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Свилена Гражданска

„Даваме старт на 
поредица от инспекции 
до 1 юли, когато имаме 
ангажимент предсрочно 
да пуснем двата основни 
участъка – лот 2 и лот 3, 
както и 17 км от лот 4 на 
автомагистрала „Тракия”. 
Това декларира пред жур-
налисти регионалният 
министър Лиляна Павлова 
по време на проверка на 
строителството на ауто-
бана. Тя бе придружена от 
председателя на Управи-
телния съвет на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
инж. Лазар Лазаров. 

„Издадох заповед ин-
ститутът към АПИ да 
следи непрекъснато за 
качественото изпълне-
ние на обектите, за да 
сме убедени, че на 1 юли 
ще пуснем сигурна и без-
опасна автомагистрала 
към морето“, каза още 
строителният министър 
и изреди откритите не-
редности при изпълнение-
то на лотовете.

Министър Лиляна Павлова: 
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Две епохи - 
един идеал - свободата

Перущица До Света гора 
за Великден

КСБ обедини строители, 
общини и държава в диалог 
за общи цели

Строителството е 
единствената дейност, която 
създава материална основа 
за бъдещето

Петър Диков, гл. архитект 
на Столичната община:

Председателят на АПИ - оптимист за пускането на магистралата на 1 юли
Снимки Денис Бучел
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Юлия Фисинска – 
ОП на КСБ - Смолян

Смолян и областният управител инж. 
Стефан Стайков бяха домакини на съв-
местно заседание на Регионалния съвет 
за развитие и Регионалния координационен 
комитет в Южен централен район. При-
състваха представители на министер-
ства, областните управители на Пловдив, 
Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково; 
експерти на общините от района и на орга-
низациите на работодателите в България.

Във връзка с разработване на регио-
налния план за развитие на Южен центра-
лен район за следващия програмен период 
(2014-2020 г.) следва да се отчетат специ-
фичните особености и нужди на областите 

в Родопите, единодушни бяха участниците. 
Обсъдени бяха конкретни ключови проекти, 
които ще допринесат за балансираното и 
устойчиво развитие на региона до 2020 г.

По предложение на Дончо Баксанов – 
областен управител на област Пазарджик, 
бе представен за обсъждане и съгласуване 
проектът на актуализиран документ за 
изпълнение на областната стратегия за 
развитие на област Пазарджик, съгласно 
чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за регионалното 
развитие. 

Участниците обсъдиха проекта и на 
националната стратегия за регионално 
развитие на Република България. Тя е основ-
ният документ, който определя стратеги-
ческата рамка на държавната политика за 
развитие на районите на страната.

РОК ЕНД РОЛ СТРОЕЖ

Дали беше поради пролетна умора или 
от нещо друго, но работата ни вървеше 
някак вяло, без живец и настроение. Бри-
гадирът какво ли не опита, за да ни из-
вади от тази тиха летаргия. Първо ни 
заплаши, че ще реже от надниците, по-
сле пък точно обратното - че ще ни даде 
парични бонуси. Обаче ефект - никакъв! 
Нито едното, нито другото ни трогна. 
Продължавахме да бъдем само телом, но 
не и духом на обекта. А това бригади-
рът най-мразеше - да не се влага сърце 
и душа в работата. Такава работа той 
наричаше „умряла” и се бореше с всички 
средства, за да я съживи. Затова накрая 
се реши на почти ирационален, изцяло 
емоционален ход да ни „лекува” с музика. 
И то каква - рок енд рол! Една сутрин той 
дойде на работа със своя бус. Всички бя-
хме чували за него, но никога не го бя-
хме виждали. Това не беше бус, а огромна 
стереоуредба на четири колела. Целият 
товарен отсек на буса беше натъпкан 
с тонколони. Някога в младите години, 
преди да се захване със строителство, 
бригадирът беше свирил в гаражна рок 
група и си пазеше цялото оборудване. Ис-
тинска звукова тежка артилерия, насоче-
на право срещу нас! Дори и не подозирах-
ме какво ни очаква. Бригадирът паркира 
буса в подземния гараж на строящата 
се кооперация, където имаше най-силна 
акустика, увеличи звука на макс и... Пър-
вото парче беше The road to hell на Chris 
Rea. Барабаните започнаха да пулсират 
в колоните. Включи се и бас китарата. 

Звукът стана плътен и тотален. Чувай-
ки песента, пръв реагира Жоро с фадро-
мата - двигателят на тежката машина 
сякаш се събуди с дрезгав рев и се включи 
заедно с гласа на Крис. Това вече беше 
истински рок енд рол! Самосвалите също 
натиснаха газта, за да подсилят ритъм 
китарата. И работата се отпуши като 
язовирен бент. Последва друго парче - 
Gypsy road на Cinderella. Към него се вклю-
чиха бормашините и хилтитата. Оборо-
тите на работата се вдигнаха. Станаха 
здраво хард рок. На ход беше багерът, 
който заби железните си нокти в земя-
та рязко и безмилостно като следващо-
то парче, което звучеше - Smoke on the 
water на Deep Purple. Здрави жици и здра-
во бачкане - общаците не се удържаха с 
лопатите в изкопа, като че ток ги беше 
ударил! И как иначе, след като тонколо-
ните дънеха до скъсване Thunderstuck на 
AC/DC. Малко по-безучастни от цялата 
рок еуфория оставаха само зидаро-маза-
чите. Но бригадирът имаше песен и за 
тях. Разбира се, Pink Floyd - Another brick 
in the wall. „Хей, тичър!"...Кой не е настръх-
вал, чувайки този дрезгав вик на Роджър 
Уотърс!? Най-свободният вик в история-
та на рока. Викът на всеки, който не иска 
да бъде „още една тухла в стената”! На 
всеки, който не иска да бъде безразли-
чен. След него вече никой не можеше да 
ни спре. И как - ние бяхме живи, ние бяхме 
истински, ние бяхме рок енд рол строеж! 

 От тухларната - Петър Донкин

Тухла четворка

Галя Христова-Прътева - 
ОП на КСБ - Благоевград

По инициатива на ОП на КСБ в Благо-
евград се проведе работна среща със зам.-
кмета по строителството на общината 
инж. Стоян Благоев. Обсъдени бяха задъл-
женията към строителните компании, 
както и проблеми, които строителите от 
региона срещат при контактите си с адми-
нистрацията на благоевградската община. 
Разгледана беше и инвестиционната про-
грама за 2012 г. 

Инж. Ромео Шатев - председател на 
ОП на КСБ-Благоевград, изрази готовност 

за предоставяне на експерти в състава на 
Общинския съвет по устройство на тери-
торията съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗУТ. Инж. 
Благоев обеща общинската администрация 
да съблюдава рамковия договор със строи-
телите, като кани представители на ОП 
за експерти в комисиите по избор на изпъл-
нители по ЗОП с право на глас. Насрочена 
беше още една среща в рамките на месеца 
за преподписване на договора между общи-
ната и ОП на КСБ- Благоевград.

На срещата присъстваха инж. Виктор 
Велев - „Агромах” ЕООД, инж. Димитър Ди-
митров - „ГБС Благоевград” АД, инж. Стефан 
Стоев - „Пиринстройинженеринг” ЕАД, и инж. 
Иван Достумски - „Стил Комплекс” ООД. 
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По лот 2 – от Стара 
Загора до Нова Загора, 
който се строи от „Ма-
гистрала Трейс“ са ус-
тановени неравности по 
пътя. Проблем има и при 
изпълнението на бордю-
рите, които трябва да се 
подменят. 

По лот 3 - от Нова 
Загора до Ямбол, който 
се строи от гръцката 
„Актор“, при пътен възел 
Нова Загора са открити 
вълнообразни участъци, на 
места липсва достатъчна 
плътност на циментова-
та основа. По думите на 
Павлова съоръжението 
трябва да се преработи 
основно. 

Сериозни критики от-
несе българското сдру-
жение „Тракия IV”, в което 
водещ партньор е „Холдинг 
Пътища”. Сдружението 
строи най-дългия и сложен 

участък от магистралата 
- лот 4 от Ямбол до Кар-
нобат. По тяхното трасе 
все още не е положен дори 
чакълът на магистралата. 
Още не е започнала рабо-
тата и по укрепване на т. 
нар. слаби почви.  

„Предпочитам да на-
правя компромис с пускови-
те дати, но не и с качест-
вото“, обобщи министър 
Павлова. 

Тежката зима, обилни-
те снегове и придошлите 
реки са причини за про-
блемите, заявиха изпълни-
телите и обещаха да от-
странят пропуските до 1 
юли, за да бъде открита 
магистралата до Пето-
лъчката край Сливен. При-
помняме, че строителите 
на първите два пътни 
участъка поеха ангажи-
мент да съкратят сро-
ковете и да са готови за 
началото на летния сезон.  

„В момента сме за-

действали процедура за 
получаване на акт 16 за 
първите 17 км от лот 4. 
Проблемът е, че според 
Закона за устройство на 
територията не може да 
се издаде такъв документ 
за участък, когато той е 
част от цял проект. Надя-
ваме се да успеем за 1 юли 
да го получим“, заяви инж. 
Лазар Лазаров. 

На лот 3 ще бъде по-
ставена специална мре-
жа за птици, която ще е 
висока 4,5 м. „Тя е много 
ситна и ни притеснява, че 
през зимата снегът ще се 
задържа на нея и може да 
я събори, изрази опасения 
строителният министър. 
- Но това е изискване на 
еколозите“, допълни тя. 

След пускането на ця-
лата магистрала „Тракия“ 
ще се намали времето 
за пътуване от София до 
Бургас с повече от един 
час. 

Министър Лиляна Павлова: 
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ÑÒÎ ÄÓÌÈ
Георги Сотиров

В седмица като тази, когато Светата църква и 
цялото християнско братство чества възкръсва-
нето на Спасителя, отдава почит и възхвала на не-
бесния ни водач, е редно да се спрем за миг в забъ-
рзания делник и да си отговорим на много простички 
въпроси:

- Направих ли така, че човекът до мен да бъде 
щастлив?

- Помогнах ли на колегата да преодолее трудно-
стите?

- Дарих ли обич на едно дете?
- Самият аз отворих ли душата си за хората, ко-

ито очакват същото от мен?
И още, и още… Затова нека погледнем около нас. 

И в себе си. Защото сложното икономическо време 
еднакво тежи на всички нас. Защото излизането от 
кризата е и наша отговорност и наша грижа.

Е, нека в навечерието на Възкресението възкре-
сим всички стародавни традиции, които са ни заве-
щани от деди и прадеди, нека си припомним техните 
завети. Темелите, върху които днес съграждаме, са 
видни далеч назад в годините. Те са на Плиска и Пре-
слав, на Царевец и край Созопол. Вече 1320 години!

Христос Воскресе!
Во истина Воскресе!

В края на април започва реконструкция на подлеза при НДК

Ще има ново презониране на 
столицата. Това съобщи  кме-
тът на София Йорданка Фан-
дъкова. Предлага се градът да 
остане разделен на пет зони. 
Обаче в критериите за тях ще 
бъдат отразени инвестициите, 
направени във всеки квартал от 
последното презониране през 
1998 г. досега. 

Това ще са метрото, ре-
монтите на уличната мрежа, 

социалната инфраструктура и 
други.

От Столичната община са 
изчислили, че от 2000 до 2011 г. в 
нови обекти са вложени 2,5 млрд. 
лева, от тях за последните 3 го-
дини  сумата е 1,37 млрд. лв. 

Зоните ще се разделят от 
естествени граници като реки, 
жп линии, основни булеварди и 
др., а не от малки улички, както 
е досега. „Размерът на местни-

те данъци ще намалява плавно 
от центъра към периферията“, 
обясни кметът. 

Припомняме, че миналата 
година общината се опита да 
направи ново зониране на града, 
но не успя да обясни промените 
и част от софиянци се оказаха 
с по-високи данъци. Поради тази 
причина оставка подаде зам.-
кметът по финансите Минко 
Герджиков. 

Марина Петрова 

75 фирми от строител-
ния бранш наредиха щан-
дове на специализираното 
изложение-договаряне „Три-
те ключа - дом, офис, вила“ 
в Двореца на културата и 
спорта във Варна. В добри-
те години над 500 фирми 
бяха с 350 щанда, припомни 
Румен Ганчев, управител на 
„Ню Болкан турс”, организа-

тор на „Трите ключа“.
34-тото пролетно из-

дание срещна строители, 
дистрибутори и потреби-
тели, за да се ориентират в 
модните тенденции в архи-
тектурния дизайн и интери-
ора. На форума бяха показани 
новости в строителството, 
обзавеждането, дограми, 
щори, възобновяеми енер-
гийни източници, градинска 
и паркова техника, фотовол-

Желаем здраве, мир, любов 
и повече строителни обекти! 

Невена Картулева

„Предсрочно - на 25 ап-
рил, ще бъде пуснат учас-
тъкът на столичното ме-
тро от жк „Младост” до 
бул. „Цариградско шосе”, 
съобщи кметът на София 
Йорданка Фандъкова, след 
като инспектира рекон-
струкцията на подлеза на 
бул. „Княгиня Мария Луиза” 
при Централна автогара. 
Тя уточни, че във вторник 
вече е бил пуснат първи-
ят влак за изпитанията 
в този участък. „Заедно 
с интегрирания комплек-
сен проект за метро се 
правят и настилките на 
улиците, тяхната рекон-
струкция и в същото вре-
ме се ремонтират три 
подлеза“, уточни Фандъ-
кова. По думите й около 
200 хил. лв. са средства-
та, които се инвестират 
от проекта за метрото, 
за да се възстанови под-
лезът при Централната 

автогара. Така той ще се 
превърне в свързващата 
част между станцията 
на метрото, автогарата, 
близкия хотел и подхода 
към жп гарата.

След около две сед-
мици, в края на април, за-
почва цялостната рекон-
струкция на подлеза при 
НДК, стана ясно още след 
инспекцията. Той ще бъде 

изцяло реконструиран, но 
поетапно, за да не се за-
тваря за движение. Ремон-
тът му ще струва общо 
около 1 800 000 лв.

Третият подлез, който 
вече е готов, е този при 
музея „Земята и хората”. 
Той е част от новоизграж-
дащата се станция на 
метрото. „Продължаваме 
програмата за ремонти 

на подлези в целия град. 
Миналата година ремон-
тирахме 15 подлеза, тази 
година ще бъдат още 15. 
Бюджетът за тяхното 
обновяване е около 500 
хил. лв.“, обобщи Йорданка 
Фандъкова.

Във връзка с оставка-
та на зам.-кмета по еко-
логия Мария Бояджийска, 
която тя подаде заради 
проблема с бездомните 
кучета в София, зачести-
лите нападения над граж-
дани и смъртта на проф. 
Ботьо Тачков, нахапан 
в кв. „Малинова долина“, 
столичният градоначал-
ник коментира, че Боя-
джийска остава на поста. 
„Аз лично няма да приема 
оставката  на  Мари я  
Бояджийска, защото тя е 
човекът, който в послед-
ните две години предлага 
по-радикалните и по-драс-
тичните мерки за справя-
не с бездомните кучета”, 
заяви Фандъкова.

Кметът Йорданка Фандъкова инспектира реконструкцията на 

подлеза на бул. „Княгиня Мария Луиза” при Централна автогара

таични системи за отопле-
ние, настилки и облицовки. 

За първи път бяха из-
ложени системи за дис-
танционно отчитане на 
водомери както за индиви-
дуални домакинства, така и 
за цели сгради и комплекси. 
Край вече на ВиК инкасато-
рите вкъщи и най-вече на 
измамниците, които вилня-
ха напоследък във Варна и 
обираха домакинства под 
предлог, че им мерят ку-
биците консумирана вода. 
Така нареченият „умен” во-

домер отчита дистанцион-
но потреблението и дори 
алармира стопаните при 
авария и теч.

Посетителите с инте-
рес разгледаха сглобяеми 
къщи, панели на принципа 
на термопомпа, които за-
гряват 300-литров бойлер 
до 65 градуса на водата с 5 
пъти по-икономична слънче-
ва енергия.

В дните на изложения-
та „2 в 1” от 5 до 9 април 
дойдоха близо 80 000 посе-
тители.

Снимка авторът
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Асен Начев

Това съобщи министър 
Лиляна Павлова и обясни: 
„Оперативна програма 
„Регионално развитие” 
извън основната инфра-
структура, която финан-
сираме в общините, има и 
друг много важен приори-
тет – развитието на бъл-
гарския туризъм. Сред-
ствата, които има по 
тази инициатива, са 370 
млн. лв. От тях 64 млн. лв. 
са именно за т.нар. меки 
мерки за подкрепа на ту-
ризма. Тези малко над 300 
милиона, които остават, 
са в полза на туристи-
ческите атракции. Те са 
одобрени за финансиране 
и това са проекти, които 
вече са в процес на реали-
зация. Задължение на вся-
ка община бенефициент 
е да предлага необходима 
та инфраструктура до 
атракцията - път, вело-
алея, стълби, лифт и т.н. 

Отделно в ОПРР имаме 
половим милиард лева, кои-
то са за рехабилитация-
та на втори и трети клас 
пътища. Избрали сме над 
800 км, като един от ос-

новните критерии, по кои-
то ги избираме, е именно 
осигуряване на достъпа 
до туристически обекти.” 

В присъствието на 
министъра на регионал-

ното развитие и благо-
устройството Лиляна 
Павлова, ръководителят 
на Управляващия орган 
на Оперативна програма 
„Регионално развитие” 

(ОПРР) Деница Николова 
и министърът на иконо-
миката, енергетиката 
и туризма Делян Добрев 
подписаха пет договора 
за безвъзмездна финансо-
ва помощ в размер на 20,5 
млн. лв. На подписването 
присъства и зам.- минис-
търът на МИЕТ Иво Ма-
ринов.

Петте проекта са 
„Маркетингови проучва-
ния, анализи, методики 
и оценка на ефектив-
ността на националния 
маркетинг, изготвяне и 
актуализиране на стра-
тегии”; „Комуникационна 
кампания за насърчаване 
на вътрешния туризъм в 
България”; „Провеждане 
на целогодишна реклам-
на кампания на България 
по водещи паневропейски 
телевизионни канали”; 
„Интегрирани комуника-
ционни кампании за Бъл-
гария на целеви пазари” и 
„Участие на България на 

специализирани борси и 
изложения и организиране 
на опознавателни турове 
за туроператори и турис-
тически агенции”.

Министър Делян До-
брев заяви, че за него 
два са най-важните про-
екти. Първият е комуни-
кационната кампания за 
насърчаване на вътреш-
ния туризъм в България, 
чиято цел е да увеличи 
сезоните, като включи 
пролетта и есента към 
активните, и да привле-
че родните туристи и 
към по-малките курорти. 
Другият важен проект 
е целогодишна рекламна 
кампания на България по 
водещите паневропей-
ски телевизионни канали, 
сред които са Euronews, 
Eurosport, Discovery и Na-
tio nal Geographic. Като 
най-важни целеви пазари 
Добрев посочи Русия, Гер-
мания, Румъния, Полша, 
Швеция и Украйна. 

Зам.-министър Иво Маринов, министър Делян Добрев, ръководителят на ОПРР Деница 

Николова и министър Лиляна Павлова

Красимир Кирев

ЧЕЗ планира да инвестира близо 2,8 
млн. лв. в електроразпределителната 
мрежа на Западна България през април. 
Най-голям обем инвестиции са предви-
дени за рехабилитация и модернизира-
не на мрежата в София. Компанията 
ще вложи 1,8 млн. лв. в подмяната на 
кабели средно напрежение в колектор 
от подстанция „Красна поляна” по сто-
личния булевард „България”. Общата 
дължина на кабелното трасе е 30 кило-
метра, а общата им дължина е 90 кило-
метра –това са 66 извода, захранващи 
централната част на София. За София 
област са предназначени 332 хил. лева. 
Останалата част от ин-
вестициите ще бъде вло-
жена в електроразпреде-
лителен район Плевен. 

Сред най-големите 
инвестиционни проекти, 
чиято реализация започва 
през април, е изграждане-
то на трафопост с кабел-
ни линии средно и ниско 
напрежение в град Вър-
шец. По предварителни 
изчисления стойността 
на обекта ще възлезе на 
200 хил. лева.

„Основната цел на ЧЕЗ 
е да предложи европейско 
качество на услугите за 
своите клиенти. Одо-
брените от регулатора 
инвестиции обаче не са 

достатъчни да извършваме всички 
необходими дейности по мрежата. На-
дяваме се регулаторът да ни одобри 
по-голяма инвестиционна програма, за 
да можем да извършим цялостна мо-
дернизация на съществуващата мре-
жа”, каза Петър Докладал, регионален 
мениджър на ЧЕЗ за България. 

За настоящата ценова година на 
компанията са утвърдени 111 млн. 
лева инвестиции, а за предходните 
три – по 71 млн. лева средногодишно. 
За да постигне европейските стан-
дарти в електрозахранването и да 
разреши в оптимални срокове казуси-
те с изкупуването на енергийни съо-
ръжения и присъединяването на произ-

водители, използващи 
ВЕИ, компанията се 
нуждае от утвърдени 
инвестиции в размер 
на 151 млн. лева го-
дишно.

ЧЕЗ поддържа елек-
троразпределителна 
мрежа с дължина от 
над 60 хил. км и се гри-
жи за захранването на 
повече от 2 млн. кли-
енти. От стъпването 
си в България в края 
на 2004 г. до момен-
та ЧЕЗ е инвестирала 
приблизително  550 
млн. лева в електро-
разпределителната 
мрежа на Западна Бъл-
гария.

Компанията ще вложи 1,8 млн. лева за подмяна 
на 33 км кабели по столичния бул. „България” 

Невена Картулева

Допълнителни средства в 
размер до 9 624 882 лв. ще бъдат 
предоставени от централния бю-
джет на Министерството на от-
браната за завършване на Нацио-
налния армейски комплекс, реши 
кабинетът. Сградата се намира 

в идеалния център на София, на 
метри от НДК. Проектирана е за 
нуждите на Министерството на 
отбраната, като в нейни поме-
щения е трябвало да се настани 
Военният телевизионен канал, 
редакциите на печатните воен-
ни медии, Централната армейска 
библиотека, част от Централния 

военен архив. Обектът е с площ  
над 13 хил. кв. м и се състои от 
3 подобекта - кино-конферентна 
зала, хотелски комплекс и подзе-
мен паркинг. Строителството 
му започна през 2004 г., като за 
изграждането и довършването 
са изразходвани близо 32 млн. лв. 
Обектът беше спрян на 15 януари 

2009 г. със заповед на министъра 
на отбраната.

През 2011 г. Министерският 
съвет отпусна по бюджета на 
МО до 10 млн. лв. за финансиране 
на дейностите, свързани с изпъл-
нението на комплекса. От посо-
чената сума до края на миналата 
година са усвоени едва 375 118 

лв. Средствата по постановле-
нието през 2011 г. са осигуря-
вани на база на действително 
извършени разходи от МО, като 
Министерството на финансите 
извършва текущо компенсатор-
ни промени между централния 
бюджет и бюджета на военното 
ведомство за 2011 г.

Снимки авторът
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Виолета Михайлова

В тракийската община 
предстои обновяване на 
водната инфраструктура. 
Проектът е на стойност 
56 млн. лв., осигурени по 
Оперативна програма 
„Околна среда”. Министъ-
рът на околната среда и 
водите Нона Караджова и 
кметът на община Раков-
ски Иван Антонов подпи-
саха договори за изгражда-
нето на 147 км. ВиК мрежа 
в града и строителство-
то на нова пречиствател-
на станция за отпадъчни 
води. 

В о д н и я т  п р о е к т 
включва реконструкция 
на 74 км амортизирана 
водопроводна мрежа и из-
граждането на 72 км нова 
канализация, която ще 
отвежда отпадъчните 
води до бъдещата пре-
чиствателна станция. 
ПСОВ е предвидена да 
пречиства 680 хил. куб. м 
вода годишно, с което ще 
се прекрати вливането на 
замърсени води в реката. 

Очакванията са загубите 
на питейна вода в Раков-
ски да намалеят от 65 
на 13%. Общината канди-
датства по процедурата 
за строителство на ВиК 
инфраструктура, по коя-
то има подписани още 11 
договора. Към момента в 
сектор „Води“ на опера-
тивната програма се из-

пълняват проекти за над 
1,8 млрд. лв., което е 72% 
от бюджета на сектора.

На събитието по под-
писване на договорите 
присъстваха също зам.-
министър Ивелина Васи-
лева и председателят на 
парламентарната Коми-
сия по околната среда и 
водите Искра Михайлова. 

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и 

кметът на община Раковски Иван Антонов след подписването 

на договорите

Засега не е ясно какво си дължат Русия и България 
за спирането на проекта в Белене

Невена Картулева

„Министерският съ-
вет прие проектореше-
ние, с което седми блок в 
АЕЦ „Козлодуй”се отваря 
за инвестиционен ин-
терес. Проектът ще се 
строи на пазарен принцип 
и е най-добре за него да 
има проектна компания.“ 
Това съобщи вицепреми-
ерът и министър на фи-
нансите Симеон Дянков 
след редовното седмично 
заседание на Министер-
ския съвет. Той уточни, 
че от Министерството 
на финансите са настоя-
ли да има текст, в който 
се казва, че седми блок 

на АЕЦ „Козлодуй” ще се 
прави по пазарен принцип. 
България няма да дава за 
него нито държавна га-
ранция, нито ще взема 
държавни заеми от бю-
джета.

„Сметките, които бъл-
гарската и руската стра-
на взаимно си дължат за 
спирането на проекта за 
АЕЦ „Белене“, защото и 
руснаците дължат нещо 
на българската компания, 
все още се нетират, това 
предстои и не беше част 
от решението“, обясни 
Дянков.

В сряда кабинетът 
даде съгласие за предпри-
емане на действията, не-

обходими за изграждане 
на нова ядрена мощност в 
АЕЦ „Козлодуй”.

На министъра на ико-
номиката, енергетиката 
и туризма се възлага да 
внесе в Министерския 
съвет доклад за вземане 
на решение за строител-
ството на седми блок в 
централата, както и да 
представи правно-органи-
зационната форма за осъ-
ществяване на проекта. 
Изграждането на новата 
ядрена мощност ще се 
реализира след получаване 
на лицензи и разрешения 
съгласно националното 
законодателство и право-
то на ЕС.

Удължава се срокът за получаване на 
оферти за извършване на обследвания на 
територията на Северен централен ра-
йон и Югоизточен район. 

Поради липсата на постъпили предло-
жения по две обособени позиции за „Из-
вършване на обследвания на многофамил-
ни жилищни сгради за установяване на 

техническите характеристики“, 
свързани с изискванията на ЗУТ 
и изготвяне на технически пас-
порти, за територията на два-
та района подаването на офер-
ти ще може да се извършва до 9 
май 2012 г., 17,00 часа. 

В двата района попадат 
следните градове, на чиято 
територия е допустимо обно-
вяване на жилищни сгради: Ве-
лико Търново, Габрово, Разград, 
Русе, Силистра, Свищов, Бургас, 
Сливен, Стара Загора, Ямбол,  
Казанлък. 

Експерти от Международната 
агенция по атомна енергия (МААЕ) ще 
извършат пълна оценка по експлоата-
ционната безопасност на 5-и и 6-и блок 
на АЕЦ „Козлодуй“ в периода 26 ноември 
- 13 декември 2012 г. 

Проверката ще обхване аварийните 
планове, системите за оповестяване, 
електронните медии, обучението и 
осигуреността на населението с ин-
дивидуални средства за защита, меди-
цинското осигуряване, действията на 
реагиращите структури при аварийни 
ситуации (включително ГД „Пожарна 
безопасност и защита на население-
то“, спешната медицинска помощ, по-
лицията, единния европейски номер за 
спешни повиквания 112 и граничната 
полиция). Затова кабинетът прие план 
с конкретни действия, които  ще бъдат 
приложени преди извършването на оцен-
ката от МААЕ.

Кабинетът упълномощи министъра 
на вътрешните работи и изпълнител-
ния директор на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД 
или избрани от тях длъжностни лица 
да проведат процедури за възлагане 
на обществени поръчки с предмет мо-
дернизиране и интегриране на Нацио-
налната система за ранно предупреж-
дение и оповестяване и системите 
за предупреждение и оповестяване на 

АЕЦ „Козлодуй“ в рамките на зоната за 
отговорност, както и за изграждане 
на единна радиокомуникационна сис-
тема за спасителни дейности с цел 
подобряване взаимодействието между 
централата, Агенцията за ядрено ре-
гулиране, Българския енергиен холдинг, 
Министерството на вътрешните ра-
боти, Министерството на икономика-
та, енергетиката и туризма и Минис-
терството на здравеопазването чрез 
финансиране от АЕЦ „Козлодуй“.
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До ноември ще бъдат готови част от ПУП на София 

Петър Диков, 
гл. архитект на 
Столичната община: 

Свилена Гражданска

Арх. Диков, участвахте в 

семинара, организиран от ОП 

на КСБ-София съвместно с 

МРРБ, МОСВ, областните упра-

вители на Югозападния район и 

представители на общините, 

посветен на проблемите при 

усвояването на европейските 

фондове и пътищата за тяхно-

то решаване. Какво трябва да 

се промени в следващите ме-

сеци, за да влязат в страната 

повече евросредства? 

Искам да започна с това, че 
Камарата покани изключител-
но важни участници в процеса 
на усвояване на европейските 
фондове -държавата, общини-
те и строителите. През тази и 
следващата година имаме жиз-
неноважна задача - да подгот-
вим проектите си за следващия 
програмен период. За съжале-
ние не всички я разбират и ра-
ботят достатъчно усърдно по 
нея. Ако не успеем да постигнем 
целта си, имам опасението, че 
ще повторим грешките от се-
гашния планов период, който не 
бихме могли да наречем много 
успешен. Аз съм представител 
на общинската администрация 
и като такъв смятам, че пред 
местните власти е поставена 
много важна задача - да осигу-
рят финансиране и да подберат 
проекти, които да възложат и 
да подготвят до 2013 г. като 
техническо задание. Те трябва 
да са добре изготвени, за да са 
успешни. Трябва да се подберат 
правилните групи от обекти, 
които без проблеми да получат 
финансиране.

Още през 2005 г. изпратих 
на току-що назначения минис-
тър на регионалното развитие 
доклад, в който написах, че ако 
страната ни иска 2,6 млрд. евро 
от Европа за местни проекти 
и да ги усвои качествено, ние 
предварително трябва да заде-
лим 5% от тяхната стойност за 
проектиране. 

Това не го сторихме. Още 
тогава статистиката сочеше, 
че отличниците в предприсъеди-
нителния период и впоследствие 
от първата група нови член-
ки на ЕС усвояват 80-90% от  

средствата. 
Според мен структурата на 

европейското финансиране ще 
се промени. Моята прогноза е, 
че ще има три основни посоки, 
в които трябва да изработим 

предварител-
н о  п р о е к т и 
- екологията, 
енергийната 
ефективност 
и казусът с ро-
мите. Много е 
вероятно част 
от хората да 
се отнесат с 
ре зерви  к ъм 
третото на-
правление, но 
за мен то ще бъде подкрепено 
само ако ние имаме готовност 
да решим проблема. 

Кои други обекти ще се фи-

нансират според вас? 

Ще се подкрепят земедели-
ето и инфраструктурата, но 
не очаквам те да са в същите 
размери, както през досегашния 
програмен период. Съществува 
нова посока, която се формира 
от Франция и Германия, а именно 
иновациите и новите техноло-
гии. България трябва също да е 
подготвена по тази тема. 

В момента се развива един 
проект в София за високотех-
нологичен парк, който следва да 

бъде пилотен за други подобни в 
различни общини на страната. С 
тях може да си върнем мястото, 
което страната ни заемаше в 
технологиите преди години. 

Какви са съветите ви към 

общините за по-ефективна ра-

бота по европрограмите? 

Изключително е важно да 
има достатъчен набор от про-
екти, което означава, че об-
щинската и държавната ад-
министрация и гражданските 
организации трябва да са дос-
татъчно активни в разработ-
ването им. 

Все още не сме намерили 
механизъм, чрез който, преди да 
се възлагат обекти, да сме ги 
систематизирали и да ги оценим 
по техния ефект след реализа-
цията. Европейската комисия 
се опитва да ни вкара в посока 
интегрираност, като в момен-
та върви възлагането на т. нар. 
планове за интегрирано градско 
развитие и възстановяване. Те 
не са по-различни от мултипли-
кационния подход, прилаган пре-
ди години. Според него, давайки 
1 лев, ти трябва да направиш 
така, че той да ти върне 3 лв. 
Това означава проектиране на 
няколко идеи в една посока, за 
да може да се получи по-голям 
ефект на инвестициите и в 
пъти да е крайната възвръща-
емост. 

Интегрираните планове за 
градско възстановяване и раз-
витие имат точно такава цел. 
Те трябва да оформят група 
проекти, които, изградени в 
комбинация помежду си, да имат 
оптимален ефект за населеното 
място и общината. Не съм убе-
ден, че към днешна дата по тях 
се работи ефикасно. На много 
места те се приемат като едни 
пари, които трябва да се усвоят, 
без да има достатъчен ефект. 

Според мен в тези планове за 
градско възстановяване и разви-
тие съществува уловка - за да 
получат проектите през бъде-
щия планов период финансиране, 
те трябва да фигурират в тях. 

Арх. Петър Диков е роден на  

19 септември 1953 г. Висшето си 

образование получава във ВИАС 

през 1973-1978 г. Започва кариерата 

си като проектант в Комплексния 

научноизследователски и проектантски 

институт по териториално устройство, 

градоустройство и архитектура, 

където по-късно става научен сътрудник 

и ръководител на ателие. Работи в 

Националния център по териториално 

и селищно устройство, в Националния 

център по териториално развитие и 

жилищна политика и Националния център 

по териториално развитие. От 2006 г. е 

главен архитект на Столичната община.

Снимки Денис Бучел

По време на семинара в Правец (виж стр. 19-22)
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Получава се така, че наличието 
на обектите в плана не означа-
ва задължително, че те ще се 
случат, но ако ги няма там, ще 
останат без средства. 

Затова трябва да сме особе-
но старателни, когато комплек-
туваме тези планове. Имам усе-
щането, че нашите европейски 
партньори не са кой знае колко 
въодушевени да ни дават пари. 
Ако ние не бъдем активни, те 
със сигурност няма да са. 

Парите в цял свят, особено 
в Европа, са кът и едва ли някой 
ще ги раздава с широка ръка. За-
това отново повтарям, че ние 
през тази и следващата година 
трябва да бъдем особено актив-
ни в посока на иницииране и раз-
работване на проекти. От това 
зависи България и нашите общи-
ни колко пари могат да получат 
от ЕС през 2014-2020 г. 

Как се случват проектите 

в София? 

В столицата, като напра-
вим разчет на парите, които 
реализираме за инвестиции в 
строителството, ще видим, 
че нашите собствени сред-
ства са само 20% от тях. Това 
е едно съотношение, към което 
всяка местна власт трябва да 
се стреми. Всеки лев, влязъл в 
местната власт, е постъпил в 
икономиката на страната и на 
българските граждани, защото 
се създават работни места,  
и т. н. 

Преди повече от три години 
написах материал за строител-
ството защо през последните 
години го обявиха за единстве-
ната дейност, която създава 
материална основа за бъдеще-
то. То заема не по-малко от 
30% от икономиката ни. Сега 
кризата в строителството се 
прехвърли върху цялата икономи-
ка. В сравнение с Испания засега 
сме по-лекият случай. Факт е, че 
покрай този сектор се реализи-
рат всички останали икономи-
чески отрасли. За защита на 
интересите на гражданите и 
създаването на работни места 
ние трябва да сме много актив-

ни в разработването на тези  
проекти. 

