнат от теснотия-
та. Известната още като 
Strada Nuova е улицата, къ-
дето са разположени много 
от красивите забележи-
телности на италианския 
град. Тя е част от вдъхно-
вяващия стар град, включен 
в списъка със световното 
културно наследство на  
ЮНЕСКО.

Тук могат да се видят 
дворците Palazzo Rosso, 
който сега е музей, Palazzo 
Bianco, Palazzo Grimaldi и 
Palazzo Reale, служили някога 
за домове на градския елит 
през 16-и век, когато тези 
постройки са издигнати. 
По Strada Nuova са разполо-
жени още артколежът на 
Генуа и музеят Strada Nuova. 
В замъка Doria-Tursi, който 
е на същата улица, сега се 
помещават кметството 

и общинският 
х уд оже с т в е н 
музей. Там фено-
вете на исто-
рията могат да 
видят цигулката 
на легендарния 
Николо Пагани-
ни, както и три 
собственоръчно 
написани писма 
от Христофор 
Колумб.

Естествено, 
разхождайки се 
по Strada Nuova, 
не  трябва да 
пропускате и 
внушителния па-
метник на самия 
Гарибалди, яхнал 
бойния си кон.

Тук се намира 
и Дворецът на 
дожите (Palazzo 
Ducale), в който 
днес се органи-
зират много кул-
турни мероприя-
тия и изложби.

Естествено 
Генуа, както и 
всеки друг ита-
лиански град, 
не може да не 
поднесе истин-
ска наслада и 
на любителите 
на религиозния 
туризъм. Най-за-
бележителният 
туристически 
обект в това от-
ношение е строената през 
XII век от бял и черен мрамор 

Cattedrale di San Lorenzo,

издържана във великоле-

пен римски стил. Сградата 
е завършена през XII век, но 
е била неколкократно обновя-
вана през следващите веко-
ве. Например входът със св. 
Йоан е от XII век и е в типи-

чен романски стил, а входове-
те откъм предната фасада 
и розетките са доукрасени в 
следващите векове в стила 
на френската готика. Съща-
та смесица ще откриете и 
вътре в храма. Подчертано 
бароковият му стил е доста 
омекотен от параклиса „Св. 
Йоан”, който е в съвършен 
ренесансов стил и е посве-
тен на св. Йоан Кръстител, 
покровителя на Генуа.

В катедралата се пазят 
и до днес множество рели-
гиозни реликви, част от тях 
свързани именно със св. 
Йоан. Тук можете да види-
те френски саркофаг от XIII 
век, в който са мощите на 
светеца. В съкровищницата 
на катедралата се намира 
и „свещеното блюдо”. Това 
според преданията е синята 
чиния, с която главата на 
светеца е била занесена на 
Саломе (дъщерята на Ирод 
Велики, която се опитала да 
съблазни светеца, и когато 
той и отказал, поръчала да 
и занесат главата му, за да 
го целуне). Пак в същата 
съкровищница се пази бокал 
от зелено стъкло, за който 
се твърди, че е бил използ-
ван на Тайната вечеря.

Въобще Генуа е изтъкана 
от тайнства. През Средни-
те векове е била типичен 
град държава и има много 
славна и вълнуваща исто-
рия. Разцветът и започва в 
началото на XII в., когато се 
превръща в голям търговски 
център. Контролът над ли-
гурския бряг е поет от група 
търговци и банкери, които 
поддържат контакти с хер-
цозите, кралете и папите. В 
продължение на 10 години те 
запазват хегемонията си 

над градовете Пиза и Вене-
ция, като заедно поддържали 
една от 

най-големите  

и силни флоти  

на Средиземноморието

В крайна сметка конфли-
ктите на интереси водят 
до разрушаването на един-
ството на търговската 
гилдия.

Най-голямата европейска 
епидемия от бубонна чума 
през XIV в. започва при обса-
дата на генуезката крепост 
Кафа в Крим от татарите 
през 1347 година. Градът дър-
жава окончателно загубва 
могъществото си през 1381 
г., когато флотата му е раз-
бита от венецианците близо 
до град Киоджи. 