Какво е мястото на еколо-

гията? 

Екологията е европейският 
приоритет. За съжаление Бълга-
рия показва колко небрежни мо-
жем да сме към парите, които ни 
се предлагат за проекти. Това 
не говори добре за нас. Друга-
та посока, в която ние трябва 
много бързо да работим, за да 
можем да я защитим, е енер-
гийната ефективност. Като 
особен дял мога да посоча са-
нирането на сградите. Искам 
да споделя, че подготвяме и ве-
роятно до седмица ще пуснем в 
интернет в услуга на граждани-
те схема, в която всеки, който 
живее в панелен блок, може да 
намери характеристика на свое-
то жилище. Същевременно сме 
подготвили задание за търг за 
проектиране на типови проекти 
за всички панелни сгради, вклю-
чително и за студентските 
общежития. Изготвяйки ги, ние 
даваме на гражданите допълни-
телен безплатен бонус. Освен 
това правим разчети каква е 
възможността София да поеме 
с общински пари обследванията 
на постройките, което е също 
една сериозна тежест за сто-
личани, ако трябва да го платят 

от джоба си. 
Имаме готовност за съ-

трудничество с Камарата на 
инженерите в инвестиционно-
то проектиране и с Камарата 
на архитектите да предложат 
експерти, които да помогнат. 

Строителното разрешение 
също се опитваме да е безплат-
но. И оттам вече идва процесът 
на самото строителство. Лич-
ното ми мнение е, че във време 
на криза ние трябва максимално 
чрез европейските фондове да 
облекчим гражданите. 

Изчисленията, които прави-
хме за тази дейност, са стра-
ховити. Това са 770 хил. панелни 
жилища. Само обследването на 
връзките между панелите, ако 
се използва машината, за да се 
види физическото им състояние, 
ще е изключително скъпо. Цена-
та на съоръжението е 80 хил. 
евро. Ако се разчита само на 
него, обследването ще трае 95 
години. Ако искаме да съкратим 
този срок до дванайсет месеца, 
трябва да имаме сто такива 
машини. 

Ние ще предоставим опита 
на Столичната община в тази 
сфера и на другите местни  
власти. 

Карстен Расмусен - зам.-
шефът на отдела за България 
в Главна дирекция „Регионална 

политика”, смята, че ние няма 
да се справим с усвояването на 
тези пари. Нашата задача е да 
докажем, че не е така, и ние мо-
жем да защитим тези средства.

Самите строители трябва 
да са готови за толкова актив-
на работа. Това са около 3-4,5 
млрд. евро, които ще се вложат 
в сградите и ще създадат дос-
та работа през следващите 
пет години. Санирането е спе-
цифична строителна дейност. В 
Германия преди години видях как 
немците започнаха да санират. 
Те бяха разработили дори гаще-
ризон за работниците.

Споменахте темата за 

маргинализираните социални 

групи. Какво може да се напра-

ви по въпроса? 

Гледам какво става в Бургас, 
София кандидатства за финан-
сиране с европейски пари на жи-
лища за социално слаби групи от 
населението, но не беше включе-
на в одобрените проекти. Това 
се случи, защото предлагахме 
цялостна реконструкция, а ин-
теграционният подход бил да се 
строи сграда в квартал, населен 
с българи. В момента в кв. „Ме-

ден рудник” съществуват бро-
жения срещу построяването на 
блока. Специално за реконструк-
цията на ромските квартали об-
щините и строителите трябва 
да се подготвим, защото сами-
те градоустройствени планове 
са специфични. 

За мен друг проблем е земе-
делието и главно хидросъоръ-
женията. България имаше 800 
млн. дка напоителни площи, а 
сега са останали едва 8000. Не 
трябва да забравяме механизма 
JESSICA. Засега той работи 
само със седемте големи града, 
но аз смятам, че за всички общи-
ни трябва да има подобен фонд. 

Той е подходящ, защото при ни-
ска лихва в продължение на 10-20 
години могат да се изграждат 
проекти. 

Кога всички квартали на 

София ще имат подробни ус-

тройствени планове? 

Подробните устройствени 
планове на Столичната общи-
на, върху които се работи в мо-
мента, ще са готови до ноември  
т. г. Те обхващат голяма част 
от територията на столицата. 
Някои от тях са в различна фаза 
- пред внасяне за одобряване в 
Общинския съвет, други са в 
процедура между първо обявява-
не и корекции. 

Причината за забавянето 
на приемането на ПУП-овете 
са многото жалби, които до-
ведоха до преработването на 
проектите няколко пъти. Това 
обаче пречи на работата на 
строителите по редица инфра-
структурни проекти в Столич-
ната община.

До седмица на сайта на 
направление „Архитектура и 
градоустройство“ към Столич-
ната община ще бъде качена 
информация докъде е стигнал 

всеки отделен ПУП.

Преди дни внесохте наред-

ба за терените към жилищни-

те блокове. Какво се предвиж-

да в нея?

Тя е възможност да се вземе 
за стопанисване теренът към 
постройките, което ще даде оп-
ция на етажната собственост 
да го притежава и стопанисва. 
Те ще могат да извършат ре-
кламна дейност и да получават 
средства за поддръжката му. 
Специално тази наредба трябва 
да бъде приета с политически 
консенсус, за да могат да я при-
емат самите граждани. 

Столичната община търси 

начин да поеме част от 

средствата за обследване

Инвестициите  

в строителството в София 

са основно с европейски пари
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Свилена Гражданска

Г-н Берг, наскоро се 

срещнахте с ръковод-

ството на Камарата на 

строителите в Бълга-

рия. По какви проекти ще 

работите съвместно? 

Да, и това беше първа-
та ми среща с Камарата, 
на която обменихме по-
лезен опит и направихме 
преглед на дейностите ни. 
Заедно изразихме загриже-
ност за системата на об-
ществени поръчки в Бъл-
гария. Според нас тя би 
могла допълнително да се 
усъвършенства. Европей-
ската банка за възстано-
вяване и развитие (ЕБВР) 
смята да подпомогне ня-
кои малки проекти в тази 
област. Ще се радвам КСБ 
да участва в това усилие. 
Обясних също начина, по 
който строителните ком-
пании могат да се възполз-
ват от големите проекти 
на банката - било то сгра-
ди, инфраструктура или 
промишленост. С нетър-
пение очаквам с Камарата 
да работим в следващите 
седмици и месеци.

За какви проекти оси-

гурявате финансиране в 

нашата страна? 

Те са в различни сек-
тори. Най-голямата част 
от финансирането минава 
през банките, които имат 
възможност да посредни-
чат при отпускането на 
средства за специфични 
проекти като енергийна 
ефективност. През по-
следните години инвести-
рахме и в редица енергий-
ни обекти, включително 
топлоцентрали („Mарица-
изток 1”), хидроцентрали 
(ВЕЦ „Своге”) и вятърни 
(„Св. Никола” и „Суворово”). 
Очаквам да финансираме 
допълнителни проекти за 
възобновяема енергия през 
2012 и 2013 г.

 Ние  финансираме 
проекти в сектора на 
услугите и индустрията 
- включително тежки ин-
дустриални проекти като 
КЦМ, агробизнес компа-
нии като „Бони Холдинг” и 
аутсорсинг компании като 
„Колпойнт”. За последните 
две години ЕБВР инвести-
ра повече от 600 млн. евро 
в България. През 2012 г. се 
надявам да достигнем 200 
млн. евро инвестиции, кое-
то дългосрочно е средна-
та стойност за година. 

   
Споменахте енергий-

ната ефективност, раз-

кажете ни нещо повече.

Енергийната сигур-
ност е основната цел на 
всяка страна в региона, 
особено след проблемите 
с доставките на газ в края 
на последното десетиле-

тие. Готови сме да рабо-
тим с правителството и 
с частни инвеститори, за 
да се подобрят газовите 
връзки и да се намерят 
нови източници. Най-до-
брият начин обаче да има 
енергийна сигурност как-
то на индивидуално, така 
и на национално ниво е, 
като се подобри енергий-
ната ефективност. Бъл-
гария  все още е 4-5 пъти 
по-малко ефективна в упо-
требата на газ от сред-
ната за ЕС. Надявам се да 
помогнем за постигането 
на големи подобрения в 
тази област през следва-
щите няколко години. 

Каква е оценката ви 

за успеха на проектите 

на ЕБВР в България? 
Как оценяваме даден 

проект? Очевидно финан-
совият му успех е един от 
начините. Все пак бих ис-
кал да гледам ефекта от 
ЕБВР в страната през по-
следните 10 години и тук 
бих споменал, че нашата 
ангажираност е важна и 
успешна. 

Например в енергийния 
сектор консултациите на 
финансовата институция 
помогнаха за подобряване 
на политиката и регулира-
нето, така че инвестици-
ите да бъдат ефективни. 
Помогнахме да се въве-
дат кредитни линии за 
енергийна ефективност, 

които доведоха до разши-
рено използване на висо-
кокачествени технологии 
при жилищни и промишлени 
сгради. В общинския сек-
тор финансирахме първа-
та водна концесия, както 
и различни транспортни 
политики и процедури. В 
частния сектор се фоку-
сирахме върху компани-
ите, които правят нещо 
различно от останалите 
на пазара - например по-
високи стандарти на ра-
бота, по-големи икономии 
или просто използване на 
нови технологии, които не 
са съществували досега. 
Ще продължим да осигуря-
ваме финансиране в тези 
области, тъй като виж-

даме, че има търсене на 
подкрепа от ЕБВР. 

Как е възможно да се 

промени ситуацията в 

България в условията на 

продължаващата криза? 
Като малка и отворе-

на икономика България не 
може да не се повлиява от 
световните и европейски-
те финансови проблеми. 
Като се имат предвид ни-
ският растеж и несигур-
ност в Европа, не е необи-
чайно, че през последните 
година-две се наблюдават 
по-ниски инвестиции, по-
ниски заеми и по-нисък 
растеж. Страната обаче 
направи много правилни 
стъпки, по-конкретно в 
макроикономическия сек-
тор. Запази политиката 
на отворена, стабилна 
икономика, с ниска данъч-
на тежест. Въпреки че не 
очаквам връщане към бърз 
растеж, смятам, че Бъл-
гария може да постигне 
нисък едноцифрен растеж 
през тази и следващата 
година. В средносрочен 
план страната трябва 
да продължи да настига 
средните европейски нива 
на икономически подем. 
Най-доброто нещо, което 
правителството може да 
направи за насърчаване на 
растежа, е да гарантира, 
че системата с нейните 
правила и разпоредби е 
стабилна, предсказуема и 
честна. Инвеститорите 
са по-склонни да вложат 
парите си, когато знаят, 
че нормативната уред-

ба ще бъде предвидима и 
ефективна. Изпълнител-
ната и съдебната власт 
могат да направят по-
вече за създаването на 
подобна увереност. Ад-
министрацията може да 
работи по-ефективно. И 
накрая - правителството 
може да използва налични-
те ресурси - било то гран-
тове от ЕС или заеми от 
ЕИБ и Световната банка. 
Може да акцентира върху 
европейските банкови ин-
ституции, тъй като тези 
средства са насочени 
предимно за подобряване 
на инфраструктурата на 
страната. 

Какво трябва да се 

промени в системата за 

обществени поръчки? 
Системата за  об -

ществени поръчки е кри-
тикувана за това, че е 
бавна и понякога липсва 
прозрачност. ЕБВР пред-
ложи да работи с прави-
телството за разширено 
използване на електрон-
ните технологии, което 
трябва да направи тър-
говете по-ефективни и 
прозрачни. Да се надява-
ме, че една по-прозрачна 
и резултатна система на 
обществени поръчки ще 
доведе до по-малко жалби 
и по-малко закъснения в 
изпълнението на малки и 
големи проекти. 

Какви са очакванията 

ви за 2012 г.?

В сферата на бизне-
са очаквам, че европей-
ската финансова криза и 
несигурността, пред коя-
то сме изправени всички 
през последните години, 
най-накрая ще отшумят. 
Стабилността в Европа 
и, надявам се, по-високи-
ят растеж в ключови екс-
портни пазари ще дадат 
увереност на българските 
банки и фирми да се съ-
средоточат отново върху 
дългосрочния растеж, а не 
просто върху оцеляването. 
ЕБВР предлага добра линия 
на инвестиции във финан-
совия и реалния сектор и 
се надявам да постигнем 
200 млн. евро нови инвес-
тиции през тази година. 
Ще работим с правител-
ството, включително на 
общинско и национално 
ниво, ще подкрепяме тех-
ните инвестиционни нуж-
ди. Виждам потенциал за 
подпомагане на качест-
вени инвеститори, които 
търсят средства, за да 
направят компаниите си 
по-ефективни и по-пече-
ливши. Смятам, че ЕБВР 
има място в България. 
Очаквам с нетърпение ка-
чествени проекти за по-
добряване на българската 
икономика. 

Даниел Берг, директор на Европейската банка за възстановяване и развитие у нас:

Очакваме да вложим 200 млн. евро в България през 2012 г.

Даниел Берг - директор на ЕБВР у нас, и инж. Светослав Глосов - председател на КСБ, 

поставиха началото на едно добро сътрудничество

Снимки Денис Бучел
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Изостряне на гръцката криза, влошените очаквания за растеж на родния БВП и спадът 
на износа могат да доведат до по-скъп заем

Страницата 
подготви 
Светослав Загорски

До средата на тази 
година България ще изле-
зе на международните фи-
нансови пазари с емисия 
държавни ценни книжа, де-
номинирани в евро, като 
по този начин ще се опита 
сравнително безболезнено 
да финансира лихвените 
плащания в началото на 
следващата година (виж 
карето).

Моментът е обявен 
като най-подходящ, но 
икономисти и финансови 
наблюдатели предупреж-
дават за поне 3 основни 
риска, които ще съпътст-
ват успешното и евтино 
пласиране на емисията. На 
първо място страната ни 
не е излизала на светов-
ните финансови пазари от 
много години, като преди 
се трупаха излишъци в 
бюджета и това не беше 
нужно. Сега фискалният 
резерв е стопен и ние сме 
принудени да го напра-
вим под риск да останем 
без пари. Това трябва да 
стане в момент, в който 
гръцката криза изглежда 
отшумяла. Според ико-
номиста Георги Ангелов 
това спокойствие може 

рязко да се промени осо-
бено като се има предвид, 
че Гърция е в предизборен 
период и в следващия пар-
ламент могат да влязат 
8-9 партии, без да има 
мнозинство. Това пови-
шава риска от полити-
ческа нестабилност при 
съседите, което може да 
доведе до нови проблеми с 
постигнатото споразуме-
ние с Европейския съюз, а 
оттам да се увеличи зна-

чително недоверието 
на инвеститорите към 
региона и това да по-
влияе негативно върху 
пласирането на нашата 
емисия.

Върху успешната 
продажба на облигаци-
ите могат да повлияят 
и два изцяло вътрешни 
фактора, които се сле-
дят изкъсо от чуждес-
транните наблюдатели 
и инвеститори. Най-тре-
вожното е непрекъснато 
влошаващите се прог-
нози относно ръста на 
брутния вътрешен про-
дукт (БВП). Този показа-
тел дава представа на 
инвеститорите доколко 
страната ни успешно 
ще посреща плащани-
ята по външните си 
дългове, а това влияе 
пряко върху цената – 

лихвата, която ще догово-
рим. За съжаление самото 
финансово министерство 
намали прогнозата за  
2012 г. до 1,4% ръст на 
БВП, което веднага бе от-
четено като негативен 
сигнал от агенция „Рой-
терс”. Само седмица по-
късно гуверньорът на БНБ 
Иван Искров даде още по-
ниска прогноза – максимум 
0,7% ръст на БВП, което 
си е доста близо до нулев  
растеж. 

Лошите прогнози са 
свързани с друг показа-
тел, който се следи от 
анализаторите и който 
има огромно значение за 
възстановяване на ико-
номиката ни – ръста на 
износа. Именно износът 
ни спасяваше през послед-
ните 2 години и икономи-
ката ни отчете малък, но 

стабилен растеж. Сега 
ситуацията постепенно 
се сменя в негативен план. 
За първи път от над две 
години имаме спад на из-
носа - той намалява с над 
10% през януари 2012 г. Ин-
дустрията също отчете 
първи спад от почти две 
години - 3,6% през януари. 
В същото време инвести-
циите продължават да на-
маляват, а в резултат - и 
работните места. Нацио-
налният статистически 
институт отчете рекорд-
но висока безработица от 
12,4%. Според анализатори 
това означава, че рецеси-
ята, към която, изглежда, 
се е насочила европейска-
та икономика, започва да 
оказва ефект и в България, 
а това си е сериозен риск 
за успешното пласиране 
на дълговата емисия.

БЛИЦ

Във всички слу-
чаи излизането на 
международните 
пазари е доброто 
решение, но за съ-
жаление малко за-
късняло. Ние пред-
лагахме същото 
преди две години с 
много по-добрия вариант да 
се сключи стендбай спора-
зумение с Международния 
валутен фонд, като тогава 
имаше възможност това 
споразумение да се подпи-
ше без никакви обвързващи 
условия. Със сигурност щя-
хме да постигнем по-ниски 
лихви, отколкото в момента, 
никога нямаше така да се 
изпразни фискалният резерв, 
щяхме да имаме устойчи-
вост на икономиката и биз-
несът щеше да е в по-добро 
състояние.

Сега естествено е по-
добре да се пласират евро-
облигации, вместо да се хар-
чат парите от Сребърния 

фонд. Той е част от 
фискалния резерв 
и е предназначен 
само и единствено 
за подкрепа на пен-
сионната реформа. 
Всяко пипане би се 
изтълкувало доста 
зле от страна на 

чуждите инвеститори.
Рискове, разбира се, и 

сега съществуват, защото 
финансовите пазари знаят, 
че ние теглим пари, за да 
погасим лихвени плащания, 
и парите са ни жизненоне-
обходими. От друга стра-
на, финансовите пазари в 
момента не са особено ак-
тивни, а инвеститорите 
са предпазливи и търсят 
сигурни вложения, каквото 
безспорно би била емисия-
та от еврооблигации, зад 
която стои България, коя-
то има много нисък външен 
дълг и не може да се смята 
за рискова инвестиционна 
дестинация.

И м а  р е д и -
ца  технически 
детайли за по-
добна емисия на 
международни-
те пазари, кои-
то все още не 
са изяснени или 
не са обявени. Трябва да 
бъдат направени точно 
определени стъпки за 
успешното пласиране 
на облигациите, като 
подготвяне на самата 
емисия и съответното 
и реализиране на финан-
совите пазари,  което 
при добро управление би 
трябвало да отнеме от 3 
до 6 месеца. 

Ситуацията на меж-
дународните пазари оба-
че е толкова динамична, 
че може рязко да се из-
мени и при всички случаи 
този,  който емитира 
подобна емисия, трябва 
да има и план Б, защото 

сега е спокойно, 
а след две сед-
мици може да се 
случи нещо съв-
сем различно. За-
това дали една 
емиси я  е  била 
успешна и пусна-

та навреме, може да се 
каже със сигурност едва 
след като тя приключи. 
Помните колко спекула-
ции имаше при предиш-
ното преструктуриране 
на дълга 2002 – 2003 г. 
относно това дали сме 
спечелили със замяната 
на доларовия дълг с евро-
облигации и дали и с кол-
ко сме загубили. Исти-
ната е, че ще разберем 
дали замяната е била ус-
пешна чак след като из-
тече самата емисия през 
2015 г. Същото важи и за 
сегашната емисия, която 
правителството се гот-
ви да емитира.

Проблеми  с 
техническото 
реализиране на 
емисията не мо-
гат да се очак-
ват. Смятам, че 
в момента около 
5% годишна лих-
ва за петгодиш-
ни облигации, с отклоне-
ние от плюс-минус 0,2% в 
двете посоки, при сегаш-
ните условия ще бъде 
една много добра цена. 
Трябва да се има предвид, 
че в началото на година-
та картината бе значи-
телно по-лоша. Тогава 
имаше непрекъснати 
сигнали за несигурност 
във финансов план в Бъл-
гария, към което трябва 
да прибавим и влошава-
щото се състояние на 
банковата система в 
Европейския съюз. Тога-
ва, ако бяхме изтеглили 
заема, със сигурност 

щяхме да получим 
по-висока лихва 
от 6-6,1%, като 
разликата от 1% 
на близо 1 млрд. 
евро емисия си е 
доста сериозна. 

П р о б л е м ъ т 
в момента е, че 

цялата икономическа 
и финансова политика 
на правителството е 
сгрешена, и това допъл-
нително ще изстисква 
ресурси от държавата, 
като в същото време 
не се наблюдава никакъв 
прогрес и развитие. Не-
прекъснато отчитаме 
дефицити, а в същото 
време не можем да при-
влечем никакви чуждес-
транни инвеститори, 
което след години ще се 
отрази и на способнос-
тта ни да привличаме 
ресурс от инвеститори 
вътре в страната.

Правителството взе решение да 
емитира държавни ценни книжа, де-
номинирани в евро, за 950 млн. евро, 
което точно отговаря на лихвени-
те плащания по дълга в началото на 
2013 г., които са 1,8 млрд. лв.

Според финансовия министър 
Симеон Дянков емисията ще бъде 
средносрочна с продължителност 
от 5 до 7 години, а очакваната лих-
ва при сегашната обстановка на 

международните финансови пазари 
и рисковата премия за България е 5 
– 5,5% на годишна база. 

Ако се изберат външните пазари 
за финансиране на падежа по евро-
облигациите, това ще гарантира, че 
фискалният резерв ще остане над 
4,5 млрд. лв. в края на тази година, а 
през 2013 г. ще се задържи между 4 
и 4,4 млрд. лв., се посочва още в мо-
тивите на финансовото ведомство.

По оценка на зам. финансовия 
министър Боряна Пенчева цялата 
процедура от взимане на политиче-
ско решение до изтегляне на самия 
заем и ратификация на договора ще 
отнеме най-много 10 седмици, т.е. 
до средата на тази година.

През това време правителство-
то трябва да избере и най-добрата 
оферта или оферти от банките, кан-
дидати да пласират емисията.

Министър Дянков 

е готов  

да емитира 

външен дълг

Снимка в. „Строител“

Божидар Данев, изп. директор на БСК: Любомир Дацов, 
бивш зам.-министър на финансите:

Левон Хампарцумян, председател  
на Асоциацията на търговските банки:
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Лилия Христова

Голямото предизвика-
телство - така може да се 
определи строителство-
то на Околовръстното 
шосе на София. Причина-
та е, че в историята на 
около 60 км аутобан има 
всичко характерно за пре-
хода в България - мутри, 
незаконно строителство, 
препродажба на терени, 
скъпи отчуждения, смяна 
на проектите в крачка, 
боклуци, наводнения и ря-
зане на ленти.

Трудно начало

Строителството на 
Околовръстното на Со-
фия започва преди повече 
от десет години с първи-
те опити за разчистване 
на незаконните стро-
ежи по него и търсене 
на пари. Тогава началник 
на ДНСК беше Светлана 
Гебрева, която плати с 
живота си за смелостта 
да се противопостави на 
мутрите. Гебрева беше 
залята с киселина, след 
това се разболя от рак и 
си отиде. След нея това, 
което остана от неза-
строените околовръстни 
терени, беше препродаде-
но, за да се изтръска дър-
жавата за отчуждения на 
имотите. 

Търсенето на пари за 
изграждането на пътя 
също не беше леко. Тога-
вашният столичен кмет 
Стефан Софиянски твър-
деше, че е осигурил фи-
нансиране от Кувейтския 
държавен фонд, който даде 
средства за разширение-
то на летище София, но 
срещу условието за дър-
жавна гаранция. Министъ-
рът на финансите по това 
време Милен Велчев му 
отказа и проектът замря. 
Последва включването му 
в програмата „Транзитни 
пътища III”, но скъпите 
отчуждения, за които не 
бяха намерени пари, го 
провалиха. Така кабине-
тът на Сергей Станишев 
най-накрая се престраши 
да извади кеш от бюджета 
и да отпуши проекта по 
време на кметуването на 
Бойко Борисов. И колелото 
се завъртя. Днес Борисов, 
вече като премиер, подси-
гурява строителството 
на столичния байпас с ев-
ропейски и държавни пари.

Отсечката от Симеонов-

ско шосе до жк „Младост 

IV” се пуска през август

Най-късно през август 
предстои пускането на 
втората отсечка от Око-
ловръстното от Симео-
новско шосе до жк „Мла-
дост IV”. Така е по план, но 
„ГБС - Инфраструктурно 
строителство” са обе-

щали да предадат обек-
та предсрочно, казаха от 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ). За ком-
панията строителството 
на Околовръстното шосе 
е голямо предизвикател-
ство по думите на Геор-
ги Харизанов, главен изп. 
директор на „ГБС - Ин-
фраструктурно строи-
телство”. Причината е, 
че на малко разстояние 
се изпълняват всички въз-
можни видове работи в 
пътното строителство 
- разчистване на площад-
ката, масови и специали-
зирани изкопи, корекция на 
реки, инженерни мрежи и 
съоръжения, укрепителни и 
подпорни стени, пилотно и 
плоско фундиране, мосто-
ве и естакади, изграждане 
на водостоци, армонасип-
ни стени, укрепване на 
магистрални водопроводи, 
преместване на електри-
чески мрежи, изграждане 
на канализация. 

Изпълнителят трябва 
да строи заедно с преми-
наващия трафик от коли. 
Това не му позволява да 
използва максимално ка-
пацитета на машините и 
да разгърне строителна-
та площадка. Освен това 
е необходимо пътното 
платно постоянно да се 
почиства. 

Цените за отсечката от 

автомагистрала „Люлин” 

до река Какач се отварят 

на 15 април

Близо 3-километрово-
то трасе е с прогнозна 
стойност от 74 млн. лв. 
без ДДС. Финансирането 
е по Оперативна програ-
ма „Транспорт”. Причината 
за рекордната цена е, че 
отсечката минава през 
градската част на София 
и се налага изграждането 
на сложни съоръжения, за 
да се избегнат отчужда-
ванията. Скоростната 
градска автомагистрала 
ще бъде развита върху 
съществуващото трасе 
на Околовръстния път, 
като при пресичането 

с бул. „Царица Йоанна” в 
жк „Люлин” ще се изгради 
кръгово движение, а ос-
новното трасе ще минава 
по естакада. Пътен въ-
зел и естакада ще има и 
при пресичането на град-
ската магистрала с бул. 
„Сливница”. И тук основ-
ното трасе преминава по 
естакадата. Над река Ка-
кач пък ще се строи мост, 
обясниха от АПИ.

В момента тече проце-
дурата по избор на изпъл-
нител на обекта. Оферти-
те бяха отворени в края 
на януари 2012 г. Планове-
те на пътната агенция са 
на 15 април да бъдат от-
ворени и ценовите предло-
жения на участниците, а 
през лятото най-късно да 
започне и строителство-
то, ако няма обжалвания.

За тази част на Около-
връстното играят всички 
големи в бранша - „Трейс”, 
„ПСТ Холдинг”, „Пътна ком-
пания”, „Главболгарстрой”, 
които участват в консор-
циуми и обединения. Част 
от големите чужди ком-
пании подадоха оферти 
самостоятелно като тур-
ската „Доуш”, австрийска-
та „Щрабаг”, испанската 
„Рубау” и гръцката „Актор”. 
Общо бяха отворени 11 
оферти. Срокът за изграж-
дане на отсечката е 22 
месеца след даването на 
разрешението за строеж.

До месец-два тръгва 

търгът за Северната  

скоростна тангента 

До месец-два тръгва и 
търгът за изграждането 
на северната част на Око-
ловръстното шосе, което 
е известно като Север-
на скоростна тангента, 
уточниха от АПИ. Магис-
тралното трасе е далечен 
северен обход на столица-
та, който е двойно по-къс 
от сегашния път, осеян с 
дупки като след бомбар-
дировка. Финансирането 
на Северната скоростна 
тангента е по ОП „Транс-
порт” с индикативен бю-
джет 295 млн. лв. Пътят 
е част от Еврокоридор IV, 
който на българска тери-
тория обхваща трасето 
Видин - София - Кулата. 
Той е и основната връзка 
на София с АМ „Хемус” и 
„Тракия”. 

Проектът за 17-кило-
метровия магистрален 

участък беше изготвен 
още миналата година 
от дружеството „София-
север”, в което влизат 
„Виаплан” и „Транскон-
султ-22”. 

Северната скоростна 
тангента започва от въ-
зела със Софийския около-
връстен път на киломе-
тър след разклона за село 
Мрамор. Като ориентир в 
момента служат струпа-
ните край пътя бали с бок-
лук. Тази територия сега 
не е застроена. Оттам 
трасето минава над река 
Какач и се насочва към се-
верните части на кв. „Или-
янци”, пресичайки пътя за 
село Требич и жп линията 
на около километър и поло-
вина от Гара Илиянци. След 

това се насочва към те-
ритория с незаконни сме-
тища. Пресича бул. „Лазар 
Михайлов”, който свързва 
кв. „Бенковски” с Кума-
рица и Кубратово. След 
този район магистрала-
та преминава над реките 
Владайска и Перловска. 
Следва „Чепинско шосе”, 
след което върви почти 
успоредно на последната 
улица на кв. „Враждебна“. 
Минава над река Искър, 
„Челопешко шосе”, пре-
сича бул. „Ботевградско 
шосе” и се включва чрез 
пътно съоръжение тип 
„пълна детелина” към Со-
фийския околовръстен 
път при местността Го-
лямата локва. По трасето 
има общо седем напречни 
връзки и пет пътни възела, 
преминава над три реки и 
шест канала, пресича 22 
електропровода и газо-
провода и 16 водопроводни 
и канализационни мрежи. 
Съоръженията по танген-

тата са 19, габаритът й е  
33 м, като разделител-
ната ивица е увеличена с 
половин метър заради бъ-
дещо осветление или други 
принадлежности на пътя. 
Лентите са 6 - по три в 
посока.

В търсене на пари  

за участъка от  

бул. „България” до АМ „Люлин”

 Въпреки че има го-
тов проект вече повече 
от година, строител-
ството на отсечката 
от бул. „България” до ма-
гистрала „Люлин” се ос-
тавя за след 2014 г. От 
АПИ обясниха, че причи-
ната за това е изчерп-
ването на средствата 
от еврофондовете за 
този планов период. До-
пълнителен проблем е, 
че част от участъка не 
попада на еврокоридор 
и за него ще се наложи 
да се финансира от дър-
жавния бюджет. За да се 
избегнат мъчителните и 
скъпите отчуждителни 
процедури, проектът за 
този участък предвижда 
разширението на пътя 
да минава чрез спускане 
в тунели и изкачване по 
естакади. 

Планът е преди бул.
„Братя Бъкстон” 

пътят да се спусне  

под земята 

в тунел с дължина око-
ло 900 метра. Той продъл-
жава малко след ул. „Пуш-
кин”, където преминава 
в естакада, дълга около 
2 км. Тя пресича бул. „Цар 
Борис III” и стига до ул. „Бо-
ряна” на Горнобански път. 
Там стъпва на същест-
вуващото трасе, което 
върви покрай кварталите 
„Горна баня”, „Овча купел” 
и „Суходол” и стига до 
началото на магистрала 
„Люлин”. Тунелът ще бъде 
с две платна с по две лен-
ти за движение във всяка 
посока. Освен това над 
него ще има път с две 
платна по 7,5 м, както и 
локална улица, която да 
обслужва вътрешно квар-
талите между бул. „Тодор 
Каблешков” и Бояна. Под 
естакадата също ще бъде 
изградено локално платно. 
Смисълът на двете нива 
на движение е да се раз-
делят потоците на две - 
бързо преминаващи и тези, 
които обслужват терито-
риите и кварталите под 
трасето. В тунелите и 
естакадите ще се дви-
жат транзитните авто-
мобили, а по пътя на ниво 
терен ще шофират тези, 
които живеят в квартали-
те край Околовръстното 
шосе. Този участък се оч-
ертава да бъде най-скъпи-
ят от всички досегашни. 
Прогнозната стойност за 
километър е 40 млн. лв.

Снимки в. „Строител“
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Георги Сотиров

Амбициозната стро-
и телн а  прог ра ма  н а 
Столи чната  о б щ и н а 
за ремонт на мостови-
те съоръжения на обща 
стойност 7,3 млн. лв. 
беше достатъчно пре-
дизвикателство да об-
ходим надлъж и нашир 
равното Софийско поле. 
„Стартирахме” с препа-
тилия „Форд” от пресеч-
ката на бул. „България” с 
Околовръстното. В дале-
чината Копитото още не 
иска да забрави зимата, 
но долу, пред резиденция 
„Бояна”, вече е зелено. 
При евентуалните сил-
ни пролетни води обаче 
шахтата току до мос-
товото съоръжение няма 
как да удържи напора на 
мътната вода и един-
ственият й път е надолу, 
към силно застроената 
зона отдясно на „Бъл-
гария”… Ремонтите по 
пътищата започнаха, но 
някак си те все още не 
се усещат от по прин-
цип изнервените софий-
ски шофьори. Времето е 
приятно, слънчево, сним-
ките са контрастни, а и 
трафикът е приемлив. 

Натовареното дви-
жение обичайно е на пре-
сечката на Горнобански 
път с Княжевското шосе 
и то се отпушва чак при 
жк „Овча купел”. Навли-
зайки остро в сложната 
пътна връзка на авто-
магистрала „Люлин”, ние 
попадаме на поредната 
тапа, която няма да се 
отпуши с никакви палиа-
тивни мерки освен с про-
дължаване. 

Трикилометровата  

отсечка на Околовръ-

стния път до река 

Какач 

е с прогнозна стой-
ност от 74 млн. лв. без 
ДДС. Финансирането е 
по Оперативна програма 
„Транспорт”. Тук само ще 
вметнем, че сред съоръ-
женията, които се ре-
монтират тази година 
или вече са предадени за 
експлоатация, са мосто-
вите конструкции при пл. 
„Сточна гара”, новата 
част на моста „Чавдар”, 
мостът по бул. „Драган 
Цанков” над ул. „Тинтя-
ва”, мостово съоръжение 
по бул. „Кл. Охридски“ над 
река Рекманица, част 
от съоръженията при 
транспортен възел „На-
дежда“, както и по-малки 
мостови конструкции в 
селата Владая, Кътина, 
кв. „Иваняне”, гр. Банкя, 
кв. „Княжево” и гр. Нови 
Искър. 

Сред ремонтираните 

мостове ще е и Алек-

сандровият мост в 

кв. „Княжево”, който е 

построен  

през 1895 г. 

В инвестиционната 
програма за следващите 
три години е включен и 
ремонтът на моста при 
Захарна фабрика. 

З а  и н ф о р м а ц и я  - 
транспортният възел 
„Лъвов мост” ще е на 
три нива, като трам-
ваите и автомобилите 
по бул. „Княгиня Мария-
Луиза” ще се движат на 
наземното, на първото 
подземно - транзитното 
движение по бул. „Слив-
ница”, а на второто под-
земно - метрото… Нова 
пътна връзка между бул. 
„Ал.  Малинов” и „Мла-
дост 3”, която ще следва 
пътя на метрото, също 
ще бъде изградена през 
тази година. Върху шо-
сето освен пътни плат-
на ще има и трамвайна 
линия, започваща от съ-
ществуващото трасе в 
кв. „Дружба 2”, информи-
ра кметът на София Йор-
данка Фандъкова.

След  пресичането 
на бул. „Европа”, където 
попадаме на две далеч 
неевропейски гледки по 
шосето, които при не-
внимание 

може да оставят 

колата ти със спука-

на гума и изкривена 

джанта, 

навлизаме на терито-
рията на гр. Нови Искър. 
Независимо че тук прак-
тически е най-ниската 
част на  Софийското 
поле, наблизо минава р. 
Искър, а местните бари 
в  определен  момент 
може да станат и пъл-
новодни, и буйни, отво-
днителните канали не 
се радват на особена 
грижа. 

Особена грижа на об-
щината е било изгражда-
нето на моста на р. Чер-
вена между Нови Искър и 
с. Доброславци. След мо-
ста на огромна терито-
рия се простира военно 
поделение, явно стопа-
нисващо изоставеното 
вече военно летище край 
селото. 

Нееднозначно  

е мнението на  

живеещите  

в Доброславци  

за затварянето  

на тяхното си летище 

Хем то осигуряваше 
препитание на голяма 
част от местните, хем 
ги правеше важни поне 
в собствените им очи. 

Местен зевзек си спом-
ня, че след спиране гро-
хота на реактивните из-
требители кокошките му 
чувствително намалили 
яйцеснасянето… Разби-

ра се, това не е намек за 
цената на яйцата и козу-
наците по Великден.

След  Доброславци 
отново поемаме по тра-
сето на Околовръстния 

път с  надеждата,  че 
следващият ни репор-
таж за тази част на Со-
фийското поле ще бъде 
в АПИ, когато след ме-
сец-два тръгне търгът 
за изграждането на се-
верната част на Около-
връстното шосе, което 
е известно като Северна 
скоростна тангента. Тук 
финансирането ще е от 
ОП „Транспорт”. 

Пътят се явява  

основна връзка  

на столицата  

с трите вече постро-

ени магистрали - 

„Люлин”, Хемус” и „Тра-
кия”. Столичната община 
планира да подобри град-
ския транспорт в София, 
като реализира проект 
за интегриран столи-
чен градски транспорт, 
който ще се финансира с 
безвъзмездната помощ 
по Оперативна програма 
„Регионално развитие” 
на Европейския съюз. 

Общата стойност 
на проекта е 61,685 млн. 

евро, от които 42,5 млн. 
евро ще са от Европей-
ския фонд за регионално 
развитие на ЕС. Предло-
женият проект включва 
няколко компонента, кои-
то обхващат ключови 
елементи на столична-
та система за градски 
транспорт, включител-
но закупуването на нови 
тролейбуси; изграждане-
то на нова трамвайна 
линия до кв. „Дървеница” 
и реконструирането на 
трамвайната линия по 
бул. „България”, 

въвеждане на интели-

гентна и адаптивна 

система  

за управление  

на трафика, 

информационни таб-
ла,  предоставящи ин-
формация на пътниците 
в реално време на спир-
ките на градския транс-
порт. 

Европейската бан-
ка за възстановяване и 
развитие (ЕБВР) ще от-
пусне заем до 5,958 млн. 
евро на Столичната об-
щина за съфинансиране 
на проекта. 

Освен съфинансира-
нето за проекта ЕБВР 
допълнително ще пре-
достави заем на Центъ-
ра за градска мобилност 
за разширяването на 
системата за електрон-
но таксуване в градския 
транспорт.

Но сега ние вече сля-
зохме от Околовръстно-
то и пътуваме по „Цари-
градско шосе” към София. 
От двете страни след 
автоборсата на „Горуб-
ляне“ се откроява нова-
та визия на столицата.

Новата визия, която 
сътвориха българските 
строители.

В сезона на строителните ремонти да погледнем 
с добро око на затрудненията по пътищата

Поглед към Копитото

Или спукана гума, или изкривена джанта

На метри от правителственото трасе

Горнобанският път, поглед през моста

Преди да завиете за… Западна Европа

Дърветата можеше 

да бъдат изсечени

Снимки авторът
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Красимир Кирев

„Моят живот е минал 
между панелите. Майка ми 
и баща ми работеха в ДК1 
„Военна рампа”. Цяло лято 
прекарвах при тях, тъй като 
нямам баба и дядо в провин-
цията. Детството ми мина 
там”, разказва Рачев.

Впоследствие малко 
случайно строителство-
то се превръща и в негова 
професия, но той вярва, че 
съдбата му е била предоп-
ределена. „От малък обичах 
да редя кубчета едно върху 
друго. Обичам да създавам 
и да изграждам”, спомня си 
още той.

В казармата Йордан Ра-
чев попада в строителни 
войски. „Бях писар на монта-
жен взвод на Червена могила 
край Радомир. Никога няма да 
забравя един интересен чо-
век оттогава. Викаха му Бай 
Пешо Героя. Той беше към на-
шия монтажен взвод и стана 
два пъти герой на социалис-

тическия труд. Ненормален 
човек на тема работа, от 
който научих много”, разказ-
ва Рачев.

Оттам тръгва и про-
фесионалната кариера на 
строителя. Докато е в ка-
зармата, той изкарва курс 
за електроженист в Кот-
лостроителния завод „Георги 
Кирков”, който е най-сериоз-
ната школа за заварчици по 
онова време. Йордан Рачев 

завършва и вечерния техни-
кум по строителство „Колю 
Фичето”. 

Преди 1989 г. работи в 
„Металокерамика инвест”. 
„Тогава беше модерно да 
работиш за себе си. Водех 
монтажна бригада. По-късно, 
през 1991 г. се присъединих 
към моя колега и приятел, 
зам.-председателя на КСБ 
Венелин Терзиев в СД „Ви-
ана”. Започнахме от нищо – 

тук обектче, там обектче. 
Първоначално подменяхме 
решетки, врати, покриви... 
След година-две започнахме 
няколко големи обекта. Фир-
мата набра скорост. Спе-
челихме и няколко награди”, 
разказва Рачев.

В портфолиото си СД 
„Виана” има много забележи-
телни обекти и всеки от тях 
стои на специално място в 
сърцето на строителите. 
Особен спомен за Йордан 
Рачев обаче остава сграда-
та „Александър”, която се 
намира в София, на кръсто-
вището на бул. „Витоша” с 
ул. „Денкоглу”. „Сега е хотел, 
а преди това беше офис цен-

тър. За годините си беше 
доста сложна и представля-
ваше предизвикателство за 
нас. Сградата е интересна, 
между два калкана. Направи-
хме шлицови стени отвсякъ-
де. Имахме проблеми с кра-
новете, които трябваше да 
поставят металните кон-
струкции за горните нива. 
Разкачали сме контактна-
та мрежа на „Витошка”, за 
да можем да позиционираме 
крановете и бетон помпите. 
Интересно беше”, сеща се 
дюлгерът.

Новите условия на па-
зара оказват влияние върху 
плановете на строителя и 
неговите колеги от СД „Ви-
ана”. „Стагнацията е голяма. 
Както всички строителни 
дружества, така и ние се 
опитваме да преориентира-
ме дейността си към ниско 
и инфраструктурно стро-
ителство. Както се казва, 
там е хлябът”, казва Рачев, 
като добавя: „Затова човек 
е създаден – за да се бори 
цял живот с трудностите 
на пътя му.”

През всички години Ра-
чев получава силна подкрепа 
от своето семейство и съ-
дружника си. „Венелин Тер-
зиев е бил до мен във всеки 
един момент. Много сме се 
карали, много спорове сме 
водили, но всичко е било за 
доброто на фирмата. Иначе 
няма как да има напредък. 
Приятелството се ражда в 

боя”, философски разсъж-
дава специалистът.

Той има две дъщери. 
Малката е в 6-и клас, а 
голямата завършва стро-
ителен техникум и иска 
да учи архитектура в 
Германия. „Не съм ги при-
тискал да тръгват по моя 
път. Голямата ми дъщеря 
сама се запали. Тя участ-
ва и в конкурса „Аз мога да 
строя”. Техният проект 
дори спечели наградата 
на публиката. Зарадвах 
се, защото децата от 
нейното поколение са с 
развинтено въображение. 
Те не са така закостене-

ли като нас. Мислят разкре-
постено. За тях визията и 
философията са по-важни от 
цената и възможностите за 
реализация”, казва членът на 
Комисията по етика към КСБ 
– София.

И в заключение няколко 
обобщителни думи от Йор-
дан Рачев за неговия зана-
ят: „Тежка е професията на 
строителя - кал, мръсотия, 
бетон и желязо. Но човек сам 
си избира пътя. Ако не съм 
искал тези условия, щях да 
отида да уча за зъболекар.”

Какво можем да научим от строителя Йордан Рачев?

Йордан Рачев е 
член на Комисията 

по етика към ОП 
на КСБ – София. 
Той е строител 

от почти три 
десетилетия и 

неговата история 
е повече от 

любопитна. Тя 
е и поучителна. 

Учи ни на това, че 
приятелството 

се ражда в боя, че 
в бранша успяват 

само честните 
и упоритите 

и че без добри 
партньори си 

доникъде. И друго 
можем да научим 
от Йордан Рачев 

– къде излизат 
най-хубавите риби 

в България.

Най-голямото ми удоволствие извън офиса е рибо-
ловът. Другата седмица откриваме сезона. Цялата 
група е мобилизирана. Надявам се да хванем нещо, за 
да можем да ви го покажем. 

Любимите ни места за риболов са яз. „Овчарица” 
край Раднево и яз. „Йовковци”. Където и да отидем в 
България, природата е уникална. Това е най-големият 
магнит за нас. Като се събудиш сутрин, усещането 
е страхотно.

Покрай язовирите темите за разговор пак се вър-
тят пряко или косвено около строителството. Ня-
кои от приятелите, с които ходим на риболов, имат 
фирми за отоплителна техника, а други двама колеги 
са газаджии. 

Преди доста години строяхме блок в кв. „Лозенец” 
в София. Решихме да направим купон с момчетата, 
както се прави по строежите – две талпи за маса, 
една талпа върху тухлите за пейка. А за покривка – 
стари вестници. Купихме ядене и пиене, за да пове-
селим малко работниците си. Няма да забравя един 
бояджия. Той стана и каза: „Шефе, аз съм каратист. 
Сега ще счупя една тухла четворка с глава. Взе я и 
започна да я млати с чело. Един път, втори пъти, 
трети... Тухлата остана здрава, а той седна на зе-
мята. В лек несвяст продължи да се заканва: „Ще 
я счупя аз!” Е, корави момчета сме строителите...

КСБ вече е стабилна, модерна и водеща браншова 
организация. Тя все повече се налага в обществото 
и думата й се чува. За мен това е много важно, за да 
могат да се защитят интересите не само на голе-
мите дружества в бранша, но и тези на по-малките 
и средните фирми. Те имат по-голяма нужда. Дори във 
фирмата да работят 5-има души, това са 5 български 
семейства. Затова е много важно да се опитаме да 
защитим и да съхраним средния и дребния бизнес.

Другото важно направление, в което трябва да 
работим, е сътрудничеството със средните и ви-
сшите училища, които произвеждат строители. Не е 
тайна, че образованието ни куца. Добрите студенти 
предпочитат образованието в чужбина. Разговаряме 
с висшите учебни заведения. Насочваме ги да вкар-
ват своите възпитаници в практиката.

Дали рибарят преувеличава размера на рибата - преценете 

сами

Сградата „Александър“ заема специално място в сърцето 

на строителя

Снимка Денис Бучел
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Елица Илчева

Реализацията на про-
екта за социални жилища 
в Дупница може да започ-
не още през този строи-
телен сезон. Това заяви 
министърът по управле-
ние на средствата от ЕС 
Томислав Дончев по време 
на работна среща с кме-
та на общината инж. Ме-
тоди Чимев. Министърът 
разгледа терена, предви-
ден за изпълнение на об-
щинския проект, заедно с 
ръководителя на управля-
ващия орган на ОП „Реги-
онално развитие" Деница 
Николова и представите-
ли на Министерството на 
труда и социалната поли-
тика. Той е на мястото на 
бившите казарми в града 
и е предоставен като да-
рение към община Дупница 
от Министерството на 

отбраната.
 „Особено важен е кри-

тичният момент, свързан 
с подбора на лицата, кои-
то ще живеят в изграде-
ните жилища. Системата 

за този подбор трябва 
да се базира на реални 
социални и икономически 
индикатори (доходи, лип-
са на жилище, социален 
статус), за да имаме га-

ранция, че в максимална 
степен ще успеем да по-
могнем на най-уязвимите 
социални групи“, заяви ми-
нистър Дончев. 

Проектът „Дом за все-

ки” на община Дупница се 
финансира по Оперативна 
програма „Регионално раз-
витие”. Той е на стойност 
4 909 000 лв. и предвижда 
да бъдат изградени 150 
жилища, предназначени за 
приблизително 460 души. 
Ще бъдат построени ня-
колко жилищни коопера-
ции, както и еднофамилни 
къщи. Средната квадра-
тура на една къщичка 
ще бъде 64 кв. м, като се 
предвижда първите етажи 
на постройките да бъдат 
пригодени за хора с увреж-
дания. 

Паралелно с изграж-
дането на общинските 
жилища ще започне из-
пълнението на проект 
по Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” за обучение на 
хората, които ще бъдат 
настанени в социалните 

жилища. Пакет от допъл-
ващи дейности форми-
ра интегрирания подход 
между двете оперативни 
програми. 

Моделът за интег-
риран подход на община 
Дупница е един от общо 
четирите по схемата за 
осигуряване на съвремен-
ни социални жилища за 
настаняване на хора от 
уязвими, социално слаби 
и малцинствени групи. 
Другите интегрирани 
проекти са на общините 
Бургас, Девня и Видин. Че-
тирите града бяха избра-
ни след подбор между 36 
общини. Общият размер 
на безвъзмездната по-
мощ е 15,7 млн. лв., които 
ще бъдат изразходвани за 
построяването на 315 жи-
лища и интеграцията на 
над 1000 социално слаби 
граждани. 

Проектът „Дом за всеки” е на стойност 4 909 000 лв.

На 9 април 2012 г. oбщина Кърджали подаде иска-
не за кредит в размер на 2 586 741,78 лева от фонд 
ФЛАГ. Целта на исканото кредитиране е подпомагане 
изпълнението на проект за изграждане на парк „Арпе-
зос-север” и „Бизнес парк” - I и II етап - гр. Кърджали. 
Проектът е съфинансиран от Оперативна програма 
„Регионално развитие 2007-2013 г.”, операция 1.4 „Подо-
бряване на физическата среда и превенция на риска”, 
схема „Подкрепа за подобряване на градската среда”.

През последните години община Кърджали е реа-
лизирала проекти, финансирани напълно или частично 
от програмите ФАР и САПАРД, както и е осъщест-
вила проекти по Оперативна програма „Регионално 
развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси”. Общината ползва 
кредит от ФЛАГ за изпълнение на проект за реха-
билитация на пътните отсечки, финансиран също в 
рамките на Оперативна програма „Регионално раз-
витие 2007-2013 г.”

„Няма таван за канди-
датстване за средства-
та за саниране на панел-
ните жилища.” Това заяви 
във Варна министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна 
Павлова. Тя добави, че при 
енергийното обследване 
на жилищната сграда ще 
стане ясно какви са мерки-
те, които трябва да бъдат 
въведени. „Ние просто пла-
щаме 50% от всичко това, 
което е предписано като 
мерки – подмяна на покри-
ви, хоризонтални щрангове, 
подмяна на дограма, изо-

лация на сградата, вклю-
чително и присъединяване 
към „Топлофикация”, така че 
таван няма, стига да има 
решение на собственици-
те”, каза тя. 

По отношение на брего-
укрепителните съоръжения 
Лиляна Павлова посочи, че 
от региона има много ис-
кания. По думите й това, 
което е правено в периода 
2007 – 2008 г., е било чрез 
отпускане на средства за 
брегоукрепване на   конце-
сионерите. Това е била и 
първоначалната концепция 
на министерството, но 

от доклад на Сметната 
палата е станало ясно, че 
това е незаконно. Тогава 
се е наложило всички кон-
цесионери да върнат от-
пуснатите пари. „Затова 

и подкрепих искането на 
междуведомствената ко-
мисия да се търсят други 
начини  за финансиране на 
брегоукрепването”, посочи 
Павлова. 

Пътят с. Българин - Харманли ще бъде реконстру-
иран със средства по програма „Основен ремонт” на 
Агенция „Пътна инфраструктура”. Стартира проце-
дурата за избор на изпълнител на ремонта, съобщи 
в Харманли областният управител Ирена Узунова.

400 м от дългата 3079 м отсечка ще следват 
старото трасе, а останалата част ще бъде изцяло 
нов път. Така ще бъде осигурена нормална пътна об-
становка, тъй като сегашният участък създава не 
малко проблеми на шофьорите - осеян е с остри завои 
и е с намалени габарити. Очаква се процедурата за 
изпълнител да приключи до края на юли и реконструк-
цията да стартира през август. Пътят трябва да 
бъде готов до лятото на 2013 г. Сумата за ремонта 
е в размер на 5,5 млн. лева без ДДС.

Завършен е ремон-
тът на Националното 
училище за музикално 
и сценично изкуство 
„Панчо Владигеров”  и 
на операта в Бургас, 
съобщи инж. Моника Бо-
раджиева – ръководител 
на проекта от страна 
на Министерството на 
културата. 

Ремонтът на музикално-
то училище в Бургас е напра-
вен по Оперативна програ-
ма „Регионално развитие”. 
Средствата се отпускат 
от европейския фонд и от 
държавния бюджет. Обща-
та стойност на проекта е 
в размер на 775 794,34 лева. 
Правен е ремонт на покрива, 
хидроизолация, улуци, смене-
на е изцяло дограмата. „Има 
газификация, което е нещо 
изключително тежко като 
съоръжение и изпълнение, но 

е направено, функционира и 
децата са на топло - няма 
проблем с учебния процес”, 
категорична бе тя.

 Боядисани са учебните 
стаи и е подменена ел. ин-
сталацията, подменени са 
санитарните възли. Сменен 
е и плочникът отпред, като 
също така е направена и 
достъпна среда. „Има рампа 
за децата в неравностойно 
положение, тъй като стъпа-
лата там са много сериоз-
ни”, обясни тя. 

Ремонтът на бур-
гаската опера е из-
вършен по проект „Ре-
монт и модернизация 
на сградата на Опер-
но-филхармоничното 
дружество, гр. Бургас”, 
по Оперативна про-
грама „Регионално раз-
витие” с бенефициент 
Министерството на 

културата. Стойността на 
проекта е 1 494 950,14 лева, 
като съфинансирането от 
Европейския фонд за реги-
онално развитие е в раз-
мер на 1 270 707 лева. „От 
ремонта повече усещаме 
ние, отколкото усеща пуб-
ликата, тъй като предстои 
още нещо, което да добавим 
към нашия ремонт”, обясни 
директорът на Оперно-
филхармонично дружество 
– Бургас, Александър Текели-
ев.  Предстои закупуването 

Министър Лиляна Павлова във Варна:

на нови столове в зрителна-
та зала на операта, като в 
момента тече обществена 
поръчка. 

Министерството на 
културата е отпуснало 190 
хиляди лева, а от преходния 
остатък от бюджета на 
операта ще бъдат добавени 
100 000 лв. Общо около 288 
хиляди лв. ще струват нови-
те столове, които ще бъдат 
закупени до няколко месеца. 
Във връзка с направените 
промени, осигуряващи удоб-
ство на хората в неравно-
стойно положение, местата 
за сядане са редуцирани с 50 
и ще бъдат 748.

Проектът е на 100% из-
пълнен и няма недовършени 
работи, обясни инж. Бора-
джиева. Смятам, че качест-
вото на извършения ремонт 
е на много високо ниво, обяс-
ни тя и допълни, че задачите 
са били изпълнени в срок. Из-
градени са рампи за хората 
в неравностойно положение. 

Снимка DenNews.bg
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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Мащабна строителна 
програма ще реализира 
ЮЗУ „Неофит Рилски“ през 
2012 г. Тя се базира почти 
изцяло на средства по про-
екти.

Най-значимото в нея е 
изграждането на спортен 
комплекс на стойност  
700 000 лв. Той ще бъде 
върху площ от 10 дка при 
закритата спортна зала 
над ректората. Средства-
та са от спечелен проект 
по програма „Интеррег” 
България - Гърция, всеки 
момент се чака община-
та да издаде строително-
то разрешение и ЮЗУ да 
стартира процедурите за 

изграждане на обекта.
Около 250 000 лв. са 

предвидени за дооборудва-
не на университетската 
лаборатория за функцио-
нални изследвания. С ос-
таналите към 450 000 лв. 
на мястото на старите 
спортни площадки ще се 
направят две футболни 
игрища, едното с естест-
вена, другото с изкустве-
на трева, две волейболни, 
едно хандбално и две ба-
скетболни игрища, едното 
от които ще е за стрий-
тбол, като целта е дого-
дина ЮЗУ да е домакин на 
европейското студентско 
първенство по стрийтбол. 
Проектът е на арх. Алек-
сандър Сандев и включва 
още изграждане на 5 те-
нис корта, от тях два с 

клей и три с изкуствена 
настилка, лекоатлетиче-
ска писта със 7 коридора, 2 
игрища за плажен волейбол 
и едно за плажен футбол. 
Ще има и две площадки 
за петанка, два открити 
фитнес центъра и пейзаж-
но мини голф игрище с 18 
дупки. На мястото на най-
старите съблекални ще се 
направят нови със соларни 
колектори. На всяко от 
тях ще има трибуни и из-
куствено осветление. 

Паралелно се работи 
по изграждане на спортно-
възстановителен център 
в университетската база 
„Бачиново”, съобщи проф. 
Мирчев. Отказахме се от 
физиотерапевтичния цен-
тър в банята, който ни бе 
даден от общината, за-

щото модернизацията му 
щеше да ни струва около 2 
млн. лв., обясни ректорът 
на ЮЗУ.

Вместо нова с около 
200 000 лв. в базата на 
Бачиново се правят са-
уна, парни кабини, сола-
риум, джакузи и лекарски 

кабинет, като там ще се 
пренесат практическите 
занятия на студентите по 
кинезитерапия. 

Пак по програма „Ин-
террег” ,  но за Бълга-
рия -  Македония,  ЮЗУ  
„Н. Рилски” кандидатства 
с проект за 1 млн. лв. за 

реновиране на природона-
учната станция в мест-
ността Кулиното, пода-
дени са вече и документи 
по проект „Енергийна 
ефективност” за санира-
не на сградата на I учебен 
корпус от фонд „Козлодуй” 
с 1,1 млн. лв. 

Изграждат спортен студентски комплекс в Бачиново, възстановяват 
природонаучната станция в Кулиното

Тина Илова

Общината в Монтана 
подписа договор с МРРБ за 
изпълнение на проект за 
превръщане на античната 
крепост „Монтанезиум” в 
туристическа атракция, 
съобщи кметът Златко 
Живков. Стойността му 
е 1,3 млн. лв. Финанси-
рането се осигурява от 
Оперативната програма 
„Регионално развитие”.  
92 000 лв. плаща общината, 
които са предвидени в бю-
джета й за 2012 г. Веднага 
стартираме процедурата 
за избор на изпълнител. До 
два-три месеца започваме 
строителните работи. 
Проектът трябва да бъде 
реализиран за 24 месеца.

Античната крепост 

край Монтана е строена 
в края на първи век за ох-
рана на пътя на легионите 
от Рим към Долен Дунав. 
Запазени са основите на 
военни сгради и няколко 
стени, които ще бъдат 
възстановени. Предвижда 

се изграждането на път 
до хълма Калето, където 
тя се намира, на паркинг, 
информационен център 
и открита сцена за теа-
тър и концерти. Ще бъде 
изградено и специално 
осветление. Цялата й ис-

тория ще бъде показвана 
с атрактивни средства, 
между които и звуково-
светлинен спектакъл.

С възстановяването 
на римската военна кре-
пост и изграждането на 
прилежащата й инфра-
структура Монтана ста-
ва туристическа дести-
нация. Досега общината 
не е развивала туризъм. 
Очакваме посетители, 
които да се отбият по 
пътя си към Белоградчик, 
Видин и пещерата Магура, 
допълни Златко Живков.

В античната крепост 
още се извършват разкоп-
ки. Част от откритите 
мраморни статуи, над-
гробни плочи и керамични 
съдове ще бъдат показани 
на място в информацион-
ния център.

Античната крепост „Монтанезиум” край Монтана

След  двегодишна  
съдебна сага Върховната 
касационна прокуратура 
прекрати делото сре-
щу кмета на Кърджали 
инж. Хасан Азис поради 
липса на доказателства 
за извършено престъп-
ление. Това съобщи пред 
журналисти самият кър-
джалийски градоначалник 
днес.

„И след две години, 
като погледна образа си 
във Водното огледало, го 
виждам неизкривен”, каза 
той. По думите му в до-
кумента е посочено, че 
обвинението е несъста-
вомерно, което означава, 
че деянието на кмета на 

общината не е престъп-
ление по смисъла на На-
казателния кодекс.

Кърджалийският гра-
доначалник бе обвинен, 
че в периода 23 януа-
ри - 19 юни 2009 г. той 
като длъжностно лице е 
изпратил писма до МРРБ 
за цената на имот соб-
ственост на „Устра 
холдинг”. С тях той се 
е опитал да заблуди то-
гавашния регионален 
министър Асен Гагаузов 
и финансовия Пламен 
Орешарски, че цената 
на имота възлиза на  
8 940 960 лв., след като 
действителната оценка 
е 846 200 лв.

37 хил. лв. отпусна Министерството 
на правосъдието за належащ ремонт на 
Съдебната палата в Дупница, съобщи 
председателят на Районния съд Ели Ско-
клева. Това се отлагаше в продължение 
на години заради липса на средства. В 
резултат течовете на последния етаж 
в сградата, където се помещава Районна-
та прокуратура, са ежедневие през есен-
но-зимния сезон. 

Чрез пряко договаряне вече е избра-
на фирма изпълнител, която ще започне 
работа до дни. Все още обаче не са от-
пуснати средства за цялостен ремонт 
на Съдебната палата, която е построе-
на през 1979 г. и оттогава е обновявана 
само по спешност. 

Около 40 000 лв. са необходими, за да 
се осигурят условия за достъп на хора 
с увреждания в сградата. Крайно нале-
жащо е както изграждането на рампи 

за инвалидни колички при входа, така и 
обособяването на асансьор. Необходимо 
е и изграждане на допълнителни стаи за 
арестанти, тъй като засега в сградата 
има само едно помещение с размери ме-
тър на осемдесет сантиметра, в което 
изчакват делата си и мъже, и жени. Вече 
четири години правосъдното министер-
ство отказва да финансира ремонта. 
Кандидатстването за финансиране по 
европейски програми също е в неговите 
правомощия.

Община Симитли започва ра-
бота по изпълнение на проект 
за цялостна реконструкция на 
градския парк. Кметът на общи-
ната Апостол Апостолов направи 
първата копка край минералния 
басейн. До края на ноември тази 
година паркът трябва да придо-
бие изцяло нов облик. Предвидени 
са подобрение и доизграждане на 
инфраструктурата в „Лесопарк”, 
град Симитли, което включва цялата 
мрежа в парка с направата на велоалея, 
обособяване на кътове за отдих и по-
чивка, изграждане на футболно игрище и 
детски площадки.

В парка ще бъдат инвестирани  
285 526 евро безвъзмездна финансова 

помощ по Програмата за трансгранично 
сътрудничество ИПП България - бивша 
Югославска република Македония. Фи-
нансирането е осигурено по проект на 
община Симитли „Туризмът - наше общо 
бъдеще от Струма до Брегалница”, който 
се реализира в партньорство с община 
Карбинци, Република Македония. 

Кметът на община 
Петрич инж. Вельо Или-
ев подписа в Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството договор за об-
новяването на 5 детски 
градини. 

Проектът е на стой-
ност 1 009 269 лв. и се 
финансира по Оператив-
на програма „Регионално 
развитие”. Предвижда 
се реконструиране, мо-
дернизиране и саниране 
на сградите. Ще се из-

пълнят предвидените 
енергоспестяващи мерки 
като топлинно изолира-
не на външните стени, 
на покривите, подмяна на 
дограмата, поставяне на 
тръбна изолация и мон-
таж на соларни системи.

Паркинг за 80 автомобила започва 
да изгражда общината в Търговище. 
Предвиденият терен е на ул. „Стефан 
Караджа" в непосредствена близост до 
центъра на града и ще заеме част от 
зелените площи по широката улица. В 

момента общината готви обществена 
поръчка за избор на изпълнител.

Предвижда се да се ремонтират 
тротоарите и да се направят допъл-
нителни кътове с жива растителност 
около жилищните сгради.

Снимка авторът
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Милена Апостолова

Грандиозен 133-мет-
ров монументален ком-
плекс на Васил Левски ще 
бъде изграден край Сви-
ленград. С височината 
на 45-етажна сграда ис-
полинът, който ще се из-
дигне край магистралния 
път Е-80, ще е най-голе-
мият у нас и сред най-
величествените в целия 
свят, обещават инициа-
торите от сдружение „Аз 
обичам България”.  

Комплексът ще бъде 
разположен на площ от 52 
дка, предоставена безвъз-
мездно от община Свилен-
град. Само постаментът 
ще е 12-метров. Той ще е 
кух и в него ще бъде раз-
положен на две нива ин-
формационен център със 
зала за 75 души. Ще има 
интерактивен музей, в 
който ще бъдат предста-
вени най-ярките моменти 
от цялата българска ис-
тория, изложбена зала и 
зона за отдих. Фигурата 
на Апостола в цял ръст 
ще е висока 101 м, а 20 
метра над главата на Дя-
кона ще се развява знаме. 
Според идеята ще бъде 
проектирана и площадка, 
от която посетителите 
ще могат да виждат чак 
до южните ни съседи. До 
самия връх на мемориала 
ще се стига с два ултра-
модерни асансьора. 

Идеята за изгражда-
нето на монументален 
комплекс „Васил Левски” е 
на Илиян Матеев, който е 
председател на сдруже-
ние „Аз обичам България“. 
Целта обаче е паметни-
кът, който на практика 
ще бъде разположен не 
само на входа към Бъл-
гария, но и към Европа, 
да стане символ на обе-
динена Европа, посочиха 
инициаторите. Величест-
вената фигура на Левски 
ще е с лице юг-югозапад. 
„Идеята е паметникът 
на Левски да застане 
на входа на България, на 
модерна Европа и да съ-
общи, образно казано, че 
тук живее един достоен 
народ”, посочи председа-
телят на сдружението - 
Илиян Матеев. По цялото 
трасе към монумента ще 
бъдат поставени и ка-
менни плочи с думите на 
Левски: „Целта ни в Бъл-
гарско е братство с все-
киго, без да гледаме вяра 
и народност...”, изписани 
на четири езика - бъл-
гарски, турски, гръцки и  
английски.

Идейният проект за 
изработването на мо-
нумента е на Илия Ива-
нов от Търговище. Той е 

избран, защото е автор 
с опит в изграждането 
на паметници на Левски. 
Има многобройни изложби 
у нас и в чужбина в про-
дължение на 40 години.

Върху осъществяване-
то на самия градеж вече 
работят най-добрите 
специалисти в тази об-
ласт у нас, конструкто-
ри под ръководството на 
доц. д-р инж. Лю-
дмил Оксанович 
и архитекти от 
УАСГ с ръководи-
тел Емил Драга-
нов. 

Те са натова-
рени със задача-
та да намерят 
н ай - раци он а л -
ните  решени я 
монументът да 
бъде максимално 
олекотен. Зато-
ва и от сдруже-
нието уточниха, 
че с цел здравина 
вероятно ще се 
избегне плътни-
ят градеж и ще 
се заложи на же-
лезобетонна кон-
струкция. Вече 
с а  о т п р ав е н и 
запитвания към 
немски и други 
западни фирми за 
материали, които 
те да предложат 
и да отговарят 
на изискванията за леко-
та и здравина.

В момента се изготвя 
и макет на паметника в 
мащаб 1:100, върху който 
ще се извършват впослед-
ствие конструктивните 
изпитания. 

Още в началото на 
тази година е тръгнала 
и процедурата по изра-
ботването на подробен 
устройствен план, която 
се очаква да приключи 
през май. Непосредстве-
но след това ще бъде из-

дадена и визата за проек-
тиране, а междувременно 
се правят и геоложките 
проучвания на терена. 
След подготвителната 
работа фирмата - стро-
ител на целия монумен-
тален комплекс, ще бъде 
избрана чрез конкурс.

По  предварителни 
разчети комплексът ще 
струва около 8-9 млн. лв. 
Парите ще се набират 
изключително чрез да-

рения, а кампанията ще 
върви под мотото „Вече е 
модерно да се обича Бъл-
гария”.  За целта ще има 
отворен телефонен но-
мер, ще се събират сред-
ства и чрез есемеси и 
продажбата на сувенири. 
Още преди да стартира 
кампанията, по сметката 
за изграждането на мону-
мента вече има набрани 
около 75 000 лв.

Теренът в местност-
та Левката, където ще 
бъде построен мемори-
алният комплекс, пък ще 
бъде облагороден и за-
лесен изцяло от община 
Свиленград. Кметът Ге-
орги Манолов уточни, че 
няколко месеца преди да 
се заговори за компле-
кса, водената от него 
администрация е оси-

гурила финансиране от  
280 000 лв. чрез Агенци-
ята по горите. Това ще 
промени и облагороди це-
лия облик на района, кой-
то ще бъде превърнат в 
естествен парк с места 
за отдих на жителите и 
гостите на Свиленград.

 „Инициативата е мно-
го амбициозна, но и мно-
го родолюбива. Нашата 
община ще я подкрепя с 
всички средства и сили”, 
обещава и кметът на 
Свиленград инж. Георги 
Манолов.

За краен срок на гра-
дежа е определена 2017 
година, като комплексът 
ще бъде отворен за по-
сетители в навечерието 
на честванията по случай  
180-години от рождение-
то на Апостола.

Конструктори търсят леки метали за монумента, който ще посреща гости на вратата на ЕС 

Илиян Матеев на хълма в местността 

Левката, където ще бъде построен 

паметникът. Той ще се вижда от 

километри от всички страни на 

магистралата Е-80

Според инициаторите на идеята за построява-
нето на монумента „Васил Левски“ освен физическа 
стойност проектът има и духовна мисия. „В момент 
на материална, но и на духовна криза, в която е на-
цията ни, цялата кампания и реализирането на са-
мата идея ще имат за цел да ни обединят и да ни 
включат в едно общо дело”, твърдят от сдружението  
„Аз обичам България”. Затова те вече са потърсили 
подкрепа от най-видните български интелектуалци, 
спортисти, музиканти, артисти и общественици. 
Вече се създава Клуб 133, в който едни от първите 
членове са Любен Дилов-син,  Мартин Карбовски и 
ексвокалът на Д2 Дичо. Водят се разговори и с при-
мата Лили Иванова, Евтим Евтимов и президента 
Жельо Желев, които също са дали принципна подкрепа 
на идеята.