За произхода на името 
Генуа съществуват две хи-
потези. Едната теория се 
върти около това, че името 
произлиза от лигурската 
дума „genu“, която означа-
ва „коляно“. Това може да се 
тълкува като „ъгъл“, защото 
географски Генуа е разполо-
жена точно на ъгъла, който 
образува Апенинският полу-
остров с континента. Вто-
рата хипотеза свързва Генуа 
с латинската дума „janua“, 
която означава „врата“, 
което може да се тълкува, 
че градът е бил врата към 
морето и към далечни хори-
зонти. Такава своеобразна 
врата е Генуа и в момента 
и макар на пръв поглед да 
не се виждат предишният и 
блясък и величие, то и в XXI 
век с пълна сила важи опреде-
лението за града, направено 
от безсмъртния Петрарка –  
„Повелителка на морето”.

Тук са най-голямото средиземноморско пристанище и най-големият аквариум  
в Европа, а катедралата „Св. Лоренцо” е приютила мощите на Йоан Кръстител

Снимки 
авторът

Паметникът 

на Гарибалди

Типичната генуезка уличка

Една стена с порта 

е останала от къщата 

на Колумб

Фонтанът Piazza De Ferrari, 

а в дъното е замъкът, който сега се ползва 

от общината

Катедралата San Lorenzo Красиви сгради 

до старото пристанище
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Business relations between Bulgaria 
and Algeria begin a new stage in their de-
velopment. Once demonstrated interest by 
both countries for deepening the relations, 
now it is time for concrete actions. Such a 
conclusion reached representatives of the 
Bulgarian Construction Chamber (BCC), the 
Confederation of Employers and Industrial-
ists in Bulgaria (CEIB) and the Ambassador 
of Algeria to Bulgaria HE Ahmed Butash. 
The meeting in the Embassy of the African 
country was attended by the BCC Chairman 
Eng. Svetoslav Glosov, Chairman of the BCC 
Regional Office – Sofia Eng. Nikolay Stank-
ov and Ognyan Donev, CEIB Chairman. 

“The beginning of a future cooperation 
has already been set. Representatives of 
Bulgarian construction companies visited 
Algeria where they were greeted very hospi-
tably. We signed two memoranda with similar 

organizations and received assurance that 
Bulgarian builders have a place in your mar-
ket,” said Eng. Glosov. He and Eng. Stankov 
expressed willingness to organize a working 
visit to Bulgaria by representatives of the 
Algerian business. “I hope to get support 
from the government especially in the face 
of foreign minister Nikolay Mladenov and the 
new economy minister Delyan Dobrev. It is 
always better when the state is behind us 
and lobby for our companies,” added Eng. 
Glosov. 

His Excellency Ahmed Butash also 
expressed readiness to contribute to the 
strengthening of contacts between busi-
nesses in both countries. However, he said 
that he was slightly disappointed by the be-
havior of the Bulgarian government, which 
he said has so far acted “passively and dis-
interested”. 

Public-private partnership will be the basis for work between Sofia Municipality and the business 

The Bulgarian Construc-
tion Chamber (BCC) will 
participate in the restoration 
of the monument to the Tsar 
Liberator in Sofia. This be-
came clear after a meeting 
between Sofia mayor Yor-
danka Fandakova and the 
management of the Confed-
eration of Employers and In-
dustrialists in Bulgaria where 
the BCC Chairman Eng. Sve-
toslav Glosov is a member of 
the Board. According to the 
mayor, the renovation of one 
of the symbols of Bulgaria is 
a very important, large and 
costly project, too hard on 
the municipal budget.  

The business and the 
mayor of Sofia will set up in 
late April Advisory Council 
on finance and business to 
the municipality. Until then 

will be developed rules of 
the structure. The council 
will assist the mayor and the 

management of the munici-
pal administration in formulat-
ing and developing policies. 

The idea of its creation was 
born at one of the previous 
meetings with the mayor. The 

main goal of the structure will 
be attraction of more invest-
ment – Bulgarian and foreign 
on the territory of Sofia. 