Председателят на 

сдружението „Аз обичам 

България” Илиян Матеев, 

кметът Георги Манолов 

и зам.-председателят на 

сдружението Светлозар 

Желев (от дясно  

на ляво) дадоха старт на 

инициативата на съвместна  

на пресконференция  

в Свиленград

133-метровият Левски според идейния проект

Планът на община Свиленград 

за залесяването на 300 дка 

в района на най-високия 

монумент у нас

По стечение на обстоятелствата 

има и мост, който ще отвежда 

посетителите от магистралата към 

грандиозния комплекс

Снимки авторът
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Няма нищо по-естествено от това през април 
да посетим гр. Перущица, да разговаряме с хората, 
да направим едно интервю с кмета Ради Минчев. 
Тук сякаш от всеки ъгъл в ушите ви кънтят стихо-
вете на Вазов от „Епопея на забравените”:

 Перущице бледна, гнездо на герои,
слава! Вечна слава на чедата твои,
на твоята пепел и на твоя гроб,
дето храбро падна въстаналий роб!
Това най-добре се усеща горе, край паметника, 

откъдето градът се вижда като на длан. Исто-
рията, а и потомците свято тачат Априлското 

въстание - връхната точка в националноосвободи-
телните борби на цяла България. 

 Всичко в този родопски град е история!
През 1869 г. Васил Левски основава тук един от 

първите тайни революционни комитети. На 23 ап-
рил 1876 г. църковните камбани известяват обя-
вяването на въстанието и призовават перущенци 
на борба срещу вековния поробител. Въстаниците 
под ръководството на даскал Петър Бонев водят 
героични сражения срещу многобройния башибо-
зук и отстъпват къща по къща. Последните боеве 
след десетдневни сражения се водят около църква-

Кметът Ради Минчев:

Георги Сотиров

Задължително тряб-

ва да се види едно от  

уникалните и атрактив-

ни неща тук - Червената 

църква, нали, г-н Минчев?

Приятен е необичай-
ният подход на интервю-
то…Да, Червената църк-
ва е особената гордост 
на Перущица. Руините на 
храма показват едно не-
повторимо архитектурно 
и строително изящество 
-  богато украсени стени, 
впечатляваща живопис и 
мозайка с близо 14-веков-
на история. Голямата идея 
е да възстановим истори-
ческия комплекс, който 
е свързан с априлската 
епопея. Това естестве-
но ще рефлектира върху 
развитието на туристи-
ческия бизнес в града. В 
тази връзка ще въведем и 

интерактивна медия. Съв-
сем скоро ще започнем и 
реконструкция за укрепва-
нето на Червената църк-
ва - уникален паметник, на 
пето място в списъка на 
Министерството на кул-
турата. Първи е Мадар-
ският конник.

 Нашият храм се на-
мира на около 15 км от 
градчето. Името идва от 
печените червени тухли, 
с които е построена. В 
страната има само още 
два такива храма - едини-
ят е в Несебър, а другият 
- в столицата, църквата 
„Св. София”. Червената 
църква е пример за ран-
но християнската визан-
тийска архитектура и е 
датирана от началото на 
VI век. За нея сега са от-
пуснати 2,304 млн. лв. и в 
момента чакаме да минат 
административните сро-

кове за обжалване и след 
това да започнем работа. 

Градът особено много 
държи на тази реставра-
ция, защото след нейното 
завършване потокът от 
туристи и гости се очак-
ва да нарасне значително. 
Ние ще станем една от за-
дължителните туристиче-
ски дестинации, което ще 
рефлектира върху цялост-
ната визия на Перущица. 
Паралелно с работата по 
Червената църква ние има-
ме програми и за някои дру-
ги обекти от културно-ис-
торическото наследство. 
Програмите са разчетени 
във времето и по тях пред-
стои много работа. 

Няма да ви остави рав-
нодушни и средновековна-
та крепост „Перистица”. 
Ще я откриете на око-
ло десетина километра 
южно от Перущица, в не-
посредствена близост 
до някогашния манастир 
„Свети Тодор”. За първи 
път името й се споменава 
през XIII век и се свързва 
с българския цар Михаил 
II Асен. Крепостта се из-
дига върху висок недостъ-
пен връх. За съжаление от 
някогашната внушителна 
стена, дебела повече от 
два метра, сега са оста-
нали само основите.

За един ден, разбира 

се, не може много да се 

види и научи, но любозна-

телните знаят истории-

те за някогашния древен 

тракийски град Драго-

вец. Тук са разкрити по-

вече ценни находки дори 

и от известната столи-

ца на бесите - Бесапара. 

Ще допълня, че наоколо 
се намират и други крепо-
сти, които са пазели под-
стъпа до града от всички 
страни – „Калето”, „Пе-
рестица”, „Момино кале”, 
„Юстина”, „Асеновата кре-
пост”, „Клисурата”, калето 
под „Св. Илия”... Девет от 
крепостите имат видима 
връзка с древния град. Ар-
хеологическите находки, 
някои и с висока художест-
вена стойност, са дока-

зателство за голямото 
значение на Драговец през 
Античността и Среднове-
ковието. Не е ясно откъде 
идва сегашното име на 
града, дали от славянския 
бог Перун или от „Пери-
стица” - средновековна 
българска крепост, чиито 
останки се намират южно 
от градчето. 

Всяка община иска 

нейните селища да при-

личат на европейските 

градове. Перущица с ней-

ната история, паметни-

ци, с нереставрираните 

стари къщи, които веро-

ятно помнят времето на 

Априлското въстание, с 

Балкана отсреща по-ско-

ро е застинал миг и да-

леч от разбирането на 

европейците за модерно 

селище…

Съгласен съм и затова 
предприемаме сериозна 
офанзива първо за възста-
новяване на културно-ис-
торическото наследство. 
По мярка 313 сме подгот-
вили ремонт на училището 
на името на Хр. Г. Данов, 
което е част от истори-
ческия комплекс.Тук искам 
да изтъкна родолюбивата 
роля на големия българ-
ски възрожденец, който 
посява напредничави идеи 
в нашия град, чието про-
явление най-ярко се вижда 
по време на Априлското 
въстание. Всички учас-

тници във въстанието, 
по-будните, са възпитани-
ци на Дановото училище, 
включително и водачът на 
въстанието даскал Петър 
Бонев. Достоверен исто-
рически факт е, че Хр. Г. 
Данов пръв въвежда в упо-
треба взаимоучителния 
метод (Бел-Ланкастерски 
метод) още през 1850 г. 
Открива неделно училище 
и ратува за образование и 
на момичетата. За триго-
дишното си учителстване 
в Перущица той подготвя 
бъдещите дейци на ре-
волюционното движение, 
просветата и църковно-
то дело.

Да влезем по-плътно 

в днешния ден на Перу-

щица. Вече 150 дни сте 

на кметския пост. Лесно 

или трудно е за един нов 

кмет, който години пре-

ди това е работил в об-

ластния град, да се върне 

като администратор в 

Перущица?

Наистина аз дълги го-
дини работих в Пловдив, 
но всеки ден се завръщах 
в Перущица. Аз съм мес-
тен човек и много добре 
познавам проблемите и на 
хората, и на града като 
цяло. За какво стигнаха 
първите 150 дни ли? Първо 
организирах по нов начин 
работата на администра-
цията, зададохме и нови-
те приоритети, които са 

Ради Минчев е роден 

на 17 октомври 1971 г. 

През 1996 г. завършва 

УНСС  със специалност  

„Счетоводство и 

контрол“. Преди това 

учи в  Техникума по 

механотехника   

в Пловдив.

От  2000 г. до септември 

2011 г. е главен експерт 

в отдел „Реклама“ на 

община Пловдив.

От ноември 2011 г. 

е кмет на община 

Перущица.

Снимки авторът

Червената църква
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И НСОРБ

та „Св. архангели Гавраил и Михаил” (строена от браци-
говски майстори през 1847-1848 г.), зад яките стени на 
която се укриват жените, децата и старците. Въпреки 
героичната защита ордите на башибозука, подкрепени и 
от редовна войска, нахлуват в църквата и под острите 
им ятагани падат десетки жертви. 

Трагичните събития през 1876-а бележат неповторим 
връх в историята на страната, каквито малко държави 
са имали.

 Жителите на Перущица до последно се борели за 
своето освобождение. В последните минути на тази ве-
личава борба членът на революционния комитет Спас 

Гинов, за да защити революционната си чест и своето 
семейство, убива жена си, петте си деца и накрая себе 
си. Неговия пример последват Кочо Честименски, Иван 
Хаджитилев, Гочо Мишев и др. Двадесет и двама револю-
ционери избират за себе си и за своите семейства тази 
героична и величава смърт.

В църквата, в каменен саркофаг, сега се съхраняват 
костите на въстаниците. На източната стена на голя-
ма мраморна плоча са написани имената на загиналите, 
а близо до саркофага е поставена скулптурната група 
„Кочо”. Революционните традиции на Перущица продъл-
жават и след априлската епопея...

включени в моята програ-
ма, с която спечелих дове-
рието на съгражданите 
ми. Радващото е, че има-
ме работещо мнозинство 
в общинския съвет, и се 
надявам това особено да 
спомогне за провеждане-
то на нашата политика по 
отношение на града. 

И нещо любопитно - 
успяхме да възстановим 
традициите в баскетбола, 
аз бях председател на ба-
скетболния клуб до избо-
рите. От тук са излезли 
най-известните имена в 
този красив спорт. Иван 
Гълъбов,  най-успелият 
български треньор, е ро-
ден тук, също и голямата 
Кръстина Гьошева - леген-
дарната баскетболистка 
от недалечното минало. 
Предстоящо е чества-
нето на 80-годишнината 
й. И още - като познавам 
спортните проблеми, мога 
да определя основния при-
оритет в спортната ни 
програма - това е изграж-

дането на многофункцио-
нална спортна зала с при-
лежащи площи за видове 
спорт и подобряване на ин-
фраструктурата. В тази 
връзка използваме основно 
мерките по Програмата за 
развитието на селските 
райони (ПРСР).

Перущица има до-

бро местоположение, 

много добри природо-

климатични условия за 

развитие на зеленчуко-

производство, лозаро-

винарство, има и чиста 

околна среда в предплани-

ните на Родопите. 

Това наистина е така. 
И затова използваме мак-
симално природните си 
дадености. Насочили сме 
усилията си на първо мяс-
то към подобряване на ин-
фраструктурата на града, 
защото по хубавите пъти-
ща ще пътуват и нашите 
гости, а и нашите хора. 
В момента подготвяме 
документи за проекти по 

фонд „Козлодуй” - за сани-
ране на основно училище 
„Петър Бонев”, след кое-
то съвместно с неправи-
телствена организация 
и читалищното настоя-
телство, ще подготвим 
проект по мярка 321 за 
саниране на културния 

дом, който се стопанисва 
от местното читалище. 
Също така чрез НПО смя-
таме да кандидатстваме 
по мярка 321 за възста-
новяване и ремонт на съ-
ществуващия общински 
стадион. Предприели сме 
мерки и по възстановява-

нето на действаща-
та църква „Св. Ата-
насий”, като бързаме 
до края на април да 
внесем чрез църков-
ното настоятелство 
проект за основен 
ремонт на този храм. 
Паралелно с работа-
та по тези мерки 
реализирахме и две 
поръчки, които оста-
наха от предишния 
мандат. Има интерес 
и за развитието на 
лозаро-винарския от-
расъл. Много се надя-
вам да се построят 
нови малки частни 
изби и разбира се, 
нови насаждения.

Векове наред преди 

идването на римляните 

по нашите земи около 

карстовия извор край ня-

когашната махала Пас-

туша траките създали 

свое селище. В района му 

са открити 29 надгробни 

могили, сред които най-

известните са Духова 

могила и Банова могила. 

Разкопките на Духова 

могила показват следи 

от внушителна римска 

баня и други обществени 

постройки. Освен приро-

ден дар водата е и жизне-

на необходимост…

Съгласен съм и затова 
приоритетно решаваме 
проблемите с питейна-
та вода, които са свър-
зани със захранването с 
живителната течност и 
на Кричим, и на някои от 
селата по поречието на 
Въча. Благодарение на 
областната управа в мо-
мента предстои изграж-
дането на два прага на р. 
Въча, съгласувано с общи-
на Кричим и с МОСВ. Тези 
прагове ще подпомогнат 
различните водопроводни 
мероприятия и от нашия 
район ще можем да пода-
ваме хубава вода и на об-
ластния град.

И още - проблемите 
с пречистването на от-
падната вода… Особено 
разчитаме на проекта ни 
за изграждане на ПСОВ 
чрез МОСВ. Тук става 

дума за агломерации меж-
ду 2 и 10 хил. еквивалент 
жители.

Европейските проек-

ти са работа за грамот-

ни общинари, нали?

Да, в бъдеще предстои 
работа и по проекти за 
рехабилитация на чет-
въртокласната пътна 
мрежа в региона, а сега 
сме насочили усилията си 
по изграждането на ново 

улично фотоволтаично 
осветление за 1 750 000 
лв. На пръв поглед парите 
са доста, но сметките 
показват бърза възвра-
щаемост. Ще добавя, че в 
града ни особено разчита-
ме на спечеления проект 
по мярка 313 за изграж-
дане на туристически 
информационен център. 
Искам да заявя, че чрез 
обектите от културно-
историческото наслед-
ство обръщаме внимание 
и на определен тип стро-
ителство. Станаха много 
популярни къщите за гос-
ти, което се надяваме да 
рефлектира и върху разви-
тието на туристическия 
бизнес. 

Да, забелязах един 

строеж току зад общи-

ната…

Това е къща за гости 
по спечелен европейски 
проект от ПРСР. Ако ус-
пеем навреме да подадем 
необходимите документи 
по набелязаните европей-
ски проекти, считам, че 
в рамките на година-две 
Перущица ще се превърне 
в строителна площадка…

Г-н Минчев, приятно 

е да разговаряме с вас, 

но не забравям, че днес 

е приемното ви време и 

отвън напират гражда-

ни. Както поразпитах, 

преди да вляза в кабине-

та ви, доста от тях са 

безработни?

Около 20 процента от 
активното население са 
безработни. По-голяма 
част от тях са от ромско-
то население, неграмотни, 
които освен да упражня-
ват нискоквалифициран 
труд, друго не могат да 
работят. От тях по про-
грама „Развитие” в момен-
та обучаваме за помощ-
ник-еколози и градинари 
24 души. След завършване 
на курса те ще работят 
по поддържането в по-до-
бър вид на градинките и 
околната среда в общи-
ната. По тази програма 
хората ще имат право да 
работят една година на 
трудов договор.

Завършваме. Благо-

даря ви.

Да припомня девиза 
на Перущица: „Две епохи 
- един идеал - свободата”!

Една от нереставрираните стари къщи, която 
вероятно помни времето на Априлското въстание

Къща за гости, която се строи по спечелен европейски 
проект от ПРСР

Паметникът на Априлци
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Страницата 
подготви 
Свилена Гражданска

Повече от двайсет и 
четири месеца бяха нуж-
ни на Министерството на 
околната среда и водите 
(МОСВ) да представи за 
обществено обсъждане На-
ционалната стратегия за 
управление и развитие на 
водния сектор в Републи-
ка България. Сроковете за 
крайното представяне на 
документа непрекъснато 
бяха сменявани и увеличава-
ни всеки път, когато дълго-
очакваната дата наближа-
ваше. Сега стратегията е 
факт - пусната за четене 
и мнения. Текста й можете 
да намерите на сайта на 
в. „Строител“. Последният 
срок за подаване на писмени 
становища е 17 април, т. е. 
последния ден на Великден 
- по време на празниците 
трябва да се пишат стано-
вища. А на 19 април ще се 
проведе голямо обществе-
но обсъждане с всички заин-
тересовани лица. 

В Националната стра-
тегия са разписани четири-
те насоки на сектора - ВиК, 
хидроенергетика, напоява-
не и предпазване от навод-
нения, но те са само марки-
рани. След приемането й ще 
се изготвят допълнителни 
нормативни документи за 
всеки един поотделно, за 

43 млрд. лв. са очакваните инвестиции в сектора до 2035 г. 

Инж. Иванов, какво се постига с 

Националната стратегия за развитие 

на водния отрасъл?

В момента се запознавам с нея и на 
общественото обсъждане Българската 
асоциация по водите ще излезе със свое 
становище. Според мен документът 
предизвиква противоречиви чувства. 
Той е необходим. Дава ясна представа 
за моментното състояние на сектора, 
но същевременно се правят минимални 
корекции в него. 

Отговорността отново е разкъса-
на между различни министерства и ин-
ституции. Вместо да се създаде един-
на агенция, която да ръководи сектора, 
отново всичко се разделя. 

Очаква се след приемането на Нацио-
налната стратегия за развитие на сек-
тора да се създадат и такива за подот-
раслите му. В действителност според 
мен трябва да се разработват закони за 

тях. В подготвения документ е отделе-
но малко място за хидромелиорацията 
и хидроенергетиката, а това са подот-
расли, които ще се развиват в бъдеще.

И най-важното - трябва да се опре-
дели категорично собствеността на 
активите на дружествата. Национал-
ната стратегия е база, върху която ще 
се надгражда.

Инж. Иван Иванов, председател 
на Българската асоциация по водите: 

което ще е необходимо до-
пълнително време. 

Инвестиции в сектора 

До 2035 г. ще бъдат 
вложени около 43 млрд. лв. 
във водите. Цената на пи-
тейната няма да е еднак-
ва в различните области. 
Според стойността й ще 
варират и инвестициите в 
регионите. Към Министер-
ството на труда и социал-
ната политика може да се 
създаде програма „Водно 
подпомагане” - по подобие 
на енергийните помощи за 
социално слабите. Таксите 
за водоползване от водните 
източници, както и досега, 
ще се събират от Предпри-

ятието по управление на 
дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС) 
към МОСВ. Те ще се опре-
делят на база фактурирани-
те количества, достигнали 
до крайните потребители. 
Според изготвилите стра-
тегията това би трябвало 
да е стимул за ВиК операто-
рите да работят активно 
за намаляване на загубите 
от вода по пътя й до консу-
маторите. 

Към ПУДООС ще се съз-
даде воден съвет. В него 
ще влизат министрите на 
околната среда и водите, на 
финансите, на регионално-
то развитие и благоустрой-
ството, на земеделието и 
храните, на икономиката, 

енергетиката и туризма и 
на здравеопазването. Съве-
тът ще определя ежегодни-
те инвестиции в сектора и 
нивото на таксите за водо-
ползване от водни обекти.

28 водни оператора

Според стратегията 
ще се намали броят на во-
дните оператори на 28, 
колкото са и областите в 
страната. Всеки един от 

тях ще обединява общини-
те в административната 
територия. 

МРРБ ще отговаря за 
водоснабдяването и кана-
лизацията. 

Документът ще се об-
съжда на 19 април с всички 
постъпили предложения, 
след това стратегията 
ще бъде внесена в Минис-
терския съвет, а след одо-
брението й ще се гласува в 
Народното събрание.

Снимка Георги Сотиров

Снимка Денис Бучел

Туристическият данък, 
който бе въведен през април 
миналата година, е противо-
конституционен, реши Кон-
ституционният съд (КС). 
Делото бе образувано по 
искане на лявата парламен-
тарна опозиция. Миналата 
година 61 народни предста-
вители атакуваха налага-
нето на данъка с промени в 
Закона за местните данъци 
и такси.  Налогът за хоте-
лиерите, заменил туристи-
ческата такса, се пресмя-
та на базата на най-малко 
30% заетост на легловата 
база, независимо дали е има-
ло такава през годината. 
Туристическата такса се 
плащаше върху реализира-
ния брой нощувки в съот-
ветния хотел. Мотивът за 
преминаването към данъка 
беше ниската събираемост 
на таксата и жалванията на 
общините, че хотелиерите 
крият нощувки. 

„В пълно противоречие с 
останалите разпоредби на 
описаната нова уредба на 
туристическия данък се въ-
вежда едновременно и друг, 

различен обект за облагане, 
а именно - броят на легла-
та в средствата за под-
слон, независимо от дейст-
вително осъществените 
в тях нощувки", казват в 
искането си депутатите. 
КС прие част от аргумен-
тите им и обяви за проти-
воконституционен текста 
за туристическия данък. В 
мотивите си съдът казва, 
че според Закона за мест-
ните данъци и такси турис-
тическият данък се дължи 
помесечно и се определя от 
броя на предоставените 
нощувки. „Облагането е на 
основата на броя предос-
тавени услуги – нощувки, и 
очевидно има подоходен ха-
рактер", смятат съдиите. 
Според тях в правната рег-

ламентация на туристи-
ческия данък са използвани 
елементи, присъщи както 
на имуществените, така и 
на подоходните данъци, за-
ради което тези текстове 
противоречат на консти-
туцията.

След като стана ясно 
решението на КС, зам.-ми-
нистърът на икономиката, 
енергетиката и туризма 
Иво Маринов коментира, че 
с колегите си ще мислят за 
нов начин за облагане на хо-
телиерите. „Ще чакаме вли-
зането в сила на решението 
и ще се консултираме с юр-
исти дали това е достатъч-
но за отпадането на данъка, 
или трябва да внесем про-
мени в Закона за местните 
данъци и такси“, обясни той.

Висшият съдебен съвет (ВСС) уве-
личи щатовете в специализираните съ-
дилища и прокуратури, както поискаха 
неотдавна от ръководствата им. Броят 
на съдиите в спецсъда се увеличава с 8 
души, докато за апелативния спецсъд се 
отпускат нови 2 щата. 8 места се от-
криват в спецпрокуратурата, а в апела-
тивната спецпрокуратура – 4. Разкрити 
са и нови 4 щатни бройки за следователи 
в спецструктурите. Решението вече е 

влязло в сила. Преди повече от месец от 
ръководствата на спецзвената поиска-
ха повече щатове заради големия обем 
от дела срещу организирани престъпни 
групи. Освен това от апелативния спец-
съд изтъкнаха, че имат сериозни затруд-
нения да гледат мерки за неотклонение, 
тъй като около половината от съдиите 
им са бивши прокурори и често се случва 
да си правят отводи от дела, по които 
са имали ангажимент като обвинители.

Председателят на 
Софийския районен съд 
(СРС) Красимир Влахов 
бе избран за заместник-
председател на Върхов-
ния касационен съд (ВКС) 
и ръководител на граж-
данското му отделение.

Висшият съдебен съ-
вет одобри без дебат 
предложението на Лазар 
Груев с 21 гласа „за” и два-
ма „въздържали се”. Вла-
хов ще заеме мястото на съдия Симеон 
Чаначев, който става редови съдия във 
ВКС. Красимир Влахов започва кариерата 
си през 1996 г. като младши съдия, през 

октомври 1997 г. става 
съдия в Софийския ра-
йонен съд. Четири го-
дини по-късно е избран 
за зам.-председател на 
съда. През 2004 г. ста-
ва съдия в Софийския 
градски съд, а по-късно 
същата година е ко-
мандирован във ВКС. По 
предложение на Лазар 
Груев в края на 2008 г. 
ВСС го избра за пред-

седател на СРС. Предстои конкурс за 
назначаване на председател на Софий-
ския районен съд, който е най-големият 
в страната.
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Красимир Кирев
Свилена Гражданска

Тези изречения накрат-
ко формулират изводите 
от двудневния семинар 
на тема „Проблеми при 
усвояване на европейски-
те фондове и пътища за 
тяхното решаване”, про-
веден в Правец. Той бе 
организиран от Камарата 
на строителите в Бълга-
рия (КСБ) в партньорство 
с Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ), Министерството 
на околната среда и води-
те (МОСВ), областните 
управители на район Юго-
западен и Регионалното 
сдружение на общините 
„Център”. Съорганизатор 
и медиен партньор на фо-
рума беше вестник „Стро-
ител”.

В предишния брой на-
кратко разказахме за 
от криването на фору-
ма, който беше първият 
от шестте, посветени 
на отделните региони 
на планиране в страна-
та. Сред участниците в 
него бяха председателят 

на КСБ инж. Светослав 
Глосов, зам.-председа-
телят Венелин Терзиев, 
председателят на ОП на 
КСБ-София инж. Николай 
Станков и Аспарух Аспа-
рухов, председател на Ре-
гионалното сдружение на 
общините „Център”. Фо-
рума уважиха членът на 
Изпълнителното бюро на 
КСБ инж. Николай Николов, 

както и областните пред-
седатели на Камарата в 
Пловдив - Пламен Иванов, в 
Перник - Димитър Живков, 
и в Кюстендил - инж. Ата-
нас Кирилов. Участие взе 
и зам.-председателят на 
Българската асоциация по 
водите и на ОП на КСБ -Со-
фия инж. Бла гой Козарев. 

Двете министерства 
- МРРБ и МОСВ, бяха пред-

ставени на ниво ръково-
дители на управляващи 
органи по оперативните 
програми, съответно от 
Деница Николова - гл. ди-
ректор на Дирекция „Про-
грамиране на регионално-
то развитие“ на МРРБ, и 
Малина Крумова, директор 
на Дирекция „Кохезионна 
политика за околна среда“ 
на МОСВ. Сред гост-лек-

торите на семинара бе 
и изп. директор на фонд 
ФЛАГ Надя Данкинова. 
Модератор на семинара 
бе доц. Георги Манлиев

След  официалното 
откриване на форума от 
председателя на КСБ инж. 
Светослав Глосов тон на 
разговорите даде главни-
ят архитект на София Пе-
тър Диков, който също бе 
сред официалните гости. 
„Следващият програмен 
период е изключително 
важен за България, защо-
то ни дава възможност да 
решим трите най-големи 
проблема на страната ни. 
Това са екологията, енер-
гийната ефективност и 
интеграцията на ромско-
то население. Но за да за-
почнем на чисто, трябва 
да решим много вътрешни 
проблеми”, коментира арх. 
Диков. Той даде пример с 
програмата за саниране 
на сгради, по която ще бъ-

дат отпуснати от 3,5 до 
4 млрд. евро. 

„Моето мнение е, че  
нито една строителна 
фирма у нас не е готова 
да се справи с толкова 
специфична задача. За-
това процесът е сложен 
и проблемите са от кан-
дидатстването до изпъл-
нението”, заяви той. Спо-
ред главния архитект на 
столицата България има 
много резерви в публич-
но-частното партньор-
ство и използването на 
възможностите на про-
грама JESSICA. (Интер-
вю с арх. Диков четете 
на стр. 6-7)

Семинарът включва-
ше няколко тематични 
презентации, изнесени 
от представители на ми-
нистерствата и управля-
ващите органи. Те бяха 
разпределени в четири 
дискусионни панела.

 стр. 20

България няма право на повече грешки при усвояването на евросредствата, е изводът  
от организирания от Камарата първи семинар за по-ефективна работа по фондовете от ЕС 

Участниците в семинара бяха единодушни, че е 
необходимо да работят заедно за безупречни проекти, 
по-добро управление от началото до завършването им 
и по-качестве но изпълнение

Участие в семинара в Правец взеха експерти от държавните институции, 
отговарящи за еврофондовете, кметове и областни управители от Югозападния 
район на планиране, членове на КСБ от ОП в София, Кюстендил и Перник

Откровена дискусия по проблемите - това беше най-точното определение за двата 
работни дни на форума   

Областният председател на КСБ в Кюстендил инж. 
Атанас Кирилов и зам.-председателят на КСБ Венелин 
Терзиев в приятелски разговор между дискусиите

Възложителите, 
бенефициентите 
и изпълнителите 

трябва заедно 
и поотделно да 

носят своята 
отговорност. Те 

трябва да работят 
в условия на тясна 

комуникация и 
безрезервна 

подкрепа в името 
на общата цел 

- максимално 
усвояване на 

европейските 
средства за 

следващия 
програмен период 

2014 – 2020 г. 
Необходими са 
усилия сега, а 

не утре. Трябва 
да се работи 

за изготвянето 
на безупречни 

проекти, по-добро 
управление от 

началото до 
завършването им 
и по-качествено 

изпълнение.

Снимки Денис Бучел
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 от стр. 19

В началото на разгово-
рите беше отделено подо-
баващо място на проблема 
с качеството на строи-
телството. Отбелязано 
бе, че фирми масово пече-
лят обществени поръчки 
с дъмпингови цени и след 
това няма как да се очак-
ва качествено изпълнение. 
Като основна причина за 
създалата се ситуация бе 
посочен критерият „най-
ниска цена”, който дълго 
време основно се използ-
ваше от възложителите.

Форумът продължи с 
доклад на тема „Подобря-
ване, запазване и възста-
новяване на инженерната 
инфраструктура. Приори-
тети, условия, финансира-
не”. Той бе изнесен от Ма-
лина Крумова – директор 
на Дирекция „Кохезионна 
политика за околна среда” 
в МОСВ. Тя подчерта, че 
усвояването на средства-
та по ОПОС през първите 
години е било слабо и едва 
сега европарите влизат 
реално в общините. По 
програмата са предвиде-
ни 3,5 млрд. лв., от които 
413 млн. вече са вложени в 
изпълнение на проекти от 
местната власт. Догово-
рени са  и още 2,3 млрд. лв. 

за различни дейности.
Подписани са 100 до-

говора, като по-голямата 
част – 44, са за техни-
ческа помощ, а само 29 
за изграждане на ВиК ин-
фраструктура. Общата 
им стойност е около 1,83 
млрд. лв. В момента се 
разглеждат 69 проектни 
предложения за агломе-
рации над 10 000 е. ж. Не-
обходимите индикативни 
средства за тях са около 
2,7 млрд. лв.

Крумова информира 
участниците, че в сектор 
„Отпадъци” са сключени 
12 договора за 352 млн. лв. 

Това са 7 договора за тех-
ническа помощ и 5 договорa 
за изграждане на регионал-
ни системи за управление 
на отпадъците в регио-
ните Ботевград, Видин, 
Бургас, Столична община –  
I фаза, Перник. 

В презентацията на 
експерта от МОСВ беше 
подчертана необходи-
мостта от ускоряване 
процеса на провеждане на 
обществените поръчки 
от бенефициентите, ре-
ализацията на инвести-
ционни проекти, повиша-
ването на капацитета за 
подготовка и провеждане-
то на търговете. 

Крумова заяви още, че 
строителството на обек-
тите трябва да приключи 
до 2014 г. Като проблемни 
области Крумова определи 
недостатъчния ресурс на 
общините за големите ин-
фраструктурни проекти. 
Проблем е и качеството 
на изготвените проекти, 
както и отчуждителните 
процедури и издаването 
на разрешителни за стро-
ителство. Отбелязан бе и 
недостигът на средства 
на общините и трудното 
им сътрудничество с ВиК 
операторите.

В заключение експер-
тът подчерта, че в след-
ващия програмен период 

2014-2020 г. водите ще са 
сред основните сектори, 
финансирани с европари. 
Според нея лайтмотивът 
ще е интегрираният под-
ход при предоставяне на 
средства по европейски-
те програми. От 2014 г. 
ще се финансират основно 
и проекти, свързани с тре-
тирането на отпадъци в 
общините.

Темата на следващата 
презентация беше за Фон-
да на органите за местно 
самоуправление в Бълга-
рия – ФЛАГ. Изп. директор 
на фонда Надя Данкинова 
разказа важни подробнос-
ти за функционирането му 
и за това как общините 
могат да кандидатстват 
за кредит. За периода яну-
ари 2009 – март 2012 г. 
фонд ФЛАГ е предоставил 
кредити на 143 български 
общини. Одобрени са 259 
кредита за близо 255 млн. 
лв., като са подкрепени 
инвестиционни проекти 
за повече от 810 млн. лв. 
Всички общини могат да 
подадат документи за 
кредит, след което се 
извършва проверка и в 
кратки срокове се избира 
най-добрата структура 
на паричния поток. Най-

дългият срок може да 
трае един месец. (След 
семинара Надя Данкинова 
даде пространно интервю 
за вестник „Строител”, 
в което обяснява всички 
особености в работата 
на фонда. Очаквайте го в 
следващия брой.)

Григор Стоянов от 
Дирекция „Управление на 
отпадъците и опазване 
на почвите” в МОСВ пък 
говори за развитието 
на инфраструктурата и 
управлението на отпадъ-
ците. По тази тема пре-
зентация изнесе и Сийка 
Терзийска, ръководител 
„Стратегии и планиране” 
в „БалБок Инженеринг”.

Тя представи система-
та за събиране на опасни 
отпадъци на територия-
та на Столичната об-
щина. До реализацията 
на този проект се стига 
поради изискванията на 
Закона за управление на 
отпадъците. Там е запи-
сано, че местните власти 
се задължават да органи-
зират разделното събира-
не на опасните остатъци 
от домакинствата и тях-
ното депониране.  Съглас-
но Наредба 8 е забранено 
депонирането на тежки 
отпадъци. Те трябва да 
бъдат разделно събрани.

Първият ден на семи-
нара завърши с оживена 

Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов подчерта 
възможността за съвместна и активна работа между 
строителите, държавата и общините

Деница Николова, гл. директор на Дирекция 
„Програмиране на регионалното развитие“ - МРРБ:

В  с л е д в а щ и я 
програмен период 
основният елемент 
в ОПРР ще е интег-
рираният подход в 
проектите. Склю-
чените договори по 
програмата досега 
са 908, но едва 150 
от тях са завърше-
ни изцяло. Досега 
са под писани 54 до-
говора с общини за 
изграждането на защитени жили-
ща от семеен тип. За голяма част 
от тях предстои обявяване на об-
ществени поръчки.

За интегрирания градски транс-
порт са отделени 210 млн. лв. за се-
демте големи града, като обектите 
в София и Бургас вече са стартира-
ли. Около 16 млн. лв. са за построява-
не на социална жилищна инфраструк-
тура за интеграция на уязвими групи 
от обществото в четири общини.

От останалите средства след 
обществените поръчки се обособя-

ва нова ос по ОПРР, 
чрез която ще се 
финансира изграж-
дане на зелена град-
ска среда в 36-те 
големи града. Тази ос 
ще продължи и през 
следващия програмен 
период.

В края на март 
по програмата е от-
ворена нова схема, 
която ще финансира 

разработването на проекти за след-
ващия програмен период, свързани с 
подобряване на техническата ин-
фраструктура.

Общините, които са бенефи-
циенти, трябва да представят 
идеите си до 23 септември т.г. 
Фокусът след 2014 г. ще е насочен 
към големите градове и градското 
развитие. Същевременно в начало-
то на септември ще бъде отворена 
нова схема за подобряване на град-
ската среда. Стойността й е над 
100 млн. лв. 

Малина Крумова очерта като проблем качеството на 
изготвените проекти

Изп. директор на фонд ФЛАГ Надя Данкинова

Увеличихме отчисленията 
за депониране на отпадъци за 
следващите години, за да напра-
вим по-привлекателно тяхното 
рециклиране. Насърчаваме из-
граждането на съоръжения за 
оползотворяването им. 

В подготвената наредба за 
отпадъци от МОСВ са поставе-
ни норми за влагане на рецикли-
рани строителни остатъци в 
различните инфраструктурни 
публични обекти. В началото 
процентът им ще е малък, но той ще се уве-
личава в бъдеще. 

Във връзка с това в наредбата са въве-
дени изискванията към лицата, извършващи 
строежи или разрушаване, селективно да 
отделят отпадъчни потоци, т.е. да не се 
смесват различните рециклируеми фракции. 
За бетон, тухли, керемиди, дърво, асфалт са 
въведени определени изисквания. Новият мо-
мент е, че преди да започне да се извършва 
разрушаването на дадена сграда, трябва да 
се отделят елементите, които биха могли да 
се използват повторно и съответно да бъ-
дат рециклирани. Това включва дограмата, 

вратите и други. Целта е да 
остане само носещата кон-
струкция, т.е. бетон или тух-
ли, които в чист вид могат 
да бъдат отделени и транс-
портирани до съоръжението 
за рециклиране.

Въвеждаме изискванията 
за пускане на преработени 
строителни отпадъци като 
продукти на пазара. Съще-
временно и европейското, 
и българското законода-

телство изискват дори рециклираните да 
отговарят на критериите за строителни 
продукти, т.е. на наредба за съществени-
те изисквания и оценяване съответствието 
им. Те трябва да отговарят и на екологични 
критерии. Само при изпълнение на тези ус-
ловия даден отпадък престава да се смята 
за такъв и може да бъде свободно пускан на 
пазара както у нас, така и в ЕС, тъй като 
използваме единни критерии.

В момента наредбата е в процес на 
вътрешно съгласуване. Очакваме след прие-
мането на Закона за управление на отпадъ-
ците да влезе в сила и този нормативен акт.

Григор Стоянов, Дирекция „Управление на отпадъците 
и опазване на почвите“ към МОСВ: 
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Инж. Красимира Кузманова, „Делфин проект екотехника“ ООД

Заради некачествено проектиране накрая строителите излизат виновни
Г-жо Кузманова, как върви 

усвояването на средствата за 

водни проекти у нас?

Забавянето и неусвояване-
то на средствата по европей-
ските програми е голяма щета 
за България. Представете си, 
ако трябва да ги финансираме 
от такси от населението - те 
никога няма да се случат. Усло-
вията за ефективно изпълнение 
на бизнес проекти се базират 
на нашата управленска култу-
ра. През последните години се 
прехвърлят отговорности от 
различните страни. Водите са 
разделени в пет министерства. 
Всички полагат усилия, за да се 
върви към положителна насока, но към днешна дата ня-
маме резултати.  Правилата се променят много често, 
което е проблем и за общините, за проектантите и за 
строителите.  

Какво се прави в момента?

Предприемат се стъпки за изменения в наредбите за 
проектиране и в други нормативни актове, които са по-
ложителни, но същевременно доста забавят реализаци-
ята на проектите. Например Наредбата за проектиране 
на канализационни системи и ПСОВ е от 1979 г. Проек-
тантите използват немския опит, но той е написан въз 
основа на немската статистика за водите, защото за 
България такава липсва. 

От друга страна, Агенцията за обществени поръчки 
проверява за методология при търговете, но там рабо-
тят основно икономисти и юристи и никога не канят 
инженери. Те залагат толкова ниски условия в тръжната 
документация, а след това проблемите се прехвърлят на 
общините и изпълнителите.  

Къде виждате най-големите проблеми в търго-

вете?

Често на търгове се явяват фирми, които нямат 
опит и възможности, но заради ниската цена печелят 
поръчката. И това се случва въпреки ограничението от-
носно 30% отклонение от средната оферта в Закона за 
обществените поръчки.

Има много некачествени проектанти и консултанти, 
но има и неефективни проверяващи и контролиращи ор-
гани. Не може при едно голямо прединвестиционно проуч-
ване на ПСОВ да липсват изходни данни. Същевременно 
не ни дават да мерим, защото няма време. Необходими 

са ни три месеца за него, но ние получава-
ме само два, през които трябва да израбо-
тим проекта с два варианта и след това 
да се съгласува с МОСВ. Какъвто и да е 
проектантът, това няма как да се направи 
за толкова кратко време. 

Например наскоро голяма западна ком-
пания поиска да се разработи проект за 
биогаз инсталация. Те ни възложиха про-
ектирането със съгласуването, а на друга 
фирма - изработването на ПУП.  И двете 
си свършихме работата качествено, но 
ПУП и нашият проект нямаха нищо общо. 
И така те не могат да вземат сега стро-
ително разрешително. Всичко трябва да 
се менажира цялостно още от самото 
начало. 

Какви са основните пропуски при самите  

проекти? 

Още от самото начало на обекта трябва да има 
икономисти, юристи и инженери. МОСВ правеше греш-
ката да върви из страната без специалисти. От две 
години насам нещата се случват, защото вече работят 
точните хора. Ако предварителната подготовка е на-
правена по всичките правила, при строителството не 
може да стане голяма грешка. По-сложен е въпросът с 
проектантските лапсуси, когато трябва да се заложат 
правилните изходни и входящи данни. 

Икономистите пък често намаляват бюджетите 
на проектите без реална техническа обосновка и така 
обектите не могат да се случат. 

Имахме случай при ПСОВ за 120 хил. е.ж., където ус-
тановяваме 200% грешка при изходните данни, което в 
ценово изражение са 30 млн. лв. От тази гледна точка 
е важна предконцепцията на проекта. Първата фаза, 
където обикновено няма никакви пари, често се пропуска, 
а грешките продължават до края. Затова много е важна 
добрата комуникация между всички страни.

Как влияят тези пропуски на строителството?

Заради некачественото проектиране накрая строи-
телите се посочват за виновни за лошото изпълнение. 
Виждаме много лошо изготвени проекти, но те са съгла-
сувани и подписани от всички министерства. Пробле-
мът е, че накрая можем да връщаме и тези пари, които 
сме усвоили, защото ще ни ги отрежат за нередности. 
Трябва наистина да помислим какво реално качествено 
можем да усвоим и да се поучим за следващия програмен 
период. И, разбира се, трябва да се определят минимални 
срокове и цени за изпълнение на обектите. 

дискусия, на която бяха 
поставени  и обсъдени 
важни въпроси, касаещи 
конкретни проблеми на 
участниците.

Акцент през втория 
ден бяха добрите практи-
ки при реализирането на 
проекти и  индикаторите  
за нередности и измами. 
Презентации по темата 
изнесоха Виолетка Донева 
- началник-отдел „Мони-
торинг”, МРРБ,  и инж. То-
дор Стоянов - гл. експерт 
„Мониторинг и докладва-
не“, МОСВ (Интервю с Ви-
олетка Донева на стр. 23). 
С експертна позиция се 
включи и  Венета Манова 
- главен сътрудник „Упра-
вление на проекти“, МОСВ.

По думите на инж. То-
дор Стоянов най-честите 

нарушения при об-
ществените по-
ръчки са свързани 
с непосочване в 
обявлението на 
задължителна ин-
формация, несъг-

ласуване на документите 
и разделяне на един търг 
на няколко части. Понякога 
текстът на проекта зна-
чително  се различава от 
този в договора с изпълни-
теля в частта с отпадна-
ли и/или променени значи-
ми условия. В контракта 
възложителят може да 
включи клаузи, които не са 
в интерес или във възмож-
ностите на изпълнителя. 

Често при тръжните 
процедури се наблюдават 
манипулации като спора-
зумение за подизпълнение, 
разпределение на паза-
ри, редуване на поръчки, 
оферти за прикритие, при 
които има споразумение 
между участниците и въз-
ложителя. 

 стр. 22

Пламен Иванов, председател на ОП на КСБ-Пловдив, и 
инж. Николай Николов, зам.-председател на ОП-Бургас, 
изслушаха с интерес презентациите. Пловдив и Бургас 
ще бъдат домакини на следващите семинари на КСБ

Инж. Тодор 
Стоянов - 
гл. експерт 
„Мониторинг 
и докладване“, 
МОСВ

Подписват се договори с фирми извън регистъра
Ясно е, че Зако-

нът за обществени-
те поръчки съвсем не 
е съвършен. Заради 
това КСБ инициира 
законодателни про-
мени, част от тях 
влязоха в последния 
ЗИД на ЗОП. 

Методиката за 
оценка на офертите 
е голям проблем. Аб-
солютни безумия са 
гаранционни срокове 
от един век. Експло-
атационният срок на 
материалите в много случаи е по-малък. 
Този показател просто не трябва да 
има толкова голяма тежест във форму-
лата за оценка, тъй като изискванията 
за задължителни минимални гаранцион-
ни срокове са регламентирани.

Проблеми има и със сроковете за 
изпълнение. Дават се много по-кратки 
от необходимото технологично време 
за изпълнението на даден обект. Пак 

причината е в нере-
алната тежест на 
този показател.

Възложителите 
много често зада-
ват дискримина-
ционни критерии. 
Техническите спе-
цификации не са 
добре подготвени 
- понякога нарочно, 
понякога заради лош 
административен 
капацитет. Освен 
това се подписват 
договори с фирми, 

които не са вписани в ЦПРС, въпреки 
че това е противозаконно. За да се 
опитаме да ограничим максимално за-
лагането от възложителите на неа-
декватни критерии в обществените 
поръчки, в КСБ създадохме звено за 
мониторинг. Когато констатираме 
нарушения, ще сезираме отговорните 
институции и твърдо ще настояваме 
за реакция.

Инж. Николай Станков,
председател на ОП на КСБ-София: 
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Иво Петров, 
областен управител на област Перник:

Инж. Искрен Миланов, 
зам.-председател на ОП на КСБ-София:

Нормативната база, с която се строи  
в София, буксува

В Перник залагаме на пътища, вода и канализация

Г-н Петров, как 

оценявате семина-

ра и идеята на КСБ 

да създаде дискусия 

по проблемите с ус-

вояването на евро-

фондовете?

Чудесно е, че ще 
има такива меропри-
ятия във всички ре-
гиони на планиране. 
Аз вече споделих с 
инж. Николай Стан-
ков, че тази инициа-
тива създава добри 
условия за диалог 
между строители-
те, общините и дър-
жавата. В интерес 
на всички страни е 
усвояването да се 
ускори. За местните 
власти това е на-
чин да облагородят 
населените места, 
а фирмите да полу-
чат работа. Знаем 
колко трудно е в момента 
за бранша при липсата на 
строителни обекти. 

Вие сте представи-

тел на държавната ад-

министрация. Как може 

да помагате на общини-

те при реализирането на 

проекти?

Няма как да участваме 
в проекти за усвояване на 
европейски средства. Ние 
сме второстепенни раз-
пределители на бюджета 
и всяко нещо, което тряб-
ва да реализираме, става 
с разрешението на Ми-

нистерския съвет. Обик-
новено реализираме малки 
проекти, свързани с адми-
нистративния капацитет 
и човешките ресурси. Мо-
жем обаче да предизвиква-
ме дискусии.

Чуха ли се  всички 

гледни точки?

На  такива  форуми 
трябва да присъстват и 
експертите, които под-
готвят и пишат проекти-
те. Хубаво е, че в Правец 
дойдоха специалисти от 
министерствата и упра-
вляващите органи. Но те 

не са хората, кои-
то пишат проекта 
черно на бяло. В 
много случаи кме-
тът на общината 
просто подписва 
един готов проект 
и после носи цялата 
отговорност.

От какви про-

екти се нуждае 

най-много вашата 

област? С какви 

идеи гледате към 

следващия програ-

мен период?

Нуждите ни са 
като навсякъде в 
България – пречис-
твателни станции, 
подмяна на ВиК мре-
жата и изграждане 
на канализационни 
системи. Често, 
когато ходя на по-
сещение в малките 

населени места, всички 
хора питат за тези неща. 
На повечето места няма 
водопровод, а там, къде-
то има, е изграден преди 
много десетилетия с мо-
рално остарели материа-
ли, които сега причиняват 
големи загуби.

През следващия про-
грамен период ще акцен-
тираме върху три неща 
– пътища, вода и канализа-
ция. А това са скъпи про-
екти и възможностите, 
които ни дават европей-
ските фондове, не трябва 
да се пропускат.

Инж. Миланов, какво беше най-по-

лезното в семинара?

Полезното е желанието в усвоява-
нето на евросредствата да има по-
добра комуникация между строители, 
общини и държава. Хубаво е, че КСБ пое 
инициативата тази комуникация да се 
създаде в неформална обстановка, тъй 
като тези три страни не би трябвало 
да се разглеждат като орел, рак и щука. 
Трябва съвместно да се концентрират и 
да намерят начин да изгладят всякакви 
проблеми.

Вие бяхте много доволен от един 

ангажимент на главния архитект на 

София Петър Диков. Какъв беше той?

Общият устройствен план на Со-
фия влезе в сила през 2007 г. След това 
започнаха процедури за изготвяне на 
подробни устройствени планове. Те 
обаче се проточиха изключително мно-
го. В Правец арх. Диков каза, че много 
частни колективи, които са спечелили 
т.нар. търгове, нарочно държат тези 
планове, защото в момента, в който те 
ги дадат, на практика арендата, под 
която са ги взели, приключва и всякакви 
договорки със собственици на терени 
също приключват. А с това и, буквално 
казано, рекетирането им. Създава се 
ясна рамка, при която всеки гражданин 

отива, подава молба, получава виза и за-
почва да строи.

Какво се получава сега?

Поради факта, че това нещо още не 
се е случило, главният архитект е сто-
пирал подписването на визи за проучва-
не и проектиране и целият строителен 
процес на практика е блокиран. 

Обещанията на арх. Диков са, че до 
една седмица ще излезе информация кой 
план докъде се намира. До края на май 
те трябва да бъдат предадени оконча-
телно, а до края на 2012 г. - да влязат 
в сила всички подробни устройствени 
планове за цяла София.

 от стр. 21

При изпълнението на 
договори за обществена 
поръчка се случва неспаз-
ване на изискванията за 
устойчивост на резулта-
тите от проекта преди 
приключването му и до 
пет години от датата на 
предаването на обекта, 
което може да доведе до 
задържане на финансова-
та гаранция. 

В Правец бяха обсъ-
дени още няколко акту-
ални теми. Условията за 
ефективно изпълнение 
на  европейски проекти 
представи инж. Красими-
ра Кузманова от „Делфин 
проект еко техника“ ООД. 

За проблемите  и пре-
дизвикателства пред 
общините при управле-
нието на проекти говори  

инж. Петър Петров. 
На семинара домини-

раха откритите разгово-
ри. Единодушната оценка 
на всички участници за 
ползата от него беше 

положителна. Те дадоха 
своето становище и пре-
поръки за следващите се-
минари в специална анке-
та на ОП на КСБ-София и 
вестник „Строител”.

Вестник „Строител“ беше медиен партньор  
на събитието и желано четиво в паузите

Аспарух Аспарухов, председател на сдружение на 
общините „Център”, кмет на община Божурище:

И частният сектор демонстрира все по-висок 
професионализъм

Впечатлен съм от желанието на КСБ 
за провеждане на такъв форум и от орга-
низацията му. Впечатлен съм и от про-
фесионализма на колегите от институ-
циите. Промяната е очевидна. Вижда се, 
че министерствата започват да влизат 

в час и са на едно достойно 
европейско ниво. Надявам се 
в близка перспектива да не 
се допускат грешките от 
първия програмен период.

Виждам високо ниво на 
професионализъм и знания 
и в частния сектор. Всичко 
това ще работи в интерес 
на общините и държавата. 
Разбира се, това не бива да 
ни успокоява. Трябва да но-
сим повече отговорност. Все 
още става въпрос за нашите 
пари, за парите на нашите 
данъкоплатци. Все още не 
сме стигнали до европейски-
те пари. 

В бъдещите семинари, 
които ще се организират, може да се 
помисли за включването на представи-
тели на електроразпределителните и 
топлофикационните дружества. Да се 
създаде по-широка дискусия за развитие-
то на регионите.
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Свилена Гражданска

Г-жо Донева, кои са 

основните нередности и 

измами при усвояването 

на еврофондовете? 

Много от тях вече са 
преодолени, но за съжаление 
се появяват нови, за които 
търсим начини да ги из-
бегнем. Основното, което 
определя изпълнението на 
проектите, е подготовка-
та. Вглеждайки се в труд-
ностите при изпълнението 
на даден обект, виждаме, 
че те произлизат още от 
началото, т. е. от това, 
което не е било свършено 
преди сключване на догово-
ра за безвъзмездна финан-
сова помощ. И така започ-
ва поредица от дейности, 
която малко или много е 
съпътствана от специфич-
ни особености и проблеми, 
които се налага да бъдат 
разрешавани на крак. 

За съжаление до мо-
мента се наблюдават сла-
бости при сформирането 
на екипите, които упра-
вляват проекти. Бенефи-
циенти на ОП „Регионално 
развитие“ в основната 
си част са общините. Те 
разполагат с ограничен 
кръг от хора, които могат 
да бъдат включени в раз-
работката на проекта. 
Разбира се, няма пречка 
да бъдат наемани външни 
експерти. Грешката, коя-
то се допуска при ангажи-
рането на консултанти, е 

неспазването  

на изискванията на Закона 

за обществените поръчки

Срещат се случаи, ко-
гато възнагражденията 
на членовете на екипа 
надхвърлят стойността 
на директното възлага-
не, а трябва да се проведе 
търг за възлагане на дей-
ността. Това се установя-
ва чак при процедурата за 
верификация. В тази връз-
ка Управляващият орган 
(УО) на ОПРР е публикувал 
още преди две години на 
електронната си стра-
ница писмо-отговор от 
Агенцията по обществени 
поръчки, в което се показ-
ва размерът на плащания-
та на експерт, който не е 
служител на съответния 
бенефициент. 

Друга грешка, която се 
допуска при сформирането 
на екипите, е 

включването на едни  

и същи специалисти  

в повече от един проект 

В резултат на многото 

одити, които са направе-
ни, се въведе изискване да 
се следи този факт. Смя-
та се за приемливо един и 
същи човек да не участва 
в повече от два проекта 
с оглед на факта, че той 
трябва да има достатъч-
но време, за да може да им 
обърне внимание. Срещат 
се случаи, при които спе-
циалист може да участва 
в повече от три проекта, 
но тогава ние сме посъ-
ветвали бенефициентите 
да осигурят адекватно уп-
равление. 

Поне един от пробле-
мите, който беше свързан 
със съответствието на 
екипите с изискванията на 
Постановление 194 на Ми-
нистерския съвет, когато 
ставаше дума за инфра-
структура, към момента 
е преодолян. Преди това 
беше голяма трудност, 
особено за по-малките об-
щини, да намерят нужните 
експерти , за да могат да 
заемат съответната по-
зиция като ръководители 
на проекти. С промяната 
на постановлението се 
допуска началник да бъде 
не само лице с инженерно 
образование и съответния 
професионален опит, но и 
с икономическо и т. н., но 
да има опит в проектите. 

Какви са трудности-

те при организиране на 

тръжните процедури за 

обектите? 

В договора за безвъз-
мездна финансова помощ 
е отбелязано изискване-
то, че десет дни след не-

говото сключване трябва 
да бъде подаден актуали-
зиран график за възлагане 
на обществена поръчка 
за одобряването й. Ко-
гато бенефициентите 
кандидатстват за еврос-
редства, обикновено във 
формуляра има секция за 
търгове, в която те отбе-
лязват планираните тръж-
ни процедури с оглед избор 
на изпълнител. 

Разбира се, 

процесът  

на кандидатстване  

е значително дълъг  

и сроковете, които  

са предвидени в самия  

формуляр, не са актуални 

и затова има задължи-
телно изискване за акту-
ализация. 

Тук основният про-
блем, който рефлектира 
и при изпълнението, е раз-
делянето на предмета на 
обществената поръчка. 
С представянето на ак-
туализирания график бе-
нефициентите описват 
всички търгове заедно с 
директните възлагания. 
Това е една възможност за 
преодоляване на проблема, 
който върви с финансови 
корекции. 

Същевременно често 
въпреки одобрения от УО 
график при самото обя-
вяване на обществената 
поръчка е направено разде-
лянето й, особено тогава, 
когато става въпрос за 
възлагане на строител-
ство на повече от един 
обект. 

Това означава, че като 

има стриктен контрол 

в първите фази на про-

екта, след приключване 

на тръжната процедура 

всичко ще се развива нор-

мално, нали? 

За съжаление не. При 
сключването на договори 
с изпълнителите се наблю-
дават много недоглежда-
ния, например за срока за 
валидност на контракта, 
откога той влиза в сила и 
т. н. 

Обикновено бенефици-
ентите правят copy-paste 
на вече съществуващи 
контракти, без да се съ-
образят с конкретните 
изисквания. Често срокът 
на изпълнение е различен 
из страниците на доку-
мента. 

С ъ щ ев р еме н н о  не 

трябва да се забравя, 
че според Министер-
ството на финан-
сите 

авансовото плащане 

може да бъде  

подадено и изплатено 

само при условие,  

че съществува  

договор с изпълни-

теля на основната 

дейност

и в него има кла-
уза за подобна фи-
нансова операция. 
Допреди месеци това 
беше основен про-
блем.

При инфраструк-
турните обекти по 
ОПРР се срещат 
много трудности. За 
този програмен пери-
од по програмата се 
предвижда най-вече 
ремонт и рехабили-
тация на социална, 
културна и образова-
телна инфраструк-

тура, пътища и др. Това, 
което определя самата 
подготовка на проектите, 
е недоброто им качество, 
което рефлектира след 
това в строителство-
то. Наблюдава се замяна 
на различни строителни 
дейности или продукти по 
време на изпълнение, кои-
то не са били добре опре-
делени още при разписва-
нето на проекта. 

УО промени правилата 
с цел ограничаване на въз-
можните изменения след 
сключване на договора за 
обществена поръчка. Пре-
ди това бенефициентите 
можеха да променят изцяло 
проекта, да актуализират 
строителните материали 
и дейности например. Цел-
та е да се ограничи разме-
рът на промените.

Кой допуска повече 

грешки в целия процес? 

Например при енер-
гийните проекти проек-
тантът трябва да се съ-
образи със записаното в 
енергийното обследване. 
След него се прави коли-
чествената сметка и се 
остойностява. Често се 
забелязва 

несъответствие  

с обследването  

за енергийна ефективност 

и количествената сметка 

Всичко това води до 
проблеми при изпълнение-
то на проекта. Започват 
едни безкрайни промени. 

 Отчитането на про-
екта от страна на бе-
нефициентите съгласно 
изискванията на УО ста-
ва с тримесечни доклади. 
Тяхната цел е да се следи 
изпълнението на проекта 
за всеки период - на какъв 
етап е обектът и дали 
има проблеми. От една 
година насам се предста-
вят само три, а не както 
преди - четири тримесеч-
ни отчета. Годишният се 
представя до 30 януари 
на следващата година. 
Много често при докумен-
тацията не се попълват 
всички необходими поле-
та, затова унифицирахме 
формата. 

Често изпълните-
лите не водят редовни 
документи - най-вече по 
наредбата за съставяне 
на актове и протоколи. 
Написаното в отчетите 
не съвпада с реалната 
картина на строежа. Фор-
мално е и изпълнението на 
дейностите от страна на 
строителния надзор. Това 
се констатира не само 
при проверка на място, но 
и при преглед на докумен-
тите. 

Виолетка Донева, началник-отдел „Мониторинг“ към Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството: 

Често написаното в докладите не съответства на извършеното на строежа
Снимки Денис Бучел
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Доц. д-р инж. 
Галя Бърдарска, 
Институт за 
икономически 
изследвания-БАН

В обръщението си до 
читателите на Четвър-
тия световен доклад за 
водата на ООН (WWDR 
4) генералният директор 
на ЮНЕСКО Ирина Боко-
ва отбелязва, че водата 
е жизненонеобходима за 
устойчиво развитие и 
траен мир. В представе-
ните 3 тома на доклада 
на Шестия световен фо-
рум по водите, 12-17 март 
2012, Марсилия, се обръща 
особено внимание на взаи-
мовръзката вода - енергия 
и съответните рискове 
при недобро планиране. 
Международната агенция 

по енергетика (IEA) 

предвижда 5% нарастване 

на използването  

на биогориво  

в транспорта на световно 

ниво до 2030 г. - 

дневно повече от 3,2 
млн. барела. За получава-
нето на тази суровина ще 
се изразходват между 20 
и 100% от общото използ-
вано водно количество в 
момента за земеделието, 
ако не се подобри произ-
водственият технологи-
чен процес за получаване 
на биогориво. Посочен е 
и проблемът, свързан с 
новия енергиен източник 
от шистов газ, за чието 
получаване също се изис-
ква огромно количество 
вода, и това би могло да 
е рискова дейност спрямо 
качеството на природния 

Доц. д-р инж. Галя Бърдарска работи от 2009 г. 
в секция „Регионална и секторна икономика” при 
Института за икономически изследвания на БАН. 
Има 35-годишна изследователска дейност към 
Института по водни проблеми на БАН и 2-го-
дишен проектантски опит в областта на пре-
чистването на промишлени отпадъчни води към 
„Водоканалпроект”, София. От 2000 г. е член на 
Управителния съвет на Глобално партньорство по 
водите за Централна и Източна Европа, както и 
на Камарата на инженерите в инвестиционното 
проектиране от 2011 г.

Вид енергия 
Затворена схема  

с рециркулация, л/квтч
Отворена схема  

без рециркулация, л/квтч

Подадено Използвано Подадено Използвано 

Ядрена 3,8 2,6 160,9 1,5

Слънчеви 
електроцентрали 3,0 3,0

Въглища 1,9 1,9 132,5 1,1

Природен газ 
(комбиниран цикъл) 0,9 0,7 52,2 0,4

Природен газ 
(топлинна турбина) Незначително Незначително Незначително Незначително 

Фотоволтаична 
енергия (слънчева) Незначително Незначително Незначително Незначително 

Вятърна Незначително Незначително Незначително Незначително

Таблица 1. Разход на вода за получаването на 1 квтч

(Източник: WWDR 4)

ВиК сектор
Водоизточник 

начин на пречистване
Използвана 

енергия (квтч/ млн. л)

Природни 
водо-
източници 

Повърхностна вода 60

Подпочвена вода 160

Подсолена подпочвена вода 1000-2600

Морска вода 2600-4400

Пречистване на 
отпадъчни води 

Биофилтри (капещи филтри) 250

Третиране на утайки 340

Съвременна технология 
без нитрификация 

400

Съвременна технология 
с нитрификация 

500

Таблица 2. Разход на енергия във ВиК сектора

(Източник: WWDR 4)

воден ресурс. И другите 
източници на енергия и 
електричество се нуж-
даят от вода при отдел-
ните етапи на получава-
не: добиване на изходния 
материал, охлаждане при 
термичния процес, по-
чистване на съоръжения-
та и натоварване на тур-
бини (таблица 1). 

Обратната връзка 
енергия - вода във ВиК 

сектора е показана в таб-
лица 2.

Особено интересна е 
връзката енергия – вода 
- енергия, която се при-
лага при градските пре-
чиствателни станции за 
отпадъчни води (ГПСОВ) 
посредством изградените 
метантанкове за трети-
ране на получените утайки 
в процеса на пречистване 
на водата с цел добив на 
енергия (електрическа и 
топлинна). 

В доклада на ООН при 
напредналите технологии 
разходът на енергия за 
третиране на утайките 

(Източник: Община Пловдив)

Фиг. 1. Схема на действащата 

ГПСОВ-Пловдив

Вливането само на механически пречистени отпадъчни води 

на старата ПСОВ на Троян замърсяваше водите на р. Осъм

по различни методи дос-
тига до 30-80% от об-
щия разход на енергия на  
ГПСОВ. При използване на 
метангаз след анаеробно 
гниене (метантанкове) 
може да се генерира ел. 
ток до 50% от енергийния 
капацитет на ГПСОВ. 

Теоретически е до-
казано, че при добре ра-
ботещи технологии за 
отстраняване на азот и 
фосфор до изискуемите 
норми за съответната 
категория водоприемник 
се получава стабилизирана 
излишна утайка с по-ниско 
съдържание на органично 
вещество, което не е дос-
татъчно за ефективната 
работа на метантанкове-
те. Допълнително ниско-
то органично натоварване 
на входа на изградените 
пречиствателни станции 
за отпадъчни води у нас е 
предпоставка за недоста-
тъчно количество на по-
стъпващата утайка към 
метантанковете. Друг 
проблем при експлоатаци-
ята на сложния процес за 
получаване на ел. енергия 
от утайките е необходи-
мостта от доставката 
на скъпо оборудване с 
гарантирани параметри 
при българските условия 

Новото интегрирано биологично стъпало за отстраняване на азот и фосфор с външно монтирани въздуходувки на ПСОВ - гр. Троян



пречистване на битови-
те отпадъчни води от 
града и силно замърсе-
ните води от промиш-
леността (Лесопласт и 
др.). На 17.06.2011 г. офи-
циално се открива ин-
тегрираният басейн за 
нитрификация/денитри-
фикация и отстраняване 
на фосфора. Без прила-
гане на реагенти за от-
страняване на фосфора 
е постигнато високо ка-
чество на пречистване 
на смесените отпадъчни 
води (БПК5 - 8 мг/л, ХПК 
- 50 мг/л,общ азот - 10 
мг/л, общ фосфор - 1,3 
мг/л и неразтворени ве-
щества - 10 мг/л), което 
ще подобри екологичния 
статус на р.  Осъм.  С 
прилагането на повърх-
ностни самопромиващи 
се плаващи дифузьори 
се отстраняват експло-
атационните проблеми 

при масово прилаганите 
дънни неподвижни дифу-
зьори - спиране на про-
цеса за почистване на 
запушените дънни ди-
фузьори. Допълнително 
целият процес в ПСОВ-
Троян за пречистването 
на 29 000 куб. м отпадъч-
ни води в денонощие при  
натоварване, отговаря-
що на 80 000 еквивалент 
жители, е автоматизи-
ран, лесен за експлоата-
ция и с ниски разходи на 
ел. енергия. 

Данните сочат, че 
не са много обектите, 
кои то  от говаря т  по 
всички показатели за 
пречистване на отпа-
дъчните води или осигу-
ряват ефективно нато-
варване на построените 
метантанкове и когене-
ратори за производство 
на ел. енергия от утай-
ките на ГПСОВ. Обикно-

вено нападките са към 
строителните органи-
зации, изградили обекта. 
След това ВиК операто-
рите на тези станции 
плащат санкции, засега 
само на местните кон-
тролни органи (РИОСВ). 
А всички подводни ка-
мъни са заложени още в 
процеса на проектиране. 

Проблемът би се от-

странил, ако проекти-

рането и изграждането 

до ключ на пречиства-

телните станции за от-

падъчни води се възло-

жат на едно юридическо 

лице с добре работещи 

станции за пречиства-

не на отпадъчни води 

както у нас, така и в 

чужбина. 

Дългите засега проце-
дури спират не само усво-
яването на средства, но и 
подпомагат размиването 
на отговорности. 
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Показател 
(ГПСОВ - Пловдив) 

Пределно допустима 
концентрация, мг/кг с.в.

Стойности през 2010 г., 
мг/кг с.в.

Кадмий 30 3,38

Мед 1600 270

Никел 350 49

Олово 600 403

Цинк 3000 930

Живак 16 1,924

Хром 500 170

Арсен 25 3,45

Полициклични ароматни 
въглероди (ПАВ) 6,5 1,64

Полихлорирани бифенили (РСВ) 1 0,66

Таблица 3. Максимални стойности на физико-химични показатели на прясно  

обезводнените утайки на ГПСОВ-Пловдив

(продължителни студени 
месеци и необходимост от 
подгряване на утайките в 
метантанковете), както 
и наличието на високо-
квалифициран персонал. 
Тези факти би трябвало 
подробно да се изследват 
преди изразходването на 
финансови средства по 
ОП „Околна среда”, Прио-
ритетна ос 1 „Води” и 

планираните за изграждане 

28 броя пречиствателни 

станции с анаеробна  

стабилизация 

(метантанкове)  на 
утайките от ГПСОВ до 
края на 2020 г. в проекта 
за трети национален план 
за действие по изменение 
на климата за периода 
2013-2020 г., представен 
за публично обсъждане от 
МОСВ.

Като не добър пример 
може да се посочи ГПСОВ-
Пловдив, пречистваща би-
тови и промишлени отпа-
дъчни води (фиг. 1). 

 Проектът на същест-
вуващата ГПСОВ-Пловдив 
е изготвен през 1973 г. 
Станцията е построена 
в периода 1975-1982 г. и е 
пусната в експлоатация 
през декември 1984 г., с из-
ключение на изградените 
съоръжения за обработка 
на утайките, т. е. анае-
робни изгниватели (ме-
тантанкове), газхолдери 
и вакуумфилтри. ГПСОВ-
Пловдив има общо 3 анае-
робни изгнивателя, които 
не се използват за ста-
билизиране на утайката. 
Един от тях е напълно уни-

щожен след трагичен слу-
чай. Изграждането на нови 
анаеробни изгниватели за 
утайка на ГПСОВ-Пловдив, 
включително бетонна кон-
струкция, подходящо обо-
рудване и инфраструкту-
ра, като част от проекта 
„Техническа помощ за под-
готовка на интегрира-
ни водни мерки за градо-
вете Пловдив и Добрич 
(EuropeAid/124488/D/ SV/
BG)”, е основната причина 
община Пловдив през ля-
тото на 2011 г. да органи-
зира обсъждане. Тъй като 
Пловдив попада в списъ-
ка на МОСВ за чувстви-
телните зони, се налага 
технологичната схема по 
пътя на водата да се до-
пълни с денитрификация и 
отстраняване на фосфора. 

Предоставените данни 
за качеството на смесе-
ните отпадъчни води на 
входа на ГПСОВ-Пловдив 
показват ниско органич-
но натоварване, което би 
затруднило работата на 
метантанковете. Средни-
те месечни стойности на 
биологически потребния 
кислород (БПК5) през ця-
лата 2010 г. са под 100 мг 
О2/л, а на съдържанието 
на азот (N) - под 35 мг/л 
(фиг. 2, 3).

За правилното про-
тичане на денитрифика-
цията съотношението 
БПК5:N трябва да бъде 
по-голямо от 3,5-4,0. В пе-
риода 2008-2010 г. съотно-
шение на входа на ГПСОВ-
Пловдив средно е 3,08. 
При условие че след пър-
вичното утаяване БПК5 
намалява с 20%, а азотът 

с 5% (съгласно немските 
норми ATV), то на входа 
на биологичното стъпало 
на ГПСОВ-Пловдив това 
съотношение ще бъде 
2,6. Тази ниска стойност 
предполага допълнителни 
разходи за дозиране на ре-
агенти (метанол) при де-
нитрификация. 

Спирането на промиш-
леното замърсяване на 
отпадъчните води с ме-
тали на ГПСОВ-Пловдив 
(таблица 3) позволява да 
се приложат други, по-
малко скъпи технологии за 
третиране на утайките, с 
по-бързо и несложно стро-
ителство и значително 
по-ниски експлоатационни 
разходи. В този случай не е 
необходимо и запазването 
на първичните утаите-
ли от старата техноло-
гия, необходими за про-
изводството на утайки 
за метантанковете, но 
отнемащи органичното 
вещество, необходимо за 
последващото биологично 
пречистване на отпадъч-
ните води. 

Със средства от ев-
ропейските фондове и от 
държавния бюджет се 

изградиха редица нови  

и се реконструираха  

действащи  

пречиствателни станции 

за отпадъчни води 

Една от ефективно 
работещите пречиства-
телни станции за отпа-
дъчни води е ПСОВ-Троян, 
което става след допъл-
ване на механичното с 
билогично стъпало за 

Фиг. 3. Средномесечни стойности на общия азот (мг/л) на входа на ГПСОВ- 

Пловдив за периода 2008-2010 г.

Фиг. 2. Средномесечни стойности на БПК5 (мг О2/л) на входа на ГПСОВ-Пловдив 

за периода 2008-2010 г.

ПСОВ-Хасково

Монтаж на подвижните самопромиващи се дифузьори в биологичното стъпало на ПСОВ-Троян

Снимки авторът
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Министър Павлова очерта бъдещите приоритети пред ОПРР

В концепцията, представена от министър Томислав Дончев, има 3 раздела – 
за институционалната уредба, за процедурите и за жалбите

Страницата 
подготви 
Светослав Загорски

България ще има своя 
закон за управление на 
средствата от Европей-
ския съюз, след като ми-
нистър Томислав Дончев 
внесе в Министерския съ-
вет предварителна концеп-
ция за обсъждане, която бе 
одобрена по принцип.