After the adoption of 
the Public-Private Partner-
ship Law the municipality will 
work for the implementation 
of joint infrastructure pro-
jects. According to Yordanka 
Fandakova, under such a 
form could be constructed 
underground parking lots or 
could be invested in spa tour-
ism in the region. During the 
meeting the chief architect of 
Sofia municipality Petar Dik-
ov presented the main con-
struction sites in the capital.

Focus on the meeting 
was the social responsibility 
of business. It finds expres-
sion in many social projects 
implemented so far in the 

municipality. 
Last but not least, the 

business representatives ex-
pressed their willingness to 
participate with expertise in 
various areas of local gov-
ernment, such as energy 
efficiency and information 
technology. The future advi-
sory council will meet once 
in three months and will 
discuss specific issues, in-
cluding those for zoning and 
investing the funds of Sofia 
inhabitants. 

Except Eng. Svetoslav 
Glosov on the part of busi-
ness the meeting was at-
tended also by the honor-
ary chairman of BCC Eng. 
Simeon Peshov, the CEIBG 
chairman Ognyan Donev and 
the Executive Director of the 
confederation Evgeni Ivanov.

The Bulgarian govern-
ment decided to terminate 
Belene NPP project, said be-
fore the economic committee 
in parliament Prime Minister 
Boyko Borisov. Later he said 
to reporters:

“We believe that the pro-
ject as such is compromised 
from the outset. At a cost of 
EUR 6 billion, interest rate of 
10-12% on credit resource of-
fered to us and construction 
for about 6 years the total 
sum goes to EUR 10 billion. 
We are unable to pay it and 
to oblige the state for genera-
tions to pay the money. That 
could not happen. At the 
same time all nuclear risks 
if something happens in this 
seismic fault line remain at 
the expense of Bulgaria.”  

The decision will be an-
nounced officially to the Rus-
sian side by the new econ-
omy minister Delyan Dobrev 
who is flying to Moscow. He 
will have meetings to discuss 
the most painless way out of 
our country from the project. 

PM Borisov hopes there 

will be no more claims for 
payment of penalties and le-
gal proceedings. According to 
him, our country will pay an 
extra charge of EUR 140 mil-
lion to upgrade the reactor, 
which will later be installed 
on Kozloduy NPP. In this way 
will be saved around BGN 
1 billion additional costs for 
grid for Belene beyond the 
cost of the nuclear power 
plant.   

The new reactor is a hy-
brid one and is a generation 
ahead of the rectors in the 
fifth and sixth blocks of Ko-
zloduy as forecasts are that 
it will be installed within six 
years. Along with this will be 
freed the sites of first, sec-
ond, third and fourth block 
which were decommissioned 
and in their place can be 
thought of mounting the 
eighth reactor. So the plant in 
Kozloduy will remain entirely 
Russian and the life of the 
fifth and sixth block will be 
extended by up to 20 years. 

The calculations show 
that by far our country has 

paid for Belene approximate-
ly BGN 1.4 billion and has to 
pay BGN 500 million more 
– the recent loan that NEC 
has withdrawn from a French 
bank is not yet returned. 

The Prime Minister once 
again reminded that no gov-
ernment before decided to 
build the plant and deliber-
ately left the heavy decision 
on GERB as well as nobody 
from previous rulers said 
what would exactly be the 
cost raise. 

Now our hopes are all 
about the successful and 
recent implementation of the 
pipeline South Stream, which 
according to Boyko Borisov 
should be ready by Decem-
ber 2015. With this pipeline 
is connected the eventual 
construction of a gas station 
at Belene NPP as announced 
earlier by Deputy Finance 
Minister Vladislav Goranov.  

Thus the decision for Be-
lene NPP comes before the 
final report of the consultant 
on the deal HSBC and before 
the deadline 31 March. 

The state stops Belene
Bulgaria ranks last in ener-

gy efficiency in the EU and yet 
the prices that Bulgarians pay 
for energy are very high. Build-
ings should not be built in the 
least expensive way but should 
provide energy efficient future, 
said US Ambassador James 
Warlick during the official open-
ing of the exhibition on green 
energy and recycling in Sofia. 
He stressed that it is essential 
Bulgarians to take advantage 
of the new type of construction 
and new technologies. 