Две са най-важните 
цели пред бъдещия закон, 
показва концепцията, с 
която в. „Строител” разпо-
лага. От една страна - да 
се пресече досегашната 
практика оперативните 
програми да се управляват 
с постановления на Минис-
терския съвет и с наредби 
от страна на отделните 
министерства, които се 
явяват и управляващи орга-
ни. Този начин на управле-
ние създава несигурност 
сред бенефициентите, 
води до честа смяна на 
правилата, а оттам и до 
фрагментарност и липса 
на достатъчна предсказу-
емост на средата, свър-
зана с управлението и из-
пълнението на програмите 
и проектите, съ-финанси-
рани със средства от ЕС. 
Ще бъде изградена обща 

институционална рам-
ка за всички оперативни 
програми, финансирани от 
всички европейски фондове, 
включително и Европей-
ския фонд за развитие на 
селските райони. По този 
начин всичко ще е фикси-
рано в закона и няма да се 
налага да бъдат правени 
непрекъснати промени и да 
се допускат изключения по 
отделни програми с нови и 
нови постановления.

От друга страна, за-
конът ще бъде направен 
така, че да унифицира пра-
вилата и всички оператив-
ни програми, да използват 
един и същи подход при 
управлението на средства-
та. Сега отделните упра-
вляващи органи, в рамките 
на различни ведомства, из-
ползват различни процеду-
ри при изпълнение на проек-
тите и програмите, което 
затруднява предприемане-

то на общи мерки за опти-
мизиране и опростяване на 
процесите на планиране, 
управление, наблюдение и 
контрол на средствата.

Законът ще съдържа 3 
основни раздела, като два 
от тях ще влязат в дейст-
вие с отложен старт от 
2014 г., а третият – за въз-
можността за обжалване 
извън управляващия орган, 
ще влезе веднага след при-
емане на закона и ще се 

прилага и за сегашния про-
грамен период.

Първи ят  ра здел  е  
„Институционална уредба”. 
В него ще бъдат посочени 
и основните принципи при 
управление на фондовете, 
в т. ч. и този за партньор-
ството. При определяне 
на институционалната 
уредба ще се гарантира 
известна степен на гъв-
кавост с оглед осигурява-
не на възможност за пос-
ледващо оптимизиране на 
системите за управление 
и контрол.

Вторият раздел е „Про-
цедури за изпълнение на 
програмите” и по съще-
ство ще бъде най-големи-
ят. Тук ще бъде регламен-
тиран редът за отпускане 
на безвъзмездна финансова 
помощ, както и редът за 
избор на фирма изпълнител 
от бенефициентите при 
обществените поръчки, 
което е изключително ва-
жно. В раздела ще бъдат 
разписани процедурите 
за финансово управление 
и контрол на програмите, 
както и начинът и редът 
за налагане на финансови 
корекции, когато са не-
обходими. Тук са още про-
цедурите за определяне 
допустимостта на разхо-
дите и за администриране 
на нередностите. В този 

раздел от бъдещия закон се 
предвижда и изграждането 
на обща информационна 
система за управление и 
наблюдение на оператив-
ните програми.

Третият раздел от бъ-
дещия закон, текстовете 
на който ще влязат ведна-
га в сила, е „Обжалване”. С 
въвеждането му се цели да 
бъде прекъсната порочна-
та и неработеща практика 
за обжалване пред управля-
ващия орган, като същият 
преди това е издал заповед 
за прекъсване на проекта 
например. Ясно е, че тако-
ва обжалване е несъстоя-
телно. Именно поради тази 
причина в бъдещия закон се 
предвиждат три вариан-
та за обжалване, като се 
препоръчва това да става 
през Комисията за защи-
та на конкуренцията като 
напълно независим орган. 
Другите два варианта са 
да се запази досегашният 
начин на обжалване, който 
явно е несъвършен, и тре-
тият вариант е да се съз-
даде изцяло нов орган, към 
който да се обръщат жал-
ващите се. Това обаче ще 
е доста скъпо начинание и 
ще се случи най-бавно във 
времето, което не е от ин-
терес за никой в процеса 
на европейското финанси-
ране.

Министър Дончев иска и България да има отделен закон за европейските средства

В Северозападна България няма никакъв интерес към санирането
Като основен прио-

ритет за новия програ-
мен период 2014 – 2020 г. 
в Оперативна програма 
„Регионално развитие” се 
предвижда да бъдат удво-
ени парите за енергийна 
ефективност. Те ще се 
увеличат от сегашните 
600 млн. лв. до 1,2 млрд. лв., 
коментира министърът на 
регионалното развитие Ли-
ляна Павлова.

Фокусът ще бъде върху 
36-те големи града, чийто 
облик искаме да бъде по-
добрен от всякаква гледна 
точка, каза министърът. 
Освен енергийната ефек-
тивност се има предвид и 
цялостното подобрение на 
инфраструктурата. 

„В Програмата за раз-
витие на селските райони 
ще бъдат включени анало-
гични мерки за оставащите 
общини извън 36-те големи 
града. В тази програма ще 
има по-голям обем средства 
за общинска инфраструк-
тура”, каза още Павлова на 
дискусията: "Либерализация 
на регионалните пазари", 
организирана от Виенския 
икономически форум и Бъл-
гарската търговско-про-

мишлена палата.
Енергийната ефектив-

ност обаче се оказа не до-
там популярна и летящият 
и старт, който трябваше 
да бъде даден с отпускане-
то на 63 млн. лв. по ОПРР, 
пускането на обществени 
поръчки за избор на про-
ектни мениджъри и за об-
следване на сградите, е на 
път да претърпи провал. В 
министерството отвориха 

документите, подадени за 
проектни мениджъри в се-
демте области в страната, 
като се оказа, че за Севе-
розападна България няма 
нито една компания, която 
да иска да стане проектен 
мениджър. За останалите 
области интересът също 
е слаб, като в пет от тях 
има по двама кандидати, а 
за Северен централен реги-
он кандидатът е само един.

Според обявената об-
ществена поръчка  от 
МРРБ проектните мени-
джъри за цяла България 
трябва да си разпределят 
4,2 млн. лв. с ДДС, като це-
новите оферти на кандида-
тите ще бъдат отворени 
до 45 дни. Проектните ме-
ниджъри са водещо звено в 
санирането и те ще тряб-
ва да организират и следят 
целия процес - контакти с 
етажните собствености, 

общи събрания за уговоря-
не на собствениците,  из-
готвяне и внасяне за раз-
глеждане в регионалното 
министерство на нужните 
документи.

Проектните мениджъри 
ще трябва да събират и па-
рите, както и да следят за 
разходването им.

Според обявената от 
МРРБ обществена поръчка 
основният критерий за из-
бор на фирми за проектни 

Снимки Денис Бучел

Оперативна програма 
„Регионално развитие” ще 
има и други приоритети 
през следващия програмен 
период. Колко общо ще са 
те и по колко програми ще 
бъде получено финансира-
не за периода 2104 – 2020 
г., ще стане ясно до края 
на април, коментираха от 
Министерството на реги-
оналното развитие. Според 
министър Павлова една от 
важните програми ще об-
хваща инвестициите във 

водния сектор и за момента 
тя носи индикативното име 
„Зелена България”. 

“У нас в XXI век имаме 
региони без питейна вода, 
региони на режим. Това не 
може да продължи повече. 
Именно затова аз считам, 
че във водната инфраструк-
тура приоритетът трябва 
да бъде изграждане на во-
доснабдителна система, на 
основата на интегрирани 
проекти, в съчетание, раз-
бира се, с пречиствателни 

станции за питейни води. 
Все още имаме много голе-
ми градове, в които питей-
ната вода не се пречист-
ва”, коментира министър 
Павлова. В момента за 
водния сектор са необхо-
дими около 4 млрд. лева за 
пречиствателни съоръже-
ния и ВиК инфраструктура, 
изчисляват от МРРБ.

През следващия про-
грамен период по ОПРР ще 
има отново и мерки за пре-
венция от бедствия, като 
те ще са неразделна част 
и от програмата за град-
ската среда, и от тази за 
селските райони.

мениджъри ще е икономиче-
ски най-изгодната оферта, 
както и техническите по-
казатели на предложенията. 
Продължителността на ра-
ботата на проектните ме-
ниджъри ще бъде 32 месеца. 

По програмата за сани-
ране бяха разпределени вече 
12 млн. лв. на Корпоративна 
търговска банка за органи-
зирането на фонд за подпо-
магане на проектите, като 
банката ще трябва да от-
пуска кредити с ниска лихва 
от 6,68% на година.
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Невена Картулева

„Подготовката на ико-
номически специалисти, 
които реализират про-
ектите и тяхното упра-
вление, като че ли беше 
малко изостанала в нашия 
университет. Фирмите 
търсят кадри най-вече в 
своите отдели, занима-
ващи се с изготвяне на 
оферти и обосновка на 
цената. За това са нужни 
едновременно и техниче-
ски, и юридически знания. 
Миналата година започ-
нахме прием на студенти 
за магистратура по упра-
вление на европейски ин-
фраструктурни проекти, 
която е към Геодезическия 
факултет и е продълже-
ние на специалността 
„Устройство и управление 
на земи и имоти“. През 
тази година обмисляме да 
въведем магистратура по 
управление на строител-
ни проекти към Строи-
телния факултет, като 
специалността основно 
се подготвя от катедра 
„Организация и икономи-
ка на строителството”. 
Там имаме няколко иконо-
мисти, които имат и ин-
женерно образование. Към 
момента магистратура-
та е на идеен етап и не 
е изготвен учебният план 
за нея - предстои той да 
бъде приет на Академи-
чен съвет. Но още през 
есента ще бъде първият 
прием на магистри по про-
грамата. Тя ще включва 
подготовка по изготвяне 
на количествени сметки, 
евентуално остойностя-
ване на различни обекти, 
подготовка на линейни ка-
лендарни планове на раз-
лични строителни етапи, 
подготовка за вземане на 
различни видове заеми и 
тяхното обслужване, юри-
дическо обучение.“ Това 
съобщи доц. д-р инж. Сто-

йо Тодоров, декан на Фа-
култета по транспортно 
строителство в Универ-
ситета по архитектура, 
строителство и геодезия 
(УАСГ). 

Той подчертава, че 

подготовката на специа-
листи е пряко свързана с 
практиката. Във връзка с 
това УАСГ работи по 

европейската програма 

ProStart,

която се осъществява 
чрез Министерството на 
образованието, науката 

и младежта заедно с Ка-
марата на инженерите в 
инвестиционното проек-
тиране. В програмата са 
включени Факултетът по 
транспортно строител-
ство, Хидротехническият 

и Строителният факул-
тет. Първата част на 
програмата е започнала 
преди две години и тогава 
във водещи проектант-
ски и строителни фирми 
са изпратени студенти 
от най-старото висше 

техническо училище. По 
думите на доц. Тодоров 
голям брой от тях са по-
стигнали професионал-
на реализация, особено 
тези от дипломантите, 
които са се насочили към 
жп транспорта. Факул-
тетът по транспортно 
строителство работи и 
по друга програма за сту-
дентски стажове, която 
осъществява съвместно 
с катедра „Пътища“. Мно-
го от преподавателите 
там се занимават с път-
но строителство извън 
университета и техни 
фирми приемат възпита-
ниците на УАСГ на стаж. 
Доц. Тодоров коментира и 
офертите за пътно стро-
ителство. Според него 

рязкото падане на цените 

за изпълнение на отсечки-

те води и до недостатъ-

чно добро качество

„За лот 4 от „Стру-
ма” се очакваха оферти 
на стойност около 100 
млн. лв., а търгът беше 
спечелен с цена от близо 
56 млн. лв. от гръцката 
фирма „Актор“. Най-висо-
ката подадена цена беше 
83 млн. лв. Почти двойно 
по-ниската цена няма как 
да не повлияе директно 
върху качеството“, смята 
той и все пак отбелязва, 
че за разлика от остана-
лите отрасли на стро-
ителството в транс-
портното кризата не е 
толкова осезаема. „Това 
е единствената строи-
телна сфера, в която се 
работи - изграждат се ав-
томагистрали, жп линии, 
извършва се интензивно 
проектиране. В пътното 
строителство се вляха 
милиарди левове, които 
не са идвали у нас от де-
сетки години, и така се 
откриха много работни 
места. Това е по-добре за 
нашите студенти, защо-
то има търсене на нови 
специалисти и така те 
нямат затруднения при 
намирането на работ-
ни места“, обяснява доц. 
Стойо Тодоров и допълва, 
че повечето студенти в 
неговия факултет започ-
ват работа още в IV курс. 

Според него голяма 
част от дипломантите са 
добре ориентирани профе-
сионално, преди да са за-
вършили образованието 
си. „Завършил съм Строи-
телния факултет на УАСГ 
и около 1/3 от студенти-
те са деца на мои състу-
денти или на хора, с които 
сме работили в практика-
та. Тоест при тях 

строителната  

професия се е  

превърнала  

в потомствена

и те обикновено ра-
ботят в семейни фирми. 
Затова програмите за 
стаж са нужни най-вече 
на студентите, които 
не идват от строителни 
гимназии и нямат пряк 
поглед върху професия-
та“, уточнява деканът 
на Факултета по транс-
портно строителство. 
От 17 април ще започне 
механизираното подновя-
ване на горното строене 
в междугарието Българо-
во - Дружба. Студентите 
ще имат възможност да 
видят в работно състоя-
ние влак за подновяване на 
горно строене по разделен 
способ, пресевна машина, 
направа на алуминотер-
митни заварки, нивелации, 
добаластиране на желез-
ния път и други строител-
ни дейности.

Доц. д-р инж. Стойо Тодоров е завършил УАСГ, спе-

циалност „Транспортно строителство”. Доктор по 

„Проектиране, строителство и поддържане на железни 

пътища и съоръжения”. Ръководител е на проекти в 

областта на железопътното строителство. Участ-

вал е в проект по програма ИСПА за електрификация 

и реконструкция на жп линията Пловдив - Свиленград, 

отсечката Крумово - Първомай; в проекта по секторна 

програма „Транспорт” на ЕС по лот 4 на АМ „Струма” за 

изместване на жп линията в участъка Генерал Тодоров - 

Кулата и отсечката Първомай - Свиленград. От 2008 г. 

е декан на Факултета по транспортно строителство 

при УАСГ. Председател е на техническия комитет 70 - 

„Железопътен транспорт”, към Българския институт 

за стандартизация (БИС).

Жп трасето София - Пловдив - мостът над р. Искър  

и електрифицираната линия между гарите Побит камък  

и Вакарел (долу)

Снимки Георги Сотиров

Доц. Стойо Тодоров накратко маркира и етапите 
на работа по някои от най-значимите железопътни от-
сечки:

 За Крумово - Първомай от участъка Пловдив - Сви-
ленград към момента има Акт 15 и предстои подписва-
нето на Акт 16 - приемането за пускане в експлоатация. 
Строител е гръцката компания „Терна“.

От Първомай до Димитровград строят „Асталди“, 
там също предстои Акт 16. Но фирмата декларира на-
мерение да напусне България и затова не е ясно как ще 
бъде организирано довършването на участъка.

Отсечката от гара Димитровград до Симеоновград 
се строи отново от „Терна“, а от Симеоновград до Сви-
ленград се изгражда от сдружение, което до известна 
степен е българско. 

От Свиленград до турската граница жп линията 
включва мост с дължина 450 м над р. Марица и той тряб-
ва да бъде доизграден. Земната част и горното строене 
са готови, стълбовете са сложени, само контактният 
проводник не е поставен. Затова доц. Тодоров предпо-
лага, че това лято участъкът ще бъде завършен оконча-
телно. Дължината му е 19 км. Следващият голям обект, 
който вече една година е в строителство, е жп линията 
от Пловдив до Бургас. Става въпрос за три лота, кои-
то се изграждат от „Трейс Груп“, СК-13 и италианската 
Generale construzioni ferroviarie.

Проектирането, което предстои, е за два участъ-
ка - от София до Вакарел и от Вакарел до Септември. 
Предстои проектиране с цел рехабилитация на трасето 
от София до Драгоман. Най-скъпият жп обект е София 
- Видин. Той ще бъде разделен на три лота и изграден в 
периода 2014-2020 г.
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Виолета Михайлова

Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
организира национална 
дарителска кампания за 
изграждане на нов дом 
за децата на отец Иван 
от с. Нови хан. С думи-
те „Държавата заедно 
с благородната мисия 
на отеца ще постигнем 
нещо добро” регионал-
ният министър Лиляна 
Павлова даде старт на 
инициативата по събира-
не на средства за строи-
телството. Кампанията 
беше открита в Народ-
ния театър „Иван Вазов” 
с прожекцията на филма 
„Отец Иван и неговите 
деца”, отличен с голямата 
награда „Златен ритон” за 
2011 г. Зад инициативата 
застава обществен съ-
вет, оглавяван от омбуд-
смана на България Кон-
стантин Пенчев, който бе 
един от първите защит-
ници на благодетеля отец 

Иван. Пенчев отбеляза, че 
„това, което тепърва ще 
постигнем със Закона за 
детето и което днес се 

нарича защитено жилище 
от законодателството, 
отец Иван го е открил 
преди 25 години”. Самият 

отец изрази благодар-
ност към всички дари-
тели, „които помагат от 
сърце и с радост”. Той се 

обърна към присъстващи-
те с думите: „Всеки, кой-
то е помогнал, ще получи 
Божието благословение и 
това, което е дал, ще му 
бъде възвърнато много-
кратно.”

Проектът за комплекс 
„Свети Николай”  край 
вилна зона Побит камък 
до Нови хан включва два 
типа сгради - жилищна 
постройка със самосто-
ятелни апартаменти и 
няколко двуетажни къщи. 
В голямата сграда с обща 
квадратура 1310 кв. м на 
партера са предвидени 
трапезария, кухня, учеб-
на зала, библиотека, ле-
карски кабинет, офиси 
за социални работници и 
апартаменти на първия и 
втория етаж. Двайсетте 
къщи, също част от про-
екта, ще бъдат обособе-
ни в шест самостоятелни 
къта. В пространството 
около приюта ще има 
спортна площадка, площи 
за игра на децата и много 
зеленина. 

В края на миналата 

Един голям българин - на точно 
67 години, сам построява съвремен-
ния ноев ковчег. В него той спасява 
изгубени души, деца, непознали обич-
та, и възрастни, забравили, че тя съ-
ществува. Той е този, който не дели 
хората на българи и чужденци, на 
бедни и богати, на християни и дру-
ги. И за когото мрачното минало е 
просто история, а бъдещето е част 

от настоящия светъл миг. За този 
българин можем да кажем, че човек е 
толкова голям, колкото голямо е сър-
цето му. Това е отец Иван от Нови 
хан - строителят на съвременната 
вяра и „дедито“ за стотици намери-
ли Бог и любовта в едно белобрадо 
лице. Той е и героят във вдъхновя-
ващия филм „Отец Иван и неговите 
деца” на Джеки Стоев-Георги. 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова заедно с Влади 

Въргала, който е част от обществения съвет на инициативата

година отец Иван и дър-
жавните  институции 
сключиха споразумение не-
законната пристройка на 
дома в Нови хан, която све-
щеникът сам проектира и 
построява заедно с група 
холандски студенти, да не 
се разрушава, преди да е 
намерено трайно решение 
на проблема с нуждаещи-
те се от подслон. Малко 
след това беше взето ре-
шение новият приют да 
бъде построен край Побит 
камък на терен, собстве-
ност на отец Иван, който 
той дарява в полза на об-
ществото. Проектът за 
модерния дом е оценен на 
почти 3 млн. лв. и ще оси-
гурява отлични условия за 
живеене на близо 150 души. 

„Към приюта на отец 
Иван ще прибавим и 80 
декара в село Бузяковци, 
община Ихтиман”, съоб-
щи министърът на регио-
налното развитие Лиляна 
Павлова. Там ще бъдат на-
станени възрастни хора, а 
децата ще могат да ходят 
на летен лагер. В терена 
отец Иван предвижда да 
се развива земеделие и 
животновъдство.

Парчето земя е било 
собственост на Главно уп-
равление „Строителство 
и възстановяване” и вече 
е прехвърлено на админи-
страцията на Софийска 
област. Върху него има 22 
сгради, които по думите 
на областния управител 
Красимир Живков са в до-
бро състояние. 

Всички средства от продажбата 
на диска с филма се предоставят за 
нуждите на приюта на отеца. Банко-
вата сметка и sms номерът, с които 

се набират средства за строител-
ството на новата сграда, може да 
откриете в интернет сайта на кам-
панията - otecivan.org.

Отец Иван, който е учил в строителен 

техникум, сам проектира сградата на 

първия приют в Нови хан и го изгражда 

заедно с група студенти от Холандия  

за 3 поредни лета

Кадри от филма „Отец Иван и неговите деца”

Снимка авторът
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Представете си чифт 
гумени ръкавици, които по 
ваша команда могат да про-
менят структурата на по-
върхността си така, че да 
ви дадат по-здрав захват 
при катерене или работа с 
машини. Или ръкавици с „от-
печатъци”, които може да 
промените, когато решите. 
Учени от Университета по 
инженерни науки „Дюк” в Се-
верна Каролина, САЩ, създадоха 
процес, чрез който човек може да 
контролира формата на повърх-
ността на различни пластмаси. 

Разработката е на професо-
ра по механично инженерство 
и материалознание Зан Жао, 
който открил, че при подаване 
на по-силно електрическо на-
прежение към полимери те пър-
во се нагъват, а впоследствие 
оформят различна визия на по-
върхността си. Жао и екипът му 
постигнали контролирана промя-
на на текстурата на пластмаси 
чрез подаването на точно опре-

делен волтаж. 
“Този нов подход може дина-

мично да променя повърхността 
на даден полимер, като той при-
добива различни десени, варира-
щи от точки, линии или кръгчета, 
като трансформацията е изклю-
чително бърза – за милисекунди. 
„Можем да контролираме и разме-
ра на релефите от милиметри до 
микрометри” – обяснява Киминг 
Ванг, – студент на Жао. „Дина-
мично променящите се повърхно-
сти могат да се използват и за 
разработването на много нови 
технологии.” – казва в заключе-
ние професор Жао.

ледала или хелиостати, които се 
нареждат на земята около осно-
вата на „лалето”. Те имат сис-
тема, чрез която следват дви-

жението на слънцето през деня, 
като отразяват и концентрират 
в единен мощен лъч светлината 
му в „луковицата” на „растение-

За да могат хората да раз-
полагат с добра вода за пие-
не и като част от усилията 
да помогне на общините да въ-
веждат иновационни решения 
в инфраструктурата, Нацио-
налният научен съвет (NRC) 
на Канада заедно с Центъра 
за устойчиви инфраструктур-
ни проучвания разработи подвижна ла-
боратория за тестване качеството на  
водата.

Тя разполага с автоматизиран контрол 
на хидравличните параметри, онлайн сен-
зори и бази данни, датчици за изследване 
нивата на олово, мед, биофилми и други по-
върхностни характеристики, както и за 
анализиране динамиката на дезинфектан-
тите и съдбата на различните патогени. 
Най-уникалното в нея обаче е секция с те-
стови водопроводни тръби, които могат 
да се сменят според материала, от който 
са изработени, степента им на корозия и 
локацията им, за да се изследват ефекти-
те, които причиняват. Чрез нея пилотната 
система може да симулира хидравличните 
и качествените показатели на водата в 
истинска водопроводна мрежа. Това дава 
възможност да се изучи влошаването на ка-
чеството на водата в стари тръби, да се 

определят механизмите за това влошаване 
и да се дадат решения за поддържане на ка-
чеството на водата в конкретен водопро-
вод. Иновацията може да се използва и за 
тестване и разработване на нови процеси 
за третиране на водата, на модерни мате-
риали и  решения за мониторинг.

NRC вече търси партньори, които да 
съдействат за проучванията, за да могат 
заедно да разработват и стандартизират 
нови решения за използване на тестовата 
система. Така други научни институции, 
фирми и общински власти могат да подо-
брят знанията и разбирането си за водо-
проводните системи. 

Националният научен съвет (NRC) на Ка-
нада е водещо правителствено сдружение 
за проучвания, развитие и прилагане на тех-
нологични иновации в почти всички сфери 
на живота, състоящо се от над 20 местни  
института. 

Прахът и шумът от 
колите, големите строежи 
и прелитащите самолети 
оказват негативно въз-
действие върху жителите 
на съвременните градове. 
За да може всеки нов голям 
обект да не причинява тези 
дразнители, градските ар-
хитекти имат нужда от 
огромни бази информация.

За да си я набавят, до-
сега експертите използ-
ваха умалени модели за си-
мулация и 2D карти, които 
много често са трудни за 
интерпретиране, защото в 
тях липсва пространстве-
на информация.

Учени от Института 
по индустриално инженер-
ство и строителна физика 
на немската научна мрежа 
Fraunhofer разработиха но-
ваторска 3D карта. Тя ще 
позволи на градските ар-
хитекти виртуално „да се 
разхождат” по улиците да 
даден град, като данните 
за околните шумове ще се 
изобразяват с червени, жъл-
ти или зелени точки. Нещо 
повече, потребителите и 
сами ще могат да избират 
какво да виждат на екрана 
– да увеличават до близки 
планове даден обект с пъл-
ни детайли или да изберат 

по-общи планове от птичи 
поглед. Тази възможност 
може да осигури инфор-
мация за локализиране на 
проблемни зони със силно 
шумово замърсяване. 

„За симулацията използ-
вахме стандартни програ-
ми, ориентирани към дирек-
тивите на ЕС за контрол 
на шума в европейските 
градове.” разказва Роланд 
Блах, шеф на отдел в  Ин-
ститута по индустриално 
инженерство. „Най-голя-
мото предизвикателство 
беше да създадем адекват-
ни начини за онагледяване 
на резултатите от различ-

ните симулации.”
Докато работели по 

създаването на 3D карта-
та, учените открили още 

нещо интересно. При пуска-
нето на различни симулации 
те открили, че при скорост 
на движение от 50 км/ч в 

рамките на града почти 
нямало разлика в шума, 
създаван от автомобили с 
двигатели с вътрешно го-
рене и електромобили. Това 
ги накарало да стигнат до 
извода, че макар електро-
мобилите да са изключи-
телно тихи, когато рабо-
тят на място, основният 
шум, който автомобилите 
в един град създават, се 
дължи най-вече на триене-
то на гумите им по пътна-
та настилка. 

Софтуерната 3D карта 
е част от един по-голям 
проект в Германия, наречен 
„Виртуална градска среда”. 
Първите демонстрации на 
новата карта ще бъдат с 
виртуален модел на Щут-
гарт и ще се проведат на 
индустриалното изложение 
Hannover Messe от 23-27 
април в Хановер.

то ” .  По  този 
начин въздухът 
вътре в нея се 
нагрява до 1000 
градуса Целзий. 
Ултрагорещи-
я т  въ з д у х  с е 
използва, за да 
върти турбина, 
която генерира 
100  киловата 
електричество, 
достатъчно за 
за хранването 
на 60 - 80 къщи. 

За  разлика 
от други системи, които използ-
ват вода, нафта или минерални 
соли като междинно вещество за 
преноса на слънчевата топлое-
нергия, „лалето” използва само 
атмосферния въздух. То няма 
нужда и от охлаждане, нещо мно-
го важно за монтирането му в 
области, където водата не дос-
тига. През нощта, когато няма 
слънце, то може да бъде прев-
ключено да генерира ток, като 
използва природен газ. Когато 

пък светлината е непостоянна, 
например в облачни или дъждовни 
дни, то може да работи и в хиб-
риден режим, като използва ед-
новременно и гориво, и светлина. 

Соларната платформа „Алме-
рия” се възприема като изключи-
телен научен парк и изследова-
телски център за изучаване и 
разработка на соларни системи, 
генериращи електричество. Тя 
е построена за около 7 месеца 
и е завършена в края на 2011 г. 
„Алмерия” е преминала техниче-
ска инспекция и сертификация 
и съвсем скоро ще започне да 
функционира. Проектирана е да 
работи поне 25 години. При ге-
нерирането на електричество 
като вторичен продукт ще се 
получава и до 170 kW термал-
на енергия. Тя ще се използва 
за работата на малък модул за 
обезсоляване на вода, който ще 
произвежда 3 куб. метра прясна 
вода за 24 часа.

От AORA се надяват скоро да 
изградят работещи „растения” и 
в други части на света.

Страницата 
подготви 
Асен Начев

Гигантско цвете, ви-
соко 35 м, се извиси в 
южния испански град Ал-
мерия. Името му е  Tulip 
(лале). Дело на израел-
ската компания AORA, 
то  използва слънчевата 
топлина, за да генерира 
електричество. 

AORA започва работа 
по хибридна технология 
за концентриране на со-
ларната енергия още през 
80-те години. Първото 
„лале” е инсталирано през 
2009 г. в израелския кибуц 
Самар.  Съоръжението 
включва 52 специални ог-
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Темата за пролетта

Вътрешният дизайн, 
олицетворяващ обновя-
ването на природата, е 
изпълнен в нюанси на зе-
леното и жълтото, съче-
тани с вечно актуалното 
бяло и дървесното кафяво. 

Той прелива от флорални 
елементи и е лек, свеж 
и изпълнен с въздух. За 
създаването на подобна 
атмосфера не е нужна 
категорична промяна в 
интериора, която изисква 
подмяната на настилки 
и мебели. Достатъчно е 
постигане на хармонич-
на цветова гама в дома 
и поставяне на няколко 
нови акценти и аксесоари, 
които да подчертаят про-
летната концепция. Най-
важното е допускането 
на  максимално количество 

естествена светлина във 
вътрешността на прос-
транството. Имено тя ще 
засили яркостта на цве-
товете и ще изпълни ста-
ята с лекота и свежест.

Най-лесният начин за 
създаване на пролетен 
дух в интериора е чрез 
подновяване на завесите, 
поставяне на цветни въз-

главници по дивана и пъс-
тър килим на пода, както 
и добавяне на естествени 
растения в интериора. 
Необходимо е само нови-
те десени да са подбрани 
така, че успешно да си ко-
респондират с мебелите. 
Сезонното подновяване на 

тези няколко елемента от 
обзавеждането на дома е 
отлично средство за полу-
чаване на разнообразен и 

тематичен декор.
Аранжировки на вази с 

естествени цветя и клон-
ки и на стъклени фенери 
със свещи са изключител-
но подходящи за пролетния 
интериор на дневната. Чи-
нии и салфетки със свежи 
флорални елементи могат 
да преобразят трапеза-
рията и да създадат при-
повдигнато настроение по 

всяко време на деня. 
Усещането за про-

лет в спалнята се по-
стига най-лесно чрез 
подновяването на 
спалното бельо, кое-
то може да заискри в 
цветовете на цъфна-
ла череша. 

Дървесни палитри 
и текстури, леки ма-
терии, открити про-
зорци, големи огледа-
ла, няколко различни 
аксесоара и свежият 
аромат на клонки и 
букети, това е не-
обходимо за оформя-
нето на истинския 
прелестен интери-
ор. Той е изпълнен с 
чистота, свежест и 
светлина. Следвайки 

тези прости прави-
ла,  дизайнерката 
Джесика Хендерсън 
създава прекрасен 
проект, в който об-
новената природа 
изпълва един малък 
американски апар-
та мент .  Всичко 
това  авторката 
постига чрез кон-
траст между бялото 
и тъмнокафявото, 
който приглушава с 
помощта на нату-
ралнозелено. Всяко 
ъгълче в дома на 
Хендерсън изглежда 
като „откраднато” 
от естествената 
природа. Впечатля-

ваща е и аранжировката 
със свежи зелени клонки 
в големи прозрачни вази, 
която е като късове гра-

дина, израснала между че-
тирите стени.  

Темата за цветовете

Умелото използване на 
цветовете е най-сигур-
ният и успешен начин за 
освежаване на дома и за 
внасяне на голямо количе-
ство положителна енергия 
в него. Хармоничното им 
съчетаване, съобразено с 
вкусовете на обитатели-
те, са двете основни пра-
вила за постигане на инди-
видуален, жизнерадостен 
интериор. 

Всеки цвят носи опре-
делена енергия и тя има 
различна честота и дъл-
жина на вълните, което 
води до определено влия-
ние върху физическото и 
психическото състояние 
на човека. 

Съответно палитрата 
в дома може да подобри 
качеството на живот или 
дори да лекува. А подборът 
й се базира върху  търсе-
нето на определен ефект 

върху обитателите. 
Известно е,  че от 
червения, оранжевия и 
жълтия цвят човекът 
черпи енергия. А успо-
коение на емоцията 
носят синият, зеле-
ният и виолетовият 
цвят.   

Червеното,  на -
ричано цветът на 
енергията, силата и 
живота, затопля ин-
териора, повдига духа. 
Празничен, смел и ди-
намичен, червеният 
цвят, който трябва 

да се използва умерено във 
вътрешното простран-
ство, е в състояние да 

преобрази тотално един 
дом. Интериорът в чер-
вено описва ярко характе-
ра на собственика. Той е 
предпочитан от уверени 
хора, които умеят да рис-
куват. 

Жълтият цвят симво-
лизира интелекта и се из-
ползва като стимулатор 
на умствената дейност. 
Освен че превръща по-
мещението в слънчево и 
жизнерадостно, той под-

помага мозъчната актив-
ност, избистря мислите. 
Жълтият цвят трябва да 
се използва внимателно, 
защото намалява обема 
на вътрешното простран-
ство. 

Синият е цветът на 
електричеството. Той 
символизира истината, 
спокойствието и хармо-
нията, като носи и утеха 
на ума и тялото. Синьото 
има способността да ох-
лажда помещението и да 
го насища с въздух и све-
жест. Той е отлично сред-
ство за преобразяване на 
спалнята в релаксиращо 
място, подходящо за успо-

коение, възстановява-
не и защита. 

От тези три цвя-
та - червено, жълто и 
синьо, произлизат ос-
таналите - зеленото, 
оранжевото, лилавото 
и др. Всички те са ос-
новата в декорацията 
на свежи вътрешни 
пространства, изпъл-
нени с енергичност и 
закачка.

Едно от най-кра-
сивите съчетания в 
интериора е това на 
всеки от наситените 
цветове на дъгата с 
неутралното блес-
тящо бяло. Белият 

цвят пречиства и зареж-
да тялото. Той е отлично 
средство за постигане на 
спокойствие и комфорт у 
дома. Неслучайно в едни 
от най-изисканите инте-
риорни интерпретации 
белотата изпълва всичко 
– настилките, мебелите, 
материите, аксесоари-
те. Бялото е носител 
на чистота, съвършен-
ство, любов, живот, мир 
и здраве. 

Виолета Михайлова

Пролетта дойде неочаквано бързо, а с нея и 
най-хубавият християнски празник – Великден. 
Слънчевото време, разцъфналите дървета и ша-
рените яйца отприщват мощна  енергия, която 
може да бъде вложена в освежаване на интерио-
ра или в оформяне на красива сезонна декорация. 
Това е чудесна възможност за изразяване на по-
ложително отношение към самите себе си и към 
семейството. Обновената цветна и жизнера-
достна домашна атмосфера превръща монотон-
ното ежедневие в празник, а миговете с близките 
хора прави незабравими. 
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Министерство на културата

Описание: Възстановяване и опазване на църква-

та „Св. Георги”, с. Арбанаси - строително-монтажни и 
консервационно-реставрационни работи на църковна-
та сграда и депото за стенописи. 