A total of 250 companies 
from 31 countries participated 
in the Forum for Southeast Eu-
rope, uniting congress and exhi-
bition on green energy and recy-
cling held from 28 to 30 March 
in Inter Expo Center in Sofia. 

Wolfgang Wendel, Com-
mercial Counselor of the Em-
bassy of Germany, in turn, 
recalled that his country has 
committed to abandon its nu-
clear power by 2022. Accord-

ing to him, one cannot expect 
that NPP Belene will provide 
energy at lower cost than that 
of NPP Kozloduy and Bulgaria 
should rely more on energy ef-
ficiency and renewable energy 
as well as on energy from waste 
recycling. The opening was at-
tended also by Deputy Minister 
of Economy, Energy and Tour-
ism Valentin Nikolov who said 
he expects a boom in small 
renewable energy projects and 
enhancing their funding from 

the banks in Bulgaria. 
The organizers “Via Expo” 

gave at the opening the first 
annual awards “Bulgarian Eco 
Municipality”. In the category for 
energy efficiency top position 
was awarded to Dobrich, and 
for successful management of 
waste – to Lovech. 

The event united a program 
of seminars and exhibition on 
energy efficiency and renew-
able energy, exhibition on so-
lar technologies and on waste 
management and recycling. 
Within the conference were 
heard a total 80 speakers from 
Europe, Asia and USA, and the 
exhibition was spread within 
4 halls and an outside area. 
Available to visitors were Aus-
trian, American and many other 
foreign pavilions. Participants 
included leading companies 
such as SMA Central & East-
ern Europe, Canadian Solar, 
REC Solar, Fronius, Gamesa 
and others. 

Ambassador James Warlick:

Build effectively, not inexpensively

A new stage in business cooperation between 
Bulgaria and Algeria to come 
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ФК ЦСКА официално 
поема стадион „Българска 
армия“ и базата в Панча-
рево. Президентът на клу-
ба Димитър Борисов и изп. 
директор Венци Живков 
подписаха договор за кон-
цесия със спортното ми-
нистерство за период от 
20+10 години. „Червените“ 
са изготвили инвестицио-
нен план по договора, чрез 
който стадион „Българска 
армия“ ще стане годен за 
мачове от европейските 
клубни турнири.

В споразумението е 

записано, че новите соб-
ственици ще инвестират 
между 1,6 – 1,9 млн. лева 
за ремонти през първата 
година, а в края на 20-го-
дишния период от  ЦСКА 
трябва да са вложили око-
ло 20 милиона, потвърди 
Димитър Борисов. Той 
обаче не каза откъде ще 
дойдат парите, а спорт-
ният министър Свилен 
Нейков бе категоричен, че 
държавата няма да отпус-
не средства.

„Инвестиционната 
програма е заложена за 
срок от 20 години. Тя 
включва ремонт на ста-
диона, на базата в Пан-
чарево, възстановяване и 

изграждане на нови тере-
ни за детско-юношеска-
та школа (ДЮШ). Също 
така предоставяме част 
от „Българска армия“ на 
леката атлетика, худо-
жествената гимнастика 
и други спортове, които 
могат да се развиват в 
зала“, обясни Борисов.

„Откъде ще вземем 
средства за ремонта, е 
малка тайна. Като соб-
ственици ще ги набавим 
отнякъде тези средства“, 
каза още той.

Ремонтът ще започ-
не от съблекалните, се-
далките и входовете на 
стадиона и терените за 
ДЮШ.

Волейбол:

Баскетбол: Тенис:

Спортният директор на 
„Левски” Георги Иванов-Гонзо 
ще изпълнява длъжността 
старши треньор на „сини-
те“ до края на сезона, обяви 
изп. директор на клуба Иво 
Тонев. От лятото начело на 
26-кратния шампион ще бъде 
друг специалист, чието име 

ще бъде обявено допълнително.
В щаба на представителния тим влиза и Викторио 

Павлов, съобщава сайтът на „синия” клуб.
На 26 март досегашният старши треньор на Левски 

Николай Костов се раздели с отбора, тъй като не се 
представял според очакванията му.

Оставката на Костов дойде след серия от неубеди-
телни игри на „сините“ от началото на сезона. Загубата 
в София от пернишкия „Миньор” се яви като катализатор 
за ротацията на треньорския пост.

Гонзо застава на треньорския пост за втори път 
през този сезон. „Сините“ започнаха кампанията под 
негово ръководство, но тимът отпадна от Лига Европа 
и натрупа четири загуби в шампионата (бел.ред. от 11 
мача). Гонзо беше принуден да се оттегли под силен ме-
диен натиск. „Левски” е на трето място в класирането 
на 3 точки зад лидера ЦСКА. Гонзо бе предпочетен от ръ-
ководството на клуба пред бившия треньор Мъри Сто-
илов, който постави условия, за да работи в „Левски”.

Милен  Маринов 
от спортен клуб „Во-
кил” стана шампион 
в категория до 51 кг 
на Световното пър-
венство по муай тай 
за аматьори в Банкок 
(Тайланд).

23-годишният Ма-
ринов е първият бълга-
рин, който стига до толкова престижна титла. Родени-
ят във Варна боец победи на финала силен състезател 
от Индия след убедителна победа в два рунда. Маринов 
няма загуба в официален мач в България, а през миналата 
година стана и балкански шампион.

В първенството в Тайланд взеха участие предста-
вители от 59 държави.

Най-добри-
ят български 
тенисист Гри-
гор Димитров 
отпадна в чет-
въртия кръг на 
турнира в Ма-
ями от сериите 
„Мастърс” след 
загуба с 0:2 (6:7 
(3), 2:6) от деветия в света Янко Типса-
ревич. Гришо започна двубоя отлично и в 
първия сет наниза общо 10 аса и 18 уинъ-
ра, но за съжаление в тайбрека нервите 

му не издържаха и след комбинация 
от двойни и непредизвикани грешки 
Типсаревич стигна до успеха в пър-
вата част.

Във втората Димитров продъл-
жаваше да греши и в крайна сметка 
световният №9 записа третата си 
победа от три изиграни (без загубен 
сет) мача срещу българина. Първата 
ни ракета при мъжете все пак напус-

ка Маями с $43 370 от наградния фонд и 
90 точки за ранглистата, които ще му 
гарантират завръщане в Топ 100 и изкач-
ване от №101 до около №85 в света.

Последният английски 
представител в Шампион-
ската лига „Челси” напра-
ви много важна крачка към 
полуфиналите в най-прес-
тижния клубен турнир. 
Футболистите на Робер-
то ди Матео надиграха 
с 1:0 португалския гранд 
„Бенфика” насред Лисабон. 
Победния гол в мача реали-
зира изненадата в стар-
товия състав на „сините” 
Соломон Калу в 75-ата ми-
нута след брилянтна асис-
тенция на Фернандо Торес.

Препълненият Ещадио 
да Луж видя едно много 
скучно първо полувреме, в 
което отборите се над-
лъгваха, а положенията 
пред двете врати напълно 
отсъстваха. След почивка-
та обаче играта се ожи-
ви и головите ситуации 
се появиха. Най-чистото 

положение в срещата за 
домакините стана в 48-
ата минута, когато след 
шут на Оскар Кардосо 
бранителят на „Челси” Да-
вид Луиш с тяло изби от 
голлинията. Малко след 
това пък Хуан Мата бе 
изпуснат от отбраната 
на „Бенфика”, но десет-
ката на англичаните от 
малък ъгъл прати топка-
та в страничната греда.
Така се стигна до 75-ата 
минута, когато Торес про-
би през Жардел по десния 
фланг на атаката на „Чел-
си” и намери на голова по-
зиция Калу. Африканецът 
нямаше как да сбърка и ре-
зултатът бе открит.

До края на срещата 
португалците натиснаха 
съперника, „Челси” от своя 
страна умело се бранеха и 
разчитаха на остри кон-

три чрез Мата и влезлия 
като резерва Даниел Стъ-
ридж. В крайна сметка до 
други голове не се стигна 
и английският тим се от-
тегля с аванс от гол на 
чужд терен преди реванша 
на „Стамфорд Бридж" след 
две седмици.