Възложител: Община Етрополе
Описание: В изпълнение на възлагането по об-

ществената поръчка Изпълнителят следва да извърши 
съответните строително-монтажни и възстанови-
телни работи съобразно изискванията на изготвена-
та и одобрена пълна техническа документация - тех-
нически проекти с приложени обяснителни записки и 
количествена сметка, които дейности се изразяват 
в обобщен вид в следното: • Обособена позиция 1 - 

Въвеждане на енергоефективни мерки в НЧ „Тодор 
Пеев”, гр. Етрополе; • Обособена позиция 2 - Въвежда-
не на енергоефективни мерки в ЦДГ „Мария Мишева”, 
гр. Етрополе; • Обособена позиция 3 - Въвеждане на 
енергоефективни мерки в ЦДГ „Марийка Гаврилова”, гр. 
Етрополе; • Обособена позиция 4 - Въвеждане на енер-
гоефективни мерки в Спортна зала „Стоян Николов”, 
гр. Етрополе; • Обособена позиция 5 - Въвеждане на 
енергоефективни мерки в ЦДГ „Сашка”, гр. Етрополе. 

Възложител: Столична община
Описание: Изготвяне на тръжни доку-

ментации за провеждане на процедурите за 
избор на изпълнители за проект „Адаптация 
на Централна минерална баня за музей на Со-
фия с активно присъствие на минерална вода”, 
във връзка с изпълнение на сключен договор 
BG161PO001/3.1-03/2010/009 между МРРБ и 
Столичната община за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ по ОП „Регионално 
развитие” 2007-2013 г., схема „Подкрепа за раз-
витието на природни, културни и исторически 
атракции”, в т.ч. 1. Изготвяне на необходимата 
тръжна документация за провеждане на открита 
процедура за избор на изпълнител на строител-
ни дейности за обект „Адаптация на Централ-
на минерална баня за музей на София с активно 
присъствие на минерална вода”, вкл. техническо 
задание; 2. Изготвяне на необходимата докумен-
тация за провеждане на процедура по реда на 
чл. 93б, ал. 3 от ЗОП във връзка със сключено 
Рамково споразумение № РД-55-47/27.01.2009г. за 
избор на изпълнител за извършване на независим 
финансов одит на изпълнението на проект „Адап-
тация на Централна минерална баня за музей на 
София с активно присъствие на минерална вода”; 
3. Изготвяне на необходимата документация за 
провеждане на открита процедура за избор на 
изпълнител за изпълнение на мерки за информи-
раност и публичност съгласно изискванията на 
Насоките за осъществяването им по ОП „Регио-

нално развитие” 2007-2013 г.; 4. Изготвяне на не-
обходимата тръжна документация за провеждане 
на открита процедура по опростени правила за 
избор на изпълнител за изработване на маркетин-
гова стратегия съгласно изискванията на Насо-
ките за осъществяването им по ОП „Регионално 
развитие” 2007-2013 г., вкл. техническо задание; 
5. Изготвяне на необходимата тръжна докумен-
тация за провеждане на открита процедура по 
опростени правила за избор на външен консул-
тант по управление на проекта; 6. Изготвяне на 
необходимата тръжна документация за провеж-
дане на процедура на договаряне без обявление за 
авторски надзор.

Възложител: Университет по архитектура, стро-
ителство и геодезия (УАСГ)

Описание: Строително-ремонтни работи, вклю-
чително аварийна и текуща поддръжка в студент-
ски общежития от контингента на УАСГ - гр. София, 

включващи дърводелски работи, водопроводни и кана-
лизационни инсталации, електроинсталации, отопли-
телни инсталации и общостроителни ремонтни рабо-
ти в зависимост от възникналите аварийни ситуации 
и наличие на финансови средства. 

Възложител: Община Ардино
Описание: СМР по проект „По Дяволския мост - 

към райските пътеки в Ардино” включва реставрация, 
консервация и експониране на културно-исторически 
ценности „Дяволски мост на р. Арда”, „Тракийско скал-
но светилище „Орлови скали” и „Старата барутчийни-
ца”, реконструкция и рехабилитация на общински път 
„Ардино - Дядовци”, изграждане на екопътека „Орлови 
скали”, изграждане на допълнителна дребномащабна 
техническа инфраструктура в района на атракциите, 
необходима за посещение на атракциите и освежава-
не на фасади на сградата на общински Исторически 
музей.

Общо количество или обем: Реставрация, кон-
сервация и експониране на културно-историческата 
ценност „Дяволски мост на р. Арда”, като мостът 
е с дължина 56 метра, височина 11.5 метра и средна 
ширина на пътното платно 3.4 метра. Извършване 

на биологична защита на почистени повърхности на 
скалата и ритуалните ниши от плесени, лишеи и нова 
растителност, консолидиране, дълбочинно почистване 
на ерозиралата прорязана корона на „Тракийско скално 
светилище „Орлови скали”. Реставрация, консервация 
и експониране на културно-историческа ценност „Ста-
рата барутчийница”. Реконструкция и рехабилитация 
на общински път „Ардино - Дядовци” с дължина 3480.00 
м и ширина около 5 м. Изграждане на екопътека „Орло-
ви скали” с дължина 430 м настилка от 10 см трошен 
камък на изравнителни пясъчни легла, на подходящи 
места по дължината на екопътеката са разположени 
3 чешми, 2 заслона, 3 беседки, а в началото й - симво-
личен вход към „Орлови скали”. Изграждане на допълни-
телна дребномащабна техническа инфраструктура в 
района на атракциите, необходима за посещение на 
атракциите и освежаване на фасади на сградата на 
общински Исторически музей. 

Възложител: Икономически университет
Описание: „Преустройство на хранителен ком-

плекс (кухня, столова и академичен клуб) в 4-етаж-
на сграда на Учебен блок № 2, ул. „Евлоги Георгиев” 
№ 24, гр. Варна по реда на чл. 151 от ЗУТ” ще се 
изпълни по приложен от Възложителя инвестицио-
нен проект. Предметът на обществената поръчка 
е в сутерена на съществуващата от 1981 г. чети-
риетажна сграда с Акт за държавна собственост 
№2970 от 27.03.2000 г. Урегулираният поземлен 
имот, в който се намира предметът на обществе-
ната поръчка, е с идентификатор № 10135.2554.105 
с административен адрес: гр. Варна, ул. „Евлоги 
Георгиев” № 24 и е в полуподземен етаж на 4-етаж-
на сграда и е въведен в експлоатация с Протокол 
обр.16 от 1981 г. Преустройството (възстановя-
ването) на хранителния комплекс е с полезна площ 

от 611.70 кв. м, с естествено осветление и прове-
тряване чрез изградените със сградата английски 
дворове. Инвестиционният проект е разработен 
по искане на Възложителя - Икономически универ-
ситет – Варна, и е одобрен от него по реда на чл. 
151 от ЗУТ на основание договор за проектиране 
„Проектиране на преустройство на хранителен 
комплекс (кухня, столова и академичен клуб) в сгра-
дата на Учебен блок №2 на ул. „Евлоги Георгиев” №24 
за минимум 130 места”. Пълното описание и съдър-
жанието на предмета, обект на преустройството 
(възстановяването), е в приложен електронен носи-
тел към инвестиционния проект в следните части: 
1. Архитектура; 2. Конструкции; 3. ВиК вътрешни 
инсталации; 4. ЕЛ - вътрешни инсталации; 5. ОВК 
(Отопление, вентилация и климатизация); 6. Техно-
логична; 7. Пожарна безопасност.

Наименование: „Възстановяване и опазване на църквата „Св. Георги”,  
с. Арбанаси - строително-монтажни и консервационно-реставрационни ра-
боти на църковната сграда и депото за стенописи”

Наименование: Изготвяне на 
тръжни документации за провеж-
дане на процедурите за избор на 
изпълнители за проект „Адаптация 
на Централна минерална баня за 
музей на София с активно присъст-
вие на минерална вода”, във връзка 
с изпълнение на сключен договор 
BG161PO001/3.1-03/2010/009 между 
МРРБ и Столичната община за пре-
доставяне на безвъзмездна финансо-
ва помощ по ОП „Регионално разви-
тие” 2007-2013 г., схема „Подкрепа за 
развитието на природни, културни и 
исторически атракции”.

Наименование: Изпълнение на СМР за подобряване на енергоефектив-
ността на общинската образователна, спортна и културна инфраструктура 
в община Етрополе по Приоритетна ос 1 на Национална схема за зелени 
инвестиции на Националния доверителен екофонд.

Наименование: Строително-ремонтни работи, включително аварийна 
и текуща поддръжка в студентски общежития № 33Б, 34А, 34Б, 35, 36А, 61Б 
и стол 176, намиращ се в бл. 61Б от контингента на УАСГ - гр. София

Наименование: „Преустройство на хранителен комплекс (кухня, сто-
лова и академичен клуб) в 4-етажна сграда на Учебен блок № 2, ул. „Евлоги 
Георгиев” № 24, гр. Варна по реда на чл. 151 от ЗУТ”.

Наименование: „Изпълнение на СМР по проект „По Дяволския мост - 
към райските пътеки в Ардино”

Oсн. предмет: 45262700 - Стрителни и монтажни ра-
боти по реставрация на сгради
Прогнозна стойност: 689331 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 
210
Други особени условия, приложими към изпълнение-

то на поръчката: 1. Участникът в процедурата следва 
да е вписан в Централния професионален регистър на 
строителя за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 1, б. „м” от ЗУТ. За обединения изискването важи за 
поне един от участниците в тях. За участник - чуж-
дестранно лице, се представя съответен еквивален-
тен документ, издаден от компетентния орган на 
държавата, в която е установен, съобразно национал-
ното му законодателство. Вписването в съответен 
регистър на държава - членка на Европейския съюз, или 
на друга държава - страна по Споразумението за Ев-
ропейското икономическо пространство, има силата 
на вписване в Централния професионален регистър 

на строителя за обхвата на дейностите, за които е 
издадено. 2. Предметът на дейност на участника да 
включва извършване на консервационна и реставра-
ционна дейност на движими и недвижими паметници 
на културата. За обединения изискването важи за поне 
един от участниците в тях.
Срок за получаване на документация за участие: 

20.04.2012 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 02.05.2012 г. Час: 13:00
Отваряне на офертите: Министерство на култура-
та, бул. „Ал. Стамболийски” № 17
Дата: 03.05.2012 г. Час: 10:30
За контакти: Татяна Цветанова
Факс: 02 9806970
Адрес: бул. „Ал. Стамболийски” № 17
Адрес на възложителя: www.mc.government.bg
Телефон: 02 9400928
E-mail: t.tsvetanova@mc.governmant.bg

Oсн. предмет: 45400000 - Довършителни строителни 
работи
Прогнозна стойност: 826357.29 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 4
Срок за получаване на документация за участие: 

07.05.2012 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 14.05.2012 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Административна сграда 

на Община Етрополе - гр. Етрополе, пл. „Девети сеп-
тември” № 1
Дата: 15.05.2012 г. Час: 10:00
За контакти: Юлия Митова
Факс: 0720 65011
Адрес: пл. „Девети септември” №1
Адрес на възложителя: http://www.etropolebg.com
Телефон: 0720 68204
E-mail: obstina@etropolebg.com

Oсн. предмет: 45400000 - Довършителни строителни 
работи
Краен срок за изпълнение: Продължителност в ме-
сеци: 36
Срок за получаване на документация за участие: 

14.05.2012 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 22.05.2012 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Христо Смир-

ненски” 1, Заседателна зала Ректорат, ет. 2
Дата: 28.05.2012 г. Час: 10:00

За контакти: инж. Бойко Кияков, Стефан Кръстанов
Факс: 02 8665043; 02 8689207
Адрес: бул. „Христо Смирненски” № 1
Адрес на възложителя: www.uacg.bg.
Телефон: 02 8689207
E-mail: bobiki@abv.bg

Oсн. предмет: 79421200 - Услуги по разработване на 
проекти, без строителните
Прогнозна стойност: 12500 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в ме-
сеци:12
Срок за получаване на документация за участие: 
25.04.2012 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 02.05.2012 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: ул. „Московска” №33
Дата: 04.05.2012 г. Час: 10:00
За контакти: Таня Кирилова
Факс: 02 9377467
Адрес: ул. „Московска“ №33
Телефон: 02 9377311
E-mail: tkirilova@sofia.bg

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтажни 
работи
Прогнозна стойност: 620000 EUR
Краен срок за изпълнение: Завършване: 30.09.2012 г.
Срок за получаване на документация за участие: 

02.05.2012 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 10.05.2012 г. Час: 14:00
Отваряне на офертите: зала 205 в основната сграда 

на Икономически университет, бул. „Княз Борис I” № 77
Дата: 11.05.2012 г. Час: 09:00

За контакти: инж. Александър Францев
Факс: 052 643365
Адрес: бул. „Княз Борис I” № 77
Адрес на възложителя: http://www.ue-varna.bg.
Телефон: 0896 850457
E-mail: konkursi@ue-varna.bg

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтажни 
работи
Прогнозна стойност: 2518713.78 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в ме-
сеци: 12
Срок за получаване на документация за участие: 

24.04.2012 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 04.05.2012 г. Час: 12:00
Отваряне на офертите: гр. Ардино, заседателната 
зала на Общинска администрация Ардино
Дата: 04.05.2012 г. Час: 17:00 Още на: www.vestnikstroitel.bg

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

Уточнение

В броя от 30.03.2012 г. публикува-
хме обществена поръчка за „Избор на 
изпълнител за извършване на незави-
сим строителен надзор в проектира-
нето и строителството на обекти 
по проект: „Инфраструктурен про-
ект за подобряване на ВиК система-
та в гр. Драгоман”. От община Дра-
гоман уточняват, че това обявление 
е за предварителна информация.

За контакти: Гьокчен Емин
Адрес: ул. „Бели Брези” №31
Адрес на възложителя: www.ardino.bg.
Телефон: 03651 4040
E-mail: gokcen_emin@yahoo.com
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

С тях афишът на фестивала вече доби финалния си вид
Мартин Динчев

Една от най-актуал-
ните американски метъл 
банди - Trivium, и немската 
метълкор машина Heaven 
Shall Burn са последните 
имена в афиша на фести-
вала Sofia Rocks, който 
вече доби финален вид. И 
двете банди ще свирят в 
първия ден на фестивала 
- 7 юли.

Петият студиен албум 
на Trivium е много важен за 
тях, защото с него те се 
опитват да пренапишат 
собствените си правила 
за това какво означава 
да бъдеш модерна метъл 
банда. 

 „Този албум наистина 
беше отговор на всички 
въпроси, които някога сме 
си задавали като метъл 
банда, по повод на това 
как виждаме съвременна-
та музика”, твърди техни-
ят фронтмен Мат Хийфи. 
„Искаме да се придвижим 
крачка напред в метъл му-
зиката. Няма да обяснява-
ме на хората какво означа-
ва In Waves, а ще оставим 
това на въображението и 
креативността на всеки 
слушател.” 

По думите на музикан-
тите от групата дискът 

не е вдъхновен от друга 
съществуваща на земята 
музика, а от визии, филми 
и режисьори като Дейвид 
Линч, Ларс фон Триер, Пол 
Томас Андерсън и Кристо-
фър Нолан. Trivium заста-
ват твърдо зад идеята, 
че модерното изкуство 
може да е всичко и всякак-
во, без да се съобразява с 
етикети за „правилно” и 
„грешно”. 

Освободени от ан-

гажимента да спазват 
каноните и ентусиазира-
ни от идеята да правят 
точно музиката, която 
искат, момчетата екс-
периментират с какви ли 
не звуци - като се започне 
от картонени тубоси, по-
жарогасители, салфетки и 
се стигне до неакордирани 
пиана. От пълния хаос на 
свободните звуци започ-
ва да изкристализира фи-
налната форма на всяка 

песен. „Ако един албум е 
като саундтрак към филм, 
то In Waves е цял филм”, 
обяснява Хийфи. „Той съ-
държа всичко - музиката 
към филма, визиите и ди-
зайна. Той е пълноценно 
аудио-визуално преживя-
ване. Целият смисъл на 
изкуството е да създава 
нова креативност и още 
изкуство. Досега никой не 
беше правил такъв албум, 
какъвто ние искахме да 
чуем, и затова си го на-
правихме сами. Време е да 
пренесем метъл музиката 
в друго измерение и да я 
представим на нови хора.” 

В основата на креа-

тивния поток на Heaven 
Shall Burn пък е дългого-
дишното приятелство и 
хармония между членове-
те на бандата. За записи-
те на последния си албум 
Invictus те се завръщат в 
студиото на продуцента 
Тю Мадсен в Дания. За тях 
най-добрата стратегия е 
принципът „никога не сме-
няй печеливш отбор”.

 „За нас е много по-

лесно да доусъвършен-
с тва ме  и  ра з вива ме 
звученето си, когато ра-
ботим с някого, когото 
познаваме. Другото би 
означавало да се сработ-
ваме с някого отново и 
отново всеки път, кога-
то записваме нов албум, 
което не ни се струва 
правилно”, споделя кита-
ристът Майк Вайхерд.

Да разработват нови 
елементи към ти-
пичното за тях зву-
чене, превърнало се в 
запазената им марка, 
е предизвикателство 
към тяхната вяра в 
традициите. В албу-
ма се усеща сериозен 
флирт с електрони-
ката, което показва, 
че твърдият им звук 
допуска промени и 
иновации, а някои по-
емоционални момен-
ти в някои парчета 
със сигурност не са 
това, което повече-
то хора очакват от 
Heaven Shall Burn.

Продуцентът на култовия сериал 
„Изгубени” Дрю Годард и режисьо рът на 
предстоящия филм „Отмъстителите” 
Джос Уедън създават сценария на нов 
хорър, който, както самите те казват, 
е филм на ужасите само на пръв поглед. 
„Петима приятели отиват в отдалечена 
горска хижа. Случват се лоши неща. Да, 
това е филм на ужасите, но е най-вече 
нашето разбиране за хорър. А това озна-
чава, че нещата ще станат много по-не-
нормални, отколкото изобщо очаквате”, 
споделя режисьорът на „Хижа в гората” 
Дрю Годард.

Лентата е неочакван филм на ужаси-

те, който дава изцяло нов облик на 
жанра. „Това е критика на всичко, 
което обичаме и не харесваме в 
хорър жанра”, споделя Уедън.

„Събрахме се в една хотелска 
стая на два етажа. Аз взех гор-
ния, Джос - долния и започнахме 
да пишем. От 8:00 до 14:00 всеки 
ден”, разказва Годард. „Снимките започ-
наха през 2009 г., разделени на две от-
делни части за двете паралелни сюжет-
ни линии във филма. Едната следваше 
двама служители от типа „бели якички”, 
чиито роли изпълниха Ричард Дженкинс и 
Брадли Уитфорд. Другата проследяваше 

случващото се с петима напълно неиз-
вестни младежи.”

Създателите на „Хижа в гората” 
хвърлят ръкавицата към всички фенове 
на жанра с едно-единствено изречение: 
„Ако си мислите, че тази история ви е 
известна, не сте познали.” 

В елитен затворен квартал недалеч от Бу-
енос Айрес заможни хора са създали зелен рай 
за себе си и са го изолирали от външния свят 
с високи огради и трудно преодолими барие-
ри. Ала зад бляскавата фасада и фалшивото 
самочувствие надничат дрогата, алкохолът, 
изневярата, насилието. 

Един четвъртък, когато по традиция най-
успелите мъже се събират да играят на карти 
и да пият, а жените им - самотни, отиват на 
кино, на дъното на басейна в една от най-лук-
созните къщи са открити три тела...

Криминалната интрига е само фон, на 
който с тънка ирония и горчив хумор Клаудия 
Пинейро рисува психологическия портрет на 
висшата прослойка от средната класа в Ар-
жентина, разклатена от икономическите 
сътресения в последното десетилетие на 
миналия век. Помпозен бит и духовна пустош, 
в която се рушат семейства, съдби и души. 
По думите на Жозе Сарамаго - „един социален 
микрокосмос в ускорен процес на упадък“.

За Heaven Shall Burn най-добрата стратегия е принципът 

„никога не сменяй печеливш отбор”

Trivium се стремят да пренесат метъла в друго измерение

7 юли - събота

Godsmack
Trivium
Clawfinger
Heaven Shall Burn
Scar Symmetry
Sweet Savage

8 юли - неделя 

Guns N' Roses
Iggy and the Stooges
Within Temptation
Kaiser Chiefs
Ugly Kid Joe
Lou Gramm

Виолета Михайлова

Художникът, изпълващ 
новогодишните календа-
ри на КСБ с неподправе-

ното съдържание – Георги 
Петров, представи нови 
маслени платна с прелест-
ни пейзажи. Експозицията е 
озаглавена „Пробуждане” и 

Красивите картини на художника

представя 19 непознати за публи-
ката творби на талантливия тво-
рец, изпълнени с „цветен аромат”. 
Събитието е наречено „Пролетен 
ритуал на сетивата в галерия 
„А’Туин” от нейния галерист Миг-
лена Цвяткова. За своя колега и 
дългогодишен приятел  тя разка-
за, че се е наложил с утвърден и 
разпознаваем живописен стил. „За 
мен е чест, че красивите му твор-
би изпълват пространството на 
нашата галерия.  Аз продължавам 
да му се възхищавам, защото той 
е един търсещ и откровен автор, 
който успява да докосне публика-
та”, каза Цвяткова.

„Живописта за мен е сърцебие-
не, любов, усещане, хъс, състояние, 
настроение, преживяване, емоция, 

понякога спонтанна, но винаги пра-
вена с отворена душа”, коментира 
авторът на цветните пейзажи.

„В навечерието на най-свет-
лия християнски празник художни-
кът приканва публиката към един 
своеобразен ритуал на сетивата, 
в чест на пролетното пробужда-
не, посредством бликащата жиз-
неност и светлина на неговите 
творби. В съпричастността си 
към духовното пречистване на 
великденските празници авторът 
ни поднася едни от най-вдъхновя-
ващите природни дарове - цветя, 
пролетни хоризонти и ухания.” Из-
ложбата ще продължи да краси га-
лерия „А’Туин” на бул. „Цариградско 
шосе” 115А, в The Mall, ниво +1, до 
10 май 2012 г.
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Нов проект за разши-
рение на летище Загреб на 
Zaha Hadid Architects увели-
чава двойно капацитета му, 
съобщава Аeccafe.com. Про-
ектът включва изграждане-
то на нов терминал, който 
ще представлява отделна, 
напредничава по отношение 
на околната среда сграда. Тя 
ще бъде организирана чрез 
серия от тръби, разполо-
жени в подобна на гоблен 
конфигурация, която ще поз-
волява по-лесното допълни-
телно разширение в бъдеще. 
Новата сграда, предназна-
чена за пътнически терми-
нал, ще бъде разположена на 
75 хил. кв. м, а капацитетът 
на съоръжението е 5 млн. 
пътници годишно, което е 
двойно увеличение на се-
гашните възможности на 
аеропорта.    

Разположението на ле-
тище Загреб го превръща 
в стратегически важен ев-
ропейски център и част от 
мрежата от столици на кон-

тинента, през която цело-
годишно преминава огромен 
поток от пътници. Дизай-
нът на Zaha Hadid Architects 
разширява съществуващи-
те съоръжения на летище-
то, като прави по-ефикасна 
връзката им с околната 
среда, тъй като граница-
та между самата сграда 
и пейзажа се размива и те 
си взаимодействат по въз-
можно най-добрия начин. Ин-
тересното в проекта е, че 

той влива в едно интериора 
и екстериора. В самия тер-
минал, разположен в парк, 
няма ясно разграничение 
между подовете, стените 
и покривите. Структурата 
интегрира без ограничения 
естествена светлина, вен-
тилация и открито прос-
транство в едно, като по 
този начин прави сградата 
изключително приятна за 
пътниците и служителите 
на летището. 

Целта на новата мярка е да се насърчи строителството и да се ограничат спекулациите в сектора

Страницата 
подготви 
Розалия Банкова

С аудитска  Араби я 
обмисля да наложи да-
нък върху неизползвана-
та земя с цел да се спо-
могне за намаляването 
на сериозния недостиг 
на жилища в страната, 
съобщава Reuters, позо-
вавайки се на местни 
медии. Специален коми-
тет в горната камара в 
парламента на страната 
вече е обсъдил с членове 
на саудитските промиш-
лено-търговски кама-
ри и представители на 
компании от сферата на 
имотите предложение-
то за новото облагане. 
По данни на икономисти 
и експерти цените на 
жилищата и земите в 

кралството се покачват 
средно с по 10% на година 
заради високия прираст 

на населението и недос-
тига на апартаменти. 

 В Риад можете да ви-

дите множество огромни 
участъци пустеещи те-
рени, и то на централни 

локации, заобиколени от 
жилищни сгради. Ако се 
направи така, че собстве-
ността върху тази земя 
да оказва сериозно финан-
сово въздействие върху 
собствениците, те биха 
активирали строенето на 
сгради и инфраструктура, 
което ще се отрази благо-
приятно на икономиката, 
смята Пол Гембъл, дирек-
тор „Проучвания” в бази-
раната в саудитската 
столица компания Jadwa 
Investment, цитиран от 
Reuters. 

Бързият темп на рас-
теж на цените на земите 
напомпва имотния пазар в 
страната и създава добри 
условия за спекулантите, 
които препродават те-
риториите и постигат 
бърза печалба, коменти-
ра изданието. В същото 
време строителството 

върху такива терени е 
свързано с по-високи раз-
ходи за инфраструктура 
и комуникации и по-дълъг 
период преди реализиране 
на печалба. По думите на 
Гембъл ефектът, който 
един евентуален закон би 
имал върху спекулациите 
с територии, ще зависи 
от конкретните условия, 
които ще залегнат в зако-
нодателството. Хората 
биха били по-малко склонни 
да спекулират с незастро-
ена земя. Но въпросът е 
какво трябва да се разби-
ра под понятието „пусте-
еща незастроена земя”?

 Ако трябва само да 
положиш една канализа-
ционна тръба под нея или 
да я разчистиш, за да из-
бегнеш данъка, то тогава 
препродаването все още 
ще бъде лесно, посочва 
експертът.

Обявиха за продан кра-
сивата резиденция Tenuta 
Medicea в Тоскана на цена 38 
млн. долара, съобщават све-
товните медии. Сделката е 
възложена на италианското 
подразделение на Christie's 
International Real Estate. Впе-
чатляващият имот е от 
изключително значение за 
историята на Италия и е 
строен за прочутата фа-
милия Медичи, чиито пред-
ставители нееднократно са управлявали 
Флоренция между XII и XVII век. Сред тях 
са трима римски папи, както и няколко чле-
нове на кралското семейство на Франция.

Имението е създадено около 1500 г., ко-
гато династията го е използвала за мяс-
то за отдих. Разположено е на хълм близо 
до Флоренция и има 3,6 кв. км прилежаща 
земя, в която се намират основната вила, 
седем допълнителни сгради, лозе, маслино-

ви насаждения, гора и поле. Самото име-
ние, което може да се ползва като луксозен 
хотел, заема 2,7 хил. кв. м и благодарение 
на редовни реставрации съчетава стара-
та история на времето, когато е строено, 
с всички съвременни удобства. То включва 
19 спални и 20 бани. Напълно запазени от 
времето на Медичите са древните фрес-
ки, тавани и врати, както и каменната 
камина и часовниковата кула. 

В Белфаст отвори врати 
най-големият музей за „Тита-
ник” по случай 100-годишнина-
та от потъването на лайнера, 
съобщава Gizmag.com. Ирланд-
ският град, в който е бил по-
строен луксозният кораб, по-
тънал по време на плаването 
си към Ню Йорк на 14 април 
1912 г., си е поставил за цел 
да вдъхне нов живот на тра-
гичната съдба на „Титаник”. 

Проектът е бил финанси-
ран от кметството на града, както и от 
множество частни дарители и построява-
нето му струва $160 млн. Музеят разполага 
с девет галерии, изцяло посветени на кора-
ба и единственото му пътуване, продължи-
ло едва четири дни. Сградата е на 6 етажа, 
като изложените в нея предмети и вещи 
не са автентични, всичко е пресъздадено. 
Експозицията е разположена на мястото на 

бившата корабостроителница Harland and 
Wolff, от която на 31 март 1912 г. слиза „Ти-
таник”. На мястото продължават да сто-
ят оригиналните останки на корабострои-
телницата за максимална достоверност. 
Посетителите ще имат възможност да се 
докоснат до великолепието на просторни-
те помещения в първа класа, както и да раз-
гледат тесните стаички в трета класа. 

Имението е строено в началото на ХV в. и е разположено  

на хълм близо до Флоренция

Цените на имотния пазар в кралството 

се покачват средно с по 10% на година 

заради високия прираст на населението

Проектът размива границата между 

самата сграда и пейзажа и събира  

в едно интериор и екстериор



34 СТРОИТЕЛ ЕДНО ВРЕМЕ... петък, 13 април 2012

Розалия Банкова

Черепишкият мана-
стир „Успение Богородич-
но” има дълга, драматична 
и кървава история. Мана-
стирът е в подножието 
на величествени скали, с 
издълбани в тях стотици 
пещери. През вековете на 
робство храмът е бил не-
колкократно опожаряван, 
но все пак е оцелявал и е 
бил съграждан отново и 
отново. В периода на Въз-
раждането манастирът 
се превръща в просвет-
но средище. Години наред 
в комплекса са се водили 
учебни занятия на свеще-
ническото училище, бого-
словския институт и на 
Софийската духовна се-
минария. Храмът е обявен 
за паметник на културата 
от национално значение. 

Манастирът се нами-
ра недалеч от гара Че-
репиш в уникалното със 
своето разнообразие на 
природни забележително-
сти Искърско дефиле. Той 
е основан по времето на 
Втората българска дър-
жава при управлението на 
Цар Иван Шишман (1371-
1393), но е бил разрушен 
при нахлуването на ос-
манлиите. Възникването 
на Черепишкия манастир 
е свързано с 

историята  

на средновековния  

Коритен град, който  

се намира в близост  

до местността  

Ритлите 

Според легендата ма-
настирът е получил името 
си от белеещите се кос-
ти на загиналите воини, 
останали след битката 
на цар Иван Шишман с ос-
манските нашественици, 
състояла се в района. В 
Църковния историко-ар-
хеологически музей в Со-
фия се съхранява устав 
на манастира, съставен 
около 1396 г., в който се 
споменава, че той е бил 
разрушен по време на 
битката. В началото на 
XVII в. Черепишкият ма-
настир е възстановен по 
инициатива на известния 
български художник Пимен 
Зографски. Тогава е издиг-
ната и сегашната църква, 
чиято основа е запазена и 
до днес. 

Постепенно Черепиш-
кият манастир се раз-
раства и в първата по-
ловина на XIX в. към него 
са изградени някои нови 
постройки, като Методи-
евото здание, Владишка-
та и Данаиловата сграда, 
Рушидовата къща, игуме-
нарница, приемна сграда, 
училище, параклис с кост-
ница, камбанария и др. 
Храмът представлява ед-

нокорабна, сводеста сгра-
да с обширно преддверие и 
открита галерия. 

Островърхият купол  

е построен през 1888 г., 

а днешният притвор 
датира от 1939 г. В нача-
лото на XIX в. църквата е 
преизографисана от ико-
нописците Йонко поп Ви-
танов и Васил Илиев. Чрез 
сондажи е установено, че 
са съхранени части от 
старите стенописи, може 
би рисувани от Пимен Зо-
графски в началото на XVII 
в. Сред забележително-
стите на вътрешната ук-
раса е иконостас с изящна 
дърворезба и плащеница, 
извезана през 1844 г. 

Сред многото  

живописни постройки 

на комплекса  

се откроява църквата  

„Св. Георги”, 

която въпреки много-
бройните преустройства 
е запазила първоначал-
ния си вид, включително 
и част от стенописите 
си. В комплекса на мана-
стира и до днес могат 
да бъдат разгледани рес-
таврираните Владишка, 
училищна, приемна, Дана-
илова и складова сграда. 
Това важи и за Рушидова-
та къща - двуетажна ма-
сивна постройка, която 
е издигната на скала над 
манастирския комплекс по 
османско време от благо-

дарен турчин, чи-
ято болна дъщеря 
е била излекувана 
тук. За да стиг-
не човек до зда-
нието, трябва да 
мине през доста 
стръмни стълби. 
Близо до стария 
храм се намира и 
сградата, където 
спят монасите, 
а до нея се чете 
надписът „люби-
мата тераса на 
патриарха на бъл-
гарската литера-
тура Иван Вазов”. 
Разпространена 
е  верси ята,  че 
именно тук той е 
написал известния 
си разказ „Една 

българка”. Действието 
в творбата се разви-
ва именно в района на 
манастира. Зданието 
е било посетено и от 
Алеко Константинов по 
време на похода му из 
тези места, след който 
се ражда пътеписът му 
„Българска Швейцария”.

През Възраждането  

тук се развива  

богата книжовност

Създадено е килийно 
училище и са писани и 
преписвани книги, жи-
тия и евангелия. Някои 
от тях са „Черепишко-
то евангелие” от XVI 
в. със златни корици 

и украсено с библейски 
сцени, както и „Данаило-
вото евангелие”, преписа-
но през 1616 г. от монаха 
Данаил и съхранявано сега 
във врачанската църква 
„Св. Никола”, създадената 
от Якоб книга на апосто-
лите, сборникът „Марга-
рит” на Тодор Врачански 
и др. От храма е излязъл 
също един от най-стари-
те оцелели български ръ-
кописи - манастирският 
устав, писан през 1390-
1396 г. Днес той се съхра-
нява в Църковния истори-
ко-археологически музей в 
София. През 1798-1799 г. в 
Черепишкия манастир на-
мира убежище Софроний 
Врачански. 

Тук е основан  

и Лютибродският  

революционен комитет 

от игумена на мана-
стира Епифаний. В пе-
риода 1872-1876 г. мана-
стирът е посещаван от 
членове на Врачанския 
революционен комитет и 
представители на Българ-
ския революционен цен-
трален комитет (БЦРК). 
В близост до Черепишкия 
манастир е местността 
Рашов дол, където се раз-
вива последното сраже-
ние на част от Ботевата 
чета, предвождана от Ге-
орги Апостолов. 

След  9  септември 
1944 г. в съседство на Че-
репишкия манастир е пре-
местена Софийската ду-
ховна семинария „Св. Иван 
Рилски”, впоследствие вър-
ната в столицата. Към се-
минарията е действала го-
ляма черква – „Св. Климент 
Охридски”, която понастоя-
щем е изоставена.

Снимки Галя Герасимова
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Светослав Загорски

Великден е един от 
двата най-големи право-
славни празника и люби-
телите на поклонническия 
туризъм винаги търсят 
подходящата дестинация, 
с която да комбинират вя-
рата и духовното с любо-
вта към красивото и при-
ключенията. Тези, които 
вече са обходили неколко-
кратно всички свети кът-
чета в България, могат да 
обърнат очи към едно мяс-
то в съседна Гърция, кое-
то е неразривно свързано 
с българската история и 
с вярата на българина – 
Света гора.

П о к л о н н и ч е с к и я т 
маршрут включва и други 
малки исторически сели-
ща, като това е причи-
ната мнозина да изберат 
по-дългия път. С кола е  
480 км до Уранополи – по-
следното градче преди 
Света гора. Може да се 
стигне и по-бързо, но оп-
ределено по-живописният, 
красив и изпълнен с множе-
ство архитектурни и ис-
торически забележително-
сти е маршрутът, който 
традиционно минава през 
Солун и продължава надолу 
до трите ръкава на Халки-
дики. Стигайки до първия 
ръкав, трябва просто да 
продължите до Геракини 
и от там нагоре, като по 
този начин хем сте мина-
ли по крайморските пъти-
ща, хем ще минете и през 
още две-три исторически 
селища – Арнеа и Стаги-
ра. Веднага след това се 
насочвате към Уранополи, 
който е отправна точ-
ка за всички поклонници, 
тръгнали за Света гора. 