В другите четвърт-
финални двубои „Реал” (М) 
разби дебютанта „Апоел” 

(Никозия) с класическото 
3:0; „Байерн” (М) се наложи 
с 2:0 като гост на френ-
ския „Олимпик” (М), а голя-
мото дерби между „Барсе-
лона” и „Милан” предложи 
изненада и завърши при 
нулево равенство на „Сан 
Сиро”.

Реваншите от Шампи-
онската лига ще се играят 
на 10 и 11 април.

Бившата звезда на На-
ционалната баскетболна 
асоциация (НБА) Денис Род-
ман може да влезе за 20 дни 
в затвора заради спиране 
на издръжката на децата 
си. 50-годишният Денис 
Родман дължи повече от 
810 000 долара на своята 
трета съпруга и майка на 
двете им деца. Очакваният да пристиг-
не в България другия месец за HDI мача 
на звездите обаче сега е „разорен” и „из-
ключително болен” според думите на ад-

вокатката му 
Линеа Уилис. 

Тя твърди, 
че той страда 
от алкохолизъм 
и  едва  успя -
ва да покрива 
разходите от 
първа необхо-
димост. 

Денис Родман е спечелил 5 шампион-
ски титли на НБА, от които три с ми-
тичния отбор на „Чикаго булс” заедно с 
Майкъл Джордан и Скоти Пипън.

Шампионът ЦСКА по-
стигна драматична по-
беда над „Левски волей” 
с 3:2 в първи 1/4-финален 
мач от първенството 
на България по волейбол. 
„Червените” доминира-
ха в първия гейм, който 
спечелиха с 25:20, а до 
края срещата беше из-
ключително оспорвана. 
„Левски”, който през ми-
налата седмица спечели 
Купата на България, из-
равни след 25:23, като 
взе поредни точки в края 

на втория гейм.
В третата част въз-

питаниците на Алексан-
дър Попов наваксаха изо-
ставане от 13:16 и след 
множество изравнявания 
стигнаха до успеха с 
29:27, за да поведат от-
ново в резултата. Чет-
въртият гейм вървеше 
равностойно, но „сините” 
нанесоха своя удар след 
второто техническо пре-
късване, като поведоха с 
22:19 и запазиха предни-
ната си до края.

 В тайбрека ЦСКА по-
веде в резултата с 11:8 и 

не изпусна преднината си 
до края на срещата.

Лондончани с минимална преднина преди реванша на „Стамфорд Бридж” 
след гол на Соломон Калу
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Bugatti Veyron Vitesse - В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ 
ОЧАКВАЙТЕ

Заседание на 
Управителния съвет 
на Камарата

КСБ

става на 3 години

ТЕМА

КСБ

МАРШРУТИ

МАЛКИ ОБЯВИ за 10 кв. см 20 лв. (140 символа)

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.
   
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%

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

ПЪРВА СТРАНИЦА  под главата 30 лв./кв. см
   колони (най-лява и най-дясна) 
   25 лв./кв. см

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

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

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

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

Всички цени в тарифата са без ДДС                                                                              За контакти: 806 24 22; 0884 230 415

  broksvision Анелия Сурлекова 02 / 892 4522

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН НА РЕКЛАМА  150 лв. 

ЗА ЕДНОГОДИШЕН АБОНАМЕНТ - 50% ОТСТЪПКА

Коректори Ани Захариева, Румяна Стефанова
Превод Емилия Пищалова
Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова
Технически секретар  Калоян Станчев    
Уредник Велизар Златев
Юридически консултант  Адвокатска кантора „Трандев, Зафиров и Вангелова“, тел.: 988 05 57 
Счетоводство Надежда Сумрова

Редакционни телефони:  806 24 22; 0884 20 22 57 

www.vestnikstroitel.bg; e-mail - vestnikstroitel@abv.bg

Адрес - София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4      Разпространение:

Печат - „Печатница София“ ЕООД       „Български пощи“ ЕАД

ИЗДАТЕЛ „СТРОИТЕЛ“ ЕАД

СЪТРУДНИЦИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова - ОП-Варна, Мариана Иванова - ОП-Видин, Анелия Кулинова - ОП-Пазарджик, Донка Митева - ОП-Сливен, Даниела Димитрова- 
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Асен Начев

Една от много очакваните 
премиери на тазгодишното 82-ро 
издание на световното автоизло-
жение в Женева бе на най-бързия, 
най-мощния и най-скъпия кабрио-
лет в света - Bugatti Veyron 16,4 
Grand Sport Vitesse. 