По пътя, наситен с ми-
рис на море и абсолютно 
спокойствие, ще съзерца-
вате безкрайните пясъчни 
плажове на малките курор-
ти, характерни за Халки-
дики. В повечето случаи 
става въпрос за селца, 
разположени покрай брега.

Освен уханието на мо-
рето ще ви съпътства и 
ароматът на боровите и 
маслиновите горички, а 
рибарските селца и град-
четата с малки яхтени 
пристанища дават  необ-
ходимата доза романтика, 
от която всеки има нужда. 

Повечето от тези на-
селени места са приютили 
спомените на бежанците 
от 20-те години на XX век, 
които намират новата си 
родина на брега на Халки-
дики. Така редуването на 
плажове, малки вили, ари-
стократични имения и ан-
тични останки създават 
незабравимото усещане 
за някакво идилично спо-
койствие, сякаш Гърция 
въобще не е пометена от 
икономическата криза.

В началото на пъте-

шествието обаче е Солун. 
Тук трябва задължително 
да се отбиете до бюрото 
за поклонничество, което 
е на известната улица „Иг-
натия”. Това е търговска-
та улица на Солун, а надолу 
е морето и пристанището 
с известната Бяла кула. 
В бюрото за поклонниче-
ство се издава нужният 
документ за посещение 
на атонските манастири, 
като резервацията често 
се прави 6 месеца по-рано. 
Близо до бюрото е и музе-
ят на Света гора, който си 
заслужава да разгледате.

Първата спирка по ис-
торическия маршрут е 

градчето Арнеа

То е характерно с къ-
щите си във възрожденски 
стил, които много напом-
нят на българските. Те са 
накацали от двете стра-
ни на каменните, тесни 

и стръмни улички. В цен-
търа на селището е църк-
вата „Св. Стефан", която 
през 2005 г. изгаря в пожар 
и по-късно е възстанове-
на. От тогава тръгва и 
преданието, в което един 
солунски грък разказва, че 
починалият му баща, кой-
то бил клисар в храма, му 
се явил насън и му казал 
за скрито съкровище под 
църквата. Археолози за-
почват разкопки. Вместо 
гърне с жълтици намират 
останки на три църкви - 
една раннохристиянска от 
IV и две византийски от X 
и XIV век. Днес на пода на 
„Св. Стефан" са поста-
вени прозорци, под които 
се виждат останките от 
храмовете и в един от тях 
- гроб на мъж и жена, по-
ложени прегърнати в него. 

Недалеч от Арнеа в 
североизточната част на 
полуостров Халкидики се 
намират исторически за-
бележителности, свързани 
с битието на Аристотел. 
Това е 

античният град Стагира 

- родното място на 
великия учен, който е раз-
положен върху хълм между 
два живописни залива. На 
върха на хълма има остан-
ки на крепост, а в подно-
жието се намират руини-
те на селище с крепостна 
стена, акропол, пазар, кла-
денец, стени и части от 
амфори, заровени напо-
ловина в земята. Тук са 
направени екопътеки за 
пешеходци и велотуристи. 

На час и половина път 
пеша от античните ос-
танки е морето, което в 
този район е изключител-
но бистро, почти прозрач-
но. В Стагира се намира 
и Паркът на Аристотел, 
посветен на естествени-
те науки. Входът е 1 евро. 
Сред зеленината могат да 
се видят макети на слън-
чев часовник, циментови 
полусфери, концентриращи 
звуковите вълни, и други 
дизайнерски изделия, кои-
то илюстрират откри-
тията на великия древен 
учен. 

По пътя за Уранополи 
туристите спират в 

селището Йерисос,

известно с малката 
си корабостроителница, 
където се правят кораби и 
лодки по поръчка. 

Веднага след това 
стигате в Уранополи - Не-
бесния град. Той носи ти-
пичния колорит на гръцко 
пристанищно градче - с 
множество таверни, къщи 
с маслинови дръвчета от-
пред, магазинчета за суве-
нири, лавки за наливно узо. 

Тук  вече  се  усеща 
нещо по-тайнствено и 
вълнуващо - полъхът на 
пътуването към Света 
гора. В градчето почти 
винаги има много чужде-

Маршрутът минава през красиви исторически селища, 
а корабите тръгват от Небесния град – Уранополи

нци, тръгнали на покло-
нение към някои от пра-
вославните манастири. 
Монасите също често 
идват тук. В едно от ма-
газинчетата на приста-
нището продават типич-
ните монашески гривни с 
27 възела и сребърни кръ-
стове, изработени от ду-
ховниците от свещената 
обител. 

От пристанището 
тръгва ферибот, който 
завежда поклонниците до 
светата република или 
пък прави близо 3-часова 
туристическа обиколка. 
Два пъти в седмицата на 
корабчето има гид, който 
разказва за историята на 
20-те манастира на бъл-
гарски език. 

След час и половина на 
кораба, който обикаля око-
ло полуострова, се стига 
до най-прекрасната и свя-
та гледка - манастирите 
на Света гора и 

величествения Атон

В подножието на най-
високия връх на свеще-
ните планини (2033 м.) 
корабчето изглежда като 
треска. До тук свършва 
пътешествието на жени-
те. Посещението на жени 
в Света гора е забранено 
с императорски хрисовул 
през 1060 г. Дори и живот-
ни от женски пол не могат 
да се донасят в Монаше-
ската република с изклю-
чение на котки и кокош-
ки, които снасят яйцата, 
необходими за направата 
на бои, използвани в зогра-
фисването на икони.

Света гора има ста-
тут на Монашеска репу-
блика под гръцки сувере-
нитет. Манастирите са 
20 и в тях живеят около 
5000 монаси от различ-
ни националности. Те са 
започнали дейността си 
през Х век. Най-много ма-
настири - около 100, има 
през XIV век.

Наред с манастирите 
има 12 скита - малки мо-
нашески общности, а така 
също и килии и колиби. Съ-
ществуват и постници 
(пещери и колиби), предпо-
читани от монасите, же-
лаещи да водят по-строг 
аскетичен живот.

На ден в монашеската 
република могат да влизат 
100 гърци и 10 чужденци. Те 
получават достъп до све-
тата обител, след като 
покажат разрешението 
си за пребиваване, което 
се издава от представи-
телството в Уранополи. 

Веднъж посрещнати на 
територията на Света 
гора, поклонниците няма 
нужда да дават пари за 
нищо. Те спят безплатно 
в манастирите и ядат от 
монашеските ястия. 

Българският манастир 

„Зограф” 

е на час път от прис-
танището. Скрит е сред 
гъста гора. Духът на Въз-
раждането и на отец Па-
исий още живеят в това 
свещено място. 

Според богатата ис-
тория на полуострова 
Света гора се оформя 
като манастирска общ-
ност през 963 година, ко-
гато монахът Атанасий 
основава манастира Ве-
ликата лавра. Днес той е 
най-големият от всички 20 
манастира на Атонската 
Света гора. Манастирът 
се е ползвал с покрови-
телството на византий-
ските василевси, което 
допринася за бързото му 
разрастване и увеличение 
на неговото богатство и 
имущество. 

По времето на Чет-
въртия кръстоносен по-
ход през XIII век Света 
гора има нови католически 
господари, които насил-
ствено принуждават све-
тогорските монаси да при-
емат покровителството 
на папа Инокентий III. Това 
продължило до възстановя-
ването на Византийската 
империя. 

Когато през XV век 
Византийската империя 
пада, Света гора се на-
мира под ислямското вла-
дичество на Османската 
империя. Османците на-
насят тежки удари и гра-
бежи над манастирите, 
но по-късно ги оставят 
на мира. Броят на мона-
сите и богатството на 
манастирите намаляват 
драстично през следва-
щите векове. Все пак те 
успяват да оцелеят до на-
чалото на XIX век, когато 
манастирите започват 
да се посещават все по-
често от поклонници и да 
приемат нови монаси от 
православните страни.

Зографският манастир на Атон

Паметникът 

на Аристотел в Стагира

Типичните възрожденски къщи в Арнеа

Снимки Румен Жерев
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Cherepish monastery 
“Assumption” has a long, 
dramat ic and bloody 
history. The monastery 
is at the foot of majestic 
cliffs, with carved into 
them hundreds of caves. 
During the centuries of 
slavery the monastery 
was burnt down several 
times but survived and 
was rebuilt again. During 
the Renaissance the 
monas t e r y  b ec ame 
an educational center. 
For years the complex 
was the site of priestly 
classes, the theological 
institute and the Sofia 
Orthodox Seminary. The 
temple was declared a 
cultural monument of 
national importance. 

Petar Dikov, Chief Architect of Sofia Municipality: 

Daniel Berg, Director of the 

European Bank for Reconstruction 

and Development in Bulgaria:

Construction is the only 
activity that creates material 
basis for the future 

Arch. Dikov, you partici-

pated in the seminar organized 

by the BCC Regional Office –

Sofia jointly with the MRDPW, 

MEW, regional governors of the 

Southwestern Region and rep-

resentatives of municipalities, 

dedicated to the problems of 

EU funds absorption and ways 

to solve them. What has to 

change in the coming months 

so that more EU funds enter the 

country? 

I want to start by saying that 
the Chamber invited very impor-
tant participants in the process 
of EU funds absorption – state, 
municipalities and builders. Dur-

ing this and next year we have a 
vital task - to prepare our projects 
for the next programming period. 
Unfortunately, not everybody 
understands it and works hard 
enough on it. If we fail to achieve 
our aim, I’m afraid that we will 
repeat the mistakes of the cur-
rent plan period, which could not 
be called very successful. I am 
a representative of the munici-
pal administration and as such I 
think that local authorities face a 
very important task – to provide 
funding and to select projects to 
be allocated and prepared by 
2013 as technical assignment.  
They should be well prepared 
to succeed. The correct groups 
of projects should be selected 
that without problems to receive 
funding. 

Already in 2005 I sent to 
the newly appointed Minister of 
Regional Development a report 

in which I wrote that if our coun-
try wants 2.6 billion euro from 
Europe for local projects and 
absorb it we should allocate in 
advance 5% of their value for 
design.  

We failed to do so. Even 
then statistics showed that best 
performers in the pre-accession 
period and subsequently of the 
first group of new EU member 
states absorb 80-90% of the 
funds. 

I think the structure of Eu-
ropean funding will change. My 
prediction is that there will be 
three main directions in which we 
should make preliminary projects 
– ecology, energy efficiency and 
the case with the Roma popula-
tion. It is very likely some people 
to refer with reservations to the 
third direction but I think it will be 
supported only if we are ready to 
solve the problem. 

Perushtitsa: two epochs – one ideal – freedom 
There is nothing more natural in 

April to visit the town of Perushtitsa, 
to talk to people, to make an interview 
with the mayor Radi Minchev. It seems 
here from every corner in your ears ring 
Vazov verses from “Epic of the Forgot-
ten”. 

This is best felt up, near the monu-
ment where the town is clearly seen. 
History and descendants both hold in 
respect the April Uprising – the culmi-
nation of the national liberation strug-
gles in Bulgaria. 

 Everything in this Rhodope town is 
history! 

In 1869 Vasil Levski founded here 
one of the first secret revolutionary 
committees. On 23 April 1876 the 
church bells notified the announce-
ment of the uprising and appealed to 
inhabitants of Perushtitsa on a strug-
gle against the centuries old oppressor. 
The rebels led by teacher Petar Bonev 
carried out heroic battles against the 
numerous bashibazouk and retreated 
house after house. The last struggles 

after ten-day battles were held around 
the church “St. archangels Gavrail and 
Mihail” (built by Bratsigovo masters in 
1847-1848), behind the strong walls of 
which were hidden women, children and 
old people. Despite the heroic defense, 
the bashibazouk hordes supported by 
regular troops rushed into the church 
and under their sharp yataghans fell 
dozens victims. 

The tragic events in 1876 mark a 
unique peak in the history of our coun-
try as few countries had. 

Investors, beneficiar-
ies and contractors should 
jointly and severally bear 
their responsibil ity. They 
should work in close com-
munication and unreserved 
support for the common goal 
– maximum absorption of EU 
funds for the next 2014-2020 
programming period. Efforts 
are needed now, not tomor-
row. We should be working 
for the preparation of perfect 
projects, their better man-
agement from start to com-
pletion and more qualified 
performance. 

These sentences briefly 
formulate the conclusions 
of the two-day seminar on 
“Problems in the absorption 
of EU funds and ways to 
solve them” held in Pravets. 
It was organized by the Bul-
garian Construction Chamber 

(BCC) in partnership with 
the Ministry of Regional De-
velopment and Public Works 
(MRDPW), Ministry of Envi-
ronment and Water (MEW), 
governors of the Southwest-
ern Region and the Regional 
Association of Municipalities 
“Center”. Co-organizer and 
media partner of the forum 

was “Stroitel” newspaper. 
In the previous issue we 

briefly told about the open-
ing of the forum, which was 
first of the six ones, de-
voted to planning in sepa-
rate regions of the country. 
Among participants in it was 
the BCC Chairman Eng. 
Svetoslav Glosov, Deputy 
Chairman Venelin Terziev, 
BCC Regional Office –So-
fia Chairman Eng. Nikolai 
Stankov and Asparuh As-
paruhov, Chairman of the 
Regional Associat ion of 
Municipalities “Center”. The 
forum was attended by the 
member of the BCC Ex-
ecutive Board Eng. Nikolai 
Nikolov as well as regional 
chairmen of the Chamber in 
Plovdiv – Plamen Ivanov, in 
Pernik – Dimitar Zhivkov and 

in Kyustendil – Eng. Atanas 
Kirilov. In it participated also 
the Deputy Chairman of the 
Bulgarian Water Association 
and BCC Regional Office – 
Sofia Eng. Blagoy Kozarev. 

The two ministr ies – 
MRDPW and MEW were 
presented at level heads of 
managing authorities for op-
erational programs, respec-
tively Denitsa Nikolova – 
Chief Director of Directorate 
“Programming of Regional 
Development “ at MRDPW 
and Malina Krumova, Direc-
tor of Directorate “Cohesion 
Policy for Environment” at 
MEW. Among guest speak-
ers at the seminar was also 
FLAG fund Executive Director 
Nadya Dankinova. Moderator 
at the seminar was Assoc. 
Prof. Georgi Manliev. 

Mr. Berg, you recently 

met with the management 

of the Bulgarian Construc-

tion Chamber. On what 

projects are you going to 

work together? 

Actually th is was my 
f i r s t  mee t i ng  w i t h  t he 
Chamber, at which we ex-
changed useful experience 
and review of each other’s 
activities. We both expressed concern about the system 
for public procurement in Bulgaria. We think it could be 
further improved. The European Bank for Reconstruction 
and Development (EBRD) has considered some small 
assistance projects in this area. I will welcome the op-
portunity for the Chamber to participate in this effort. I 
also explained the way that construction companies can 
benefit from large EBRD projects – be they in property, 
infrastructure and industry. I look forward to working with 
the Chamber in the weeks and months ahead. 

For what projects do you provide funding in our 

country? 

They are in different sectors. The largest share of 
funding is with banks, which are able to on-lend funds 
with specific projects, such as energy efficiency. In 
recent years we have invested in a number of power 
projects, including thermal (Maritsa-East 1), hydro (Vez 
Svoghe) and wind (St.Nikola and Suvorovo). We expect 
to finance additional renewable energy projects in 2012 
and 2013. 

We can jointly with BCC 
improve the system for public 
procurement 

Minister of Region-
al Development and 
Public Works Lilyana 
Pavlova and the head 
of Road Infrastructure 
Agency Lazar Lazarov 
inspected the con-
struction of the Trakia 
motorway at junction 
Yambol near the village 
of Hadjidimitrovo. The 
project completion of 
Lot 2 is co-funded by 
the Operational Pro-
gram Transport and the 
national budget.

BCC unites builders, municipalities and 
state in a dialogue on common goals 

Cherepish Monastery– 
a particle of another 
time 
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Ръководството на Ру-
ската федерация по вдига-
не на тежести наказа че-
тири състезателки заради 
нарушаване на антидопин-
говите правила. Най-сери-
озна е санкцията на Таисия 
Антонова, която е лишена 
от права за 10 години, счи-
тано от 20 май 2011 г. Това 
на практика слага край на 
кариерата на Антонова, 
която е европейска шам-
пионка за девойки от Ду-
рес '08 в категория до 69 
килограма. Останалите 

три тежкоатлетки Вик-
тория Доставалова, Алек-
сандра Федорова и Ирина 
Бондаренко са наказани за 
по две години.

Носителката на купата 

на Русия в категория 
до 69 килограма за ми-
налия сезон Достава-
лова и бронзовата ме-
далистка от турнира 
за купата на страна-
та в категория до 75 
килограма Федорова 
са лишени от права до 
11 януари 2014 г.

Санкцията за шампи-
онката на Русия за девойки 
в категория до 53 килогра-
ма Бондаренко пък влиза 
в сила със задна дата от  
8 юли 2011 г.

Страницата 
подготви 
Теодор Николов 

Ръководството на 
ЦСКА допусна фоторепор-

терите да заснемат ре-
новираните съблекални на 
стадион „Българска армия“. 
Армейците са обновили 
още лекарския кабинет на 
стадиона и сауната си.  

Така „червените“ шефове 
показаха първите подобре-
ни обекти, след като преди 
десетина дни Министер-
ството на физическото 
възпитания и спорта даде 

на клуба стадиона в Бори-
совата градина и трениро-
въчния комплекс в Панчаре-
во за ползване за период от 
20 години. От „Армията" се 
ангажираха да инвестират 

между 1,6 и 1,9 милиона лева 
през първите 12 месеца от 

подписването на договора 
с държавната институция.

Дефанзивният 
полузащитник  на 
„Левски” Сержиньо 
Грийн е отстранен 
от отбора до края 
на сезона. Холанде-
цът се превърна в 
катализатор и из-
купителна жерт-
ва за трагичното 
състояние на „си-
ните“. Както е из-
вестно, той отказва да 
преподпише договора си, 
изтичащ в края на сезона. 
Това даде повод на новия 
изпълнителен директор 
Иво Тонев да участва ин-
директно в определянето 
на състава на вече бив-
шия наставник Николай 
Костов.

Припомняме, че Сер-
жиньо Грийн беше изваден 
от отбора още преди зло-
получното домакинство 
на „Миньор” (Перник), за-
губено с 0:1 на „Герена“, 
след което Костов хвър-
ли оставка. След пораже-
нието „сините“ повлякоха 
крак и нямат победа в 4 
поредни мача, като дого-
дина може и да пропуснат 
евротурнирите.

Грийн игра в послед-
ните две срещи (0:1 от 
„Лудогорец” и 1:1 с „Локо” 
(Сф), но след създалата 

се ситуация няма как 
мотивацията му да бъде 
на същото ниво. Сега 
ръководството на „Лев-
ски“ реши да го извади 
окончателно от отбора.  
„Сините" се надяваха, че 
холандецът ще поднови 
контракта си, за да взе-
мат пари при евентуален 
трансфер през лятото.

Ето и съобщението в 
клубния сайт на „Левски”:

„Футболистът  на 
„Левски” Сержиньо Грийн 
няма да тренира с пред-
ставителни я  тим на 
„сините“ до края на се-
зона. Холандецът няма 
да пътува и за лагера в 
Правец. Причина за това 
е изтичащият договор на 
Грийн през юни тази го-
дина. ПФК „Левски” благо-
дари на Грийн за големия 
професионализъм, който 
той показа по време на 

Всички билети за ма-
човете на европейското 
първенство по футбол през 
2012 г. са продадени, заяви 
оперативният директор на 
УЕФА Мартин Кален. 

При това Евро 2012 в 
Украйна и Полша подобри 
всички рекорди по интерес 
на запалянковците, като за-
явките за билети са над 12 
милиона. 

„Свободни места няма 
да има на нито един стади-
он на Евро 2012. Има цифри, 

които говорят, че всички 
билети за мачовете са 
продадени. Можем вече да 

закрием тази тема и да го-
ворим за футбол.  Това пър-
венство ще стане знаково. 
Никога досега в историята 
на европейските първен-
ства не сме се сблъсквали 
с такъв интерес и с такова 
внимание", каза Мартин Ка-
лен. Най-активни по време 
на кампанията за продажба 
на билети са били запалян-
ковците от двете страни 
домакини: Украйна и Полша, 
а също така от Англия, Хо-
ландия и Швеция.

Вратарят на „Реал” (Мадрид) 
Икер Касийяс е все по-притеснен, 
след като снощи тимът му не успя 

да победи Валенсия (0:0) и 
вече има преднина от само 
4 точки на върха в класи-
рането пред преследвача 
„Барселона”. Стражът се 
опасява, че „белият балет“ 
може и да изпусне титла-
та в Примера, ако продъл-
жава в този дух.

„Смятам, че може и 
да загубим титлата. „Барселона” 
не спира да се бори, докато ние не 
можем да спечелим нищо. Никога не 

сме твърдели, че вече сме шампи-
они. Нашите съперници също имат 
своите цели и не може да се каже, 
че щом водим с 8 или 10 точки, значи 
всичко е решено. Никой не е очаквал 
подобен негативен резултат на 
„Бернабеу“, но това бе много тежък 
мач. Подобни срещи повечето хора 
предпочитат да гледат у дома пред 
телевизора. Може би ние имахме по-
вече голови положения в срещата, 
но и „Валенсия” имаше своите шан-
сове", смята Касийяс.

в Примера дивисион.
„Целта на този демонстрати-

вен мач е да се привлече рекордна 
публика на тенисмач, около 80 000", 
съобщи деветкратният европей-
ски шампион. Джокович и Надал ще 
играят на 14 юли, а демонстратив-

ният мач ще бъде организиран от 
фондация „Реал - Мадрид“ и от фон-
дация „Рафа Надал.“

Рафаел Надал е известен като 
страстен привърженик на кралския 
клуб, а Новак Джокович ще бъде по-
четен гост на мадридския тим.

„Левски” надигра кате-
горично „Спартак”- Плевен 
в среща от Националната 
баскетболна лига (НБЛ). 
Тимът на Тити Папазов 
стигна до успеха със 116:86 
след много силна трета 
четвърт. До почивката 
двата тима си размениха 
по една част и „сините“ се 
оттеглиха с преднина от 3 
точки при резултат 52:49. 
В третата четвърт дома-
кините започнаха със серия 

от 9:0 и постепенно уве-
личиха аванса си, като в 
края той нарасна на 23 
точки. В последните 10 
минути „Левски“ затвър-
ди превъзходството си 
и стигна до разгромна 
победа със 116:86. В друг 
мач от кръга „Лукойл Ака-
демик” разби „Евроинс Черно 
море” като гост със 107:55. 
"Студентите" нямаха ни-
какви проблеми да стигнат 
до победата с цели 52 точ-

ки разлика. Най-резултатен 
за „Лукойл” с 23 точки бе 
Андре Оуенс, 16 точки вка-
ра Веселин Веселинов, а 14 
– Дамян Стояновски.

ЩангиБаскетбол

Тенис

престоя си на „Герена“ и 
му пожелава успех в бъде-
щата кариера на футбо-
лист.“

Сърбинът Новак Джокович и 
испанецът Рафаел Надал ще се 
опитат да направят рекордно 
зрителско присъствие на тенис-
мач на стадион „Сантяго Берна-
беу“ през юли. Новината бе съоб-
щена на официалната страница 
в интернет на футболния гранд 
„Реал”- Мадрид, който в момента 
е лидер във временното класиране 
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В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ 
ОЧАКВАЙТЕ

ИНТЕРВЮ

РЕПОРТАЖ

ОБЩИНИ

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
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Асен Начев 

Viaje 

е малък никарагуански бутиков 
производител на лимитирани се-
рии висококачествени пури. Явно 
като чисто маркетингов трик 
повечето серии носят имената 
на някакви оръжия. В края на март 
компанията пусна поредните два 
размера пури от известната си 
серия Skull & Bones (череп и кос-
ти). Те имат доволно зловещи 
имена, измислени от младия соб-
ственик на бранда Андре Фаркас – 
MOAB (Mother of All Bombs) и FOAB 
(Father of All Bombs). 

MOAB –  

„Майката на всички бомби”, 

доскоро бе най-мощната 
термобарична бомба (от гръц-
ките думи за топлина (термос) 
и налягане (барос), създадена 
от американците. За разлика от 

обикновените, които имат окислител, при възпла-
меняването си този вид бомби засмукват околния 
въздух, образувайки вакуум, откъдето идва и другото 
им наименование – вакуумни. В отговор на американ-
ската MOAB през септември 2007 г. Русия успешно 
тества най-голямата вакуумна бомба, създавана 
някога, наречена 

„Бащата на бомбите“ – FOAB 

Радиусът на действие на „бащата" е два пъти 
по-голям от този на американската "майка", а номи-
налната мощност - четири пъти по-голяма.

Двете пури са с еднаква дължина от 11,43 мм, 
среден калибър, като FOAB е малко по-дебела 
с ринг 56 (222 мм) от МОАВ, която е с ринг 52 

(206 мм). Рингът на една пура показва нейния ди-
аметър, който се измерва в една 64-та част от 
инча. Калибрите на пурите са малък (от 28 до 
44), среден (от 46 до 58) и голям (от 60 до 70).

Всеки, имал удоволствието да си закупи от 
тях, ще усети във вкуса им нюанси на опушен 
дъб, шоколад и черно кафе, както и едва доловими 
нотки на хляб и печени ядки, които обикновено не 
са типични за пурите от среден калибър. FOAB 
и МОАВ са много добре балансирани, макар че по 
време на пушене вкусът им не се променя осо-
бено. 

Те са от серията Skull & Bones с бял етикет. 
Компанията има и версия от нея с червен ети-
кет. Фаркас обяснява, че докато новите с белия 
етикет са кръстени на конвенционални оръжия, 
по-силните - с червен етикет - са кръстени на 
ядрени бомби. Те самите имат форма, която сил-
но наподобява тази на най-опасните оръжия на 
земята.

Като всички пури на Viaje и FOAB, и 
МОАВ са произведени във фабриката Raices 
Cubanas в Хондурас, която произвежда и 
брандовете Illusione, Padilla, Alec Bradley, La 
Palina и др. Новите пури са в кутии от по 25 
броя, украсени с една черна лента със стан-
дартното лого с череп и кръстосани кости 
под него. MOAB струват 8,80 долара, а FOAB 
- 9,20 долара за бройка. От двата размера са 
произведени само по 300 кутии. 

FOAB

Viaje Skull N Bones MOAB

Viaje 

Skull 

and 

Bones 

FOAB 

MOAB

Viaje FOAB Трябва да чуваме 
строителите 
в процеса 
на усвояване  
на евросредствата

Надя Данкинова, 
изп. директор на фонд ФЛАГ:

Павел баня 

Домът 

на лековитите 

води

Регенсбург ни 
връща в римско 
време

В Нови хан 

по Великден
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Âîäîðàâíî: Ðåãðåñ.  Íåîêîì.  Äåòñòâî.  Ðîçå.  Âåê.  Êå 
(Øàðë).  Ñòóä. Íîâèíà.  Àìåáà.  Áèíîì.  Ðàì.  Êàí.  Ëîðêà 
(Ôåäåðèêî).  Àñìà.  Ëàëå. Ààðîí.  Àíàíä (Âèçâàíàòàí).  
Ëàñêà.  Æàð.  Àïîñòîë.  Àêà.  ßâîð. Ñìåòàëî.  Èíàðè.   
Èìå.  Èïîí.  Õîð.  Áðè.  Àíîðàê.  Àíåìîíà.  Óåëñ 
(Õúðáúðò).  Åëåíà.  Åñõèë.  Îðàí.  Àíèòà.  Ñòàëàêòèò.  
Íàí.  Àäèíà. Íàïîëè.  Óíî.  "Òðóä".  "Àðàí" 

Îòâåñíî:  Ëåäåíèêà.  Àäìèðàë.  Òàí (Êàðîé).  Ãåêîí.  Ëàð 
(Ïèòåð âàí). Åìèíå.  Àäî (Èãîð).  Îðò.   Âîëåí (Èëèÿ).   "ÀÒÅ".   
Åíîëè.  "Åñêèìî". Àéêà.  Àìàðàíò.  Îñòåí.  Ðàí.  Àëèíî.  
Àêàð.  Àðêàäà.  Îïîíåíò.  Âíîñ. Ààð.  Ïÿ.  "Îðàñ".  Èíä.  
"Òàì".  Îëîâèíà.  Õàòà.  Ôîðóì.  Àíàñîí.  Êóèí (Àíòúíè).  Ïà.  
Êîäåêñ.  Ñòðàõ.  Åëèíîð.  Êîç.  Áàìàêî.  Ðîÿë.  Òàëà. Ìåõàíà.  
Àëæèð.  Ñòàíèí

ÎÒÃÎÂÎÐÈ ÎÒ ÌÈÍÀËÈß ÁÐÎÉ

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.

Снимка Влади Георгиев

В пространството около 
приюта ще има спорна 

площадка и площи за игра на 
децата и много зеленина.

Местен зевзек си 
спомня, че след спиране 

грохота на реактивните 
изтребители кокошките 

му чувствително намалили 
яйцеснасянето.

Виц Бисери от кухнята

Жена избира мокет  
за вкъщи.

- Нужно ми е нещо здраво, 
тъй като е за детската 
стая, а имам четири деца.

- Госпожо, по-добре асфалтирайте 
стаята...
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Уважаеми колеги, 
Темата на днешния 

брой е „ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА  

БАСЕЙНА”.

За да се радваме на ба-
сейн с кристално чиста 
вода, са налице три основни 
фактора: добра филтрираща 
система, оптимално химизи-
рана вода и редовно механич-
но почистване на дъното и 
стените на басейна. Химич-
ните препарати, с които се 
третира водата в басейни-
те, са дезинфектанти, пре-
парати против водорасли, 
препарати, с които се кори-
гира нивото на рН, препара-
ти за почистване и други.

Дезинфектантите са 

препарати, които убиват 

микроорганизмите 

Те са хлорни и без съдър-
жание на хлор. Дезинфекци-
ята с хлор е най-разпрос-
траненият и най-ефикасен 
начин за поддържане на 
водата. Най-често се из-
ползват хлорни препарати в 

течно състояние, например 
натриев хипохлорид. През по-
следните години се срещат 
хлорни препарати и под фор-
мата на таблетки. Те биват 
най-различни видове. Тези, 
които се разтварят бързо 
във водата (15-20 мин), се 
наричат „бърз хлор“, а таб-
летките, които са бавнораз-
творими (3-4 дена) - „бавен 
хлор“. Съществува и „ком-
биниран хлор“, който също 
се разтваря бавно във вода, 
но съдържа в себе си и други 
химически препарати. Тези 
таблетки имат 5 действия: 
дезинфекция, антиалги (про-
тив водорасли), коагулация, 
стабилизиране на свободния 
хлор и омекотяване на вода-
та. Всички таблетки съдър-
жат висок процент (обик-
новено между 60% и 90%) 
активно вещество (хлор) и 
са изключително ефективни. 

Течният препарат на-
триев хипохлорид се използ-
ва при по-големи басейни, 
които са оборудвани с авто-
матични дозаторни систе-
ми. Концентрацията на ак-

тивното вещество е 90 g/l 
хлор, който е стабилизиран с 
15 g/l натриева основа.

От групата на препа-
ратите без хлор кислоро-
дът е един от най-силните 
окислители (10 пъти по-си-
лен от хлора). Той има сил-
но изразен бактерициден 
ефект върху микроорганиз-
мите. Основно предимство 
на този препарат е, че при 
третиране на вода в басейн 
не се образуват неприятно 
миришещи съединения как-
то при хлорните препарати. 
Препаратът представлява 
бели гранули. 

Бромът е от групата на 

халогенните елементи

Има силно изразена окис-
лителна способност, като 
същевременно не отделя 
съединения с неприятна ми-
ризма. Поради това и поради 
устойчивостта му към по-
високи температури бромът 
се използва предимно за де-
зинфекция на тангенторни 
вани и басейни с висока тем-
пература на водата. Бромът 
за дезинфекция е във форма-
та на 20-грамови таблетки.

При всички случаи, ко-
гато се използват хлорни 
препарати, е необходимо да 
се следи т.нар. остатъчен 
хлор във водата. Неговото 

ниво трябва да е в рамките 
на 0,6 – 1,5 ppm (мг/литър). 
Установяването му става 
с тестове за басейни. Тези 
тестове са комбинирани. С 
тях също може да се измерва 
нивото на бром. То трябва 
да бъде в рамките на 2,0 – 

4,0 ppm (мг/литър).

Препаратът против водо-

расли се нарича антиалги

(от лат. аlgues – водо-
расли). Навсякъде, където 
има вода, се развиват и во-
дорасли, ако не се вземат 
специални мерки. Разбира се, 
става дума за микроскопич-
ни организми, чиито спори се 
носят от вятъра и дъждо-
вете. Попаднали в басейна, 
те се развиват, образуват 
колонии, натрупват се по 
облицовката и във водата 
и влошават качествата й. 
Затова е необходимо перио-
дично да се добавя препарат 
против водорасли в количе-
ство и дозировка, зависещи 
от концентрацията на са-
мия препарат.

Препаратите за корекция 

на pH регулират киселин-

ността на водата 

в граници, при които 
дезинфектантите са най-
ефективни. В различните 

райони водите са с раз-
лична киселинност - по-
кисели (с ниско pH) или по-
алкални (с високо pH). Във 
всеки басейн трябва да 
се поддържа киселинност 
pH = 7,2 - 7,6. Този диапа-
зон осигурява максимален 
ефект от действието на 
дезинфектантите и други-
те препарати. Ако киселин-
ността на водата е много 
над тези граници, започва 
бързо развитие на микроор-
ганизмите, които не могат 
да бъдат унищожени, тъй 
като дезинфекциращите 
препарати вече не са 100% 
ефективни. Ако киселин-
ността на водата е много 
под тези граници, започ-
ва дразнене по кожата и в 
очите, корозия по някои ме-
тални елементи в басейна, 
възможни са и нарушения в 
облицовките от керамика. 
Съществуват препарати 
за повишаване и понижаване 
на рН, т.нар. рН+ и рН-.

Параметърът рН се сле-
ди с помощта на тест, кой-
то обикновено е неразделна 
част от теста за остатъ-
чен хлор.

За поддръжката на ба-
сейна се прилагат и пре-
парати за почистване. Те 
спомагат за разтваряне и 
отстраняване на замърси-
тели, варовик и др. и осигуря-

ват запазването на добрия 
външен вид на басейна. Има 
препарати за общо почист-
ване и отстраняване на ва-
ровик, препарати за почист-
ване на водната линия и др.

Спомагателните веще-
ства са такива, които уве-
личават ефективността на 
някои от другите препарати 
или на филтърната система. 
Такива са например 

коагулантите - вещества, 

които предизвикват слеп-

ване и окрупняване 

на миниатюрните час-
тици във водата, като по 
този начин позволяват на 
филтърната система да ги 
„улови” и отстрани по-лесно.

Важно е да се знае, че 
когато се борави с тези 
химически препарати, е не-
обходимо предварително да 
се запознаем с информацион-
ния лист за безопасност на 
продуктите и внимателно 
да прочетем написаното на 
етикета и на придружава-
щите ги инструкции за упо-
треба. Също така трябва да 
се има предвид, че хлорните 
препарати са доста концен-
трирани и силно задушливи, 
затова е необходимо да сме 
снабдени с ръкавици, маски, 
престилки и очила при рабо-
та с тях.