Той е комбинация от роудстъ-
ра Grand Sport и най-мощния мо-
дел на марката Bugatti 16,4 Super 
Sport. „За пореден път инженери-
те ни работиха много здраво, за 
да покажат, че Bugatti е компания, 
способна постоянно да променя 
границите на технологичните  
възможности. Дадохме всичко от 
себе си, за да пренесем успешни-
те решения от Super Sport в Grand 
Sport и да направим изживяването 
при свален покрив наистина из-
ключително при тази висока ско-
рост“, коментира президентът 
на Bugatti Волфганг Дюрхаймер.

Максималната скорост на 
Bugatti Vitesse (от френски „ско-
рост”) на тестове е 410 км/ч! В 
серийните модели обаче тя ще 
бъде електронно ограничена до 
375 км/ч. Кабриото може да вди-
гне от 0 до 100 км/ч за 2,6 секунди, 
което го нарежда единствено след 
Veyron с твърд покрив. То ускорява 
от 0 до 200 за 7,1 сек и от 0 до 
300 км/ч за невероятните 16 се-
кунди. Тези прекалени стойности 
си имат цена. Комбинираният раз-
ход е 23,1 л супербензин на 100 км, 

а ако никога не пътувате с него 
извън града, той скача на 37,2 л 
на 100 км, докато бълва 867 грама 
въглероден двуокис на километър. 

1990-килограмовият суперав-
томобил има двигател, почти 
идентичен с този на Super Sport, 
но с добавена мощност благо-
дарение на четири по-големи 
турбокомпресора и нов тип ин-
теркулери. Той е 7,9-литров W16 
с мощност от 1200 к.с. (882 kW) 
и максимален въртящ момент от 
1500 Нм. Сменен е и предавател-
ният механизъм – тук той е се-
демстепенна скоростна кутия с 
двоен съединител (DSG). Спирач-
ките са керамични, като предни-
те са 400 мм, а задните 380 мм. 

В зависимост колко искат да 
изстискат от този автомобил, 
собствениците на Veyron Vitesse 
могат да избират между три 
различни височини на окачване-

то - „стандартна” за града и ско-
рости до 180 км/ч, „обработена” 
за открити пътища, магистрали 
и състезателни писти и „макси-
мална скорост” - за шофиране със 
скорост над 350 км/ч, като при 
нея предните клапи на дифузера 
се затварят за подобряване на 
аеродинамиката. 

В Женева бяха показани две 

версии. Първата е в тъмно 
„реактивно“ сиво. За еле-
гантност вместо два цвя-
та е използван контрастът 
между предния и задния 
капак, покривът и въздухо-
заборника, които са мета-
лик, и страничните панели, 
външните огледала и дръж-
ките на вратите, които са 

матирани. Радиаторната решетка 
и джантите са в черен цвят. Са-
лонът е в мандариново оранжево и 
черно, което придава агресивен ди-
намичен вид на автомобила, с над-
писи Vitesse в различни елементи. 
Цената на този модел е 1,75 млн. 
евро. 

Втората версия е с карбоново 
купе, чиято горна част е в цвят 
син карбон, а долната (странич-
ните престилки, предният спой-
лер, радиаторната решетка и 
задната престилка с дифузера), 
джантите и задният автоматич-
но излизащ спойлер са в спортно 
светлосиньо. В интериора за из-
ползвани същите цветове като 
при екстериора. Тази версия стру-
ва 1,91 млн. евро.

Одисеята на 
отчуждителните 
процедури  
в София

Малдивите 
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www.ksb.bg

Семинар „Проблеми 

при усвояване на 

европейските фондове 

и пътища за тяхното 

решаване“
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Ние имаме 

много добра 
комуникация, 

имаме всекидневни 
полети, които 

пътуват между 
страните ни.

Виц Бисери от кухнята

Пернишко божество  
с четири букви – GOLF.

Отец Кирил три години 
събираше дарения  
за нов параклис,  
но стигнаха само за ново ауди.

Снимка Влади Георгиев
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Уважаеми колеги, 
Темата на днешния брой 

е „ФИЛТРАЦИЯ”. 

За поддържане чистота-
та на водата се прилагат 
механични и химически мето-
ди. Механичното почистване 
на басейните се извършва 
чрез филтрация. Чрез нея 
водата се почиства от по-
падналите едри частици. 
Филтриращата група тряб-
ва да бъде така подбрана, че 
целият воден обем на басей-
на да преминава през нея за 
4 часа (за детски басейни е 
желателно това да става за 
2 часа). Също така важно 
условие е това да става при 
ниска скорост на преминава-
не през филтриращата площ 
- 30 или 40 м3/час/м2. Едри-
те частици се задържат в 
кошничката на предфилтъ-
ра на помпата. Преминава-
щите по-дребни частици 
през помпата се задържат 
във филтриращия елемент. 
Филтриращите системи са 

следните типове: с пясъчен 
филтър, с картушен филтър 
или моноблок. 

Най-често предпочитан 

е пясъчният филтър. Той се 
използва, за да се премахнат 
твърдите частици и орга-
нични материи. Работният 
принцип на пясъчния филтър 
е заимстван от природата, 
водата се филтрира, преми-
навайки през различните му 
пластове. В него се задър-
жат частици с големина от 
20 до 40 микрона. 

Пясъчният филтър се 
пълни с две фракции квар-
цов пясък: първо - с едър 
пясък с фракция 2-3 мм, а 
след това и със ситен с 
фракция 0,60-0,80 мм. Тези 
филтри работят на шест 
режима: филтрация, промив-
ка, изплакване, циркулация, 
източване и затворено. 
Предимствата им са: лесен 
монтаж, лесна поддръжка, 
смяна на пясъка на 5-6 го-
дини. Недостатък на пя-
съчния филтър е загубата 

на вода при промивката му 
и необходимостта от ново 
доливане. 

Друг използван фил-

триращ елемент при по-

чистването на басейните 

е картушният филтър. Той 
представлява тяло от не-
ръждаема стомана, в което 
има картушен елемент от 
филтрираща тъкан. Сте-
пента му на филтрация е 

по-голяма от пясъчния фил-
тър - задържа частици с го-
лемина от 10 до 20 микрона. 
Тези филтри се поддържат 
по-трудно: всекидневно 
трябва да се вади и да се 
изплаква. Друг недостатък 
е нуждата от честа под-
мяна на филтриращия еле-
мент, тъй като се разкъсва 
лесно. Картушните филтри 
се използват предимно при 

частни басейни. 
Моноблокът е вари-

ант на филтърна система, 
интегриращ в един корпус 
всичко необходимо за нор-
малното функциониране на 
басейна. В него има вгра-
дени стандартни екстри 
- подводно осветление и 
уред за насрещно течение, 
и е добро решение за вече 
изградени басейни, на които 

не е монтирана филтрираща 
система. Моноблокът има 
редица предимства. При по-
ставянето му няма нужда от 
изграждането на техническо 
помещение, не се прекарват 
тръбни разводки и не се за-
лагат никакви закладни час-
ти в бетоновата конструк-
ция на басейна. Не се налага 
къртене на отвори, което 
улеснява и полагането на хи-
дроизолацията. Освен това 
при експлоатация на басейн 
с моноблок измиването на 
филтърния елемент и под-
дръжката стават лесно. 

Уважаеми читатели, при 
наличие на конкретни въпро-
си във връзка с вашата прак-
тика с удоволствие бихме 
отговорили.

Следва продължение

Инж. Валентин Вълев,
собственик и управител на фирмите 

„АКВАТЕК” ЕООД 
и „Експрес Гаранцион” ООД,

председател на ОП на КСБ - Варна

Моноблок

Картушен 

филтър

Пясъчен филтър 

с батерия от 

кранове

50% намаление на цените 

за реклама на сайта 

на вестника при сключване 

на едногодишен договор.

За контакти: 0884 202 257

–50%
www.vestnikstroitel.bg


