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Невена Картулева

Министерството на регионал-
ното развитие и благоустройство-
то отбеляза 130-ата годишнина от 
своето създаване. Домакин на съ-
битието в столичната резиденция 
„Лозенец“ беше настоящият минис-
тър Лиляна Павлова, която е първа-
та жена, оглавила строителното 
ведомство. Като всеки истински 
празник и този не мина без много 
сърдечни пожелания и пъстри цве-
тя. Един от подаръците, който със 
сигурност дълго ще краси кабинета 
на министъра обаче, е картината, 
която председателят на КСБ инж. 
Светослав Глосов и изп. директор на 
Камарата инж. Иван Бойков подари-
ха на Лиляна Павлова с пожелание-
то винаги да намира моста между 
министерството и строителния 
бранш, между добрите идеи и тях-
ното осъществяване. В отговор тя 
ги поздрави с празника, защото по 
думите й това е специален ден не 
само за МРРБ, но и за всички стро-
ители.

Гости на тържеството бяха пре-
зидентът и доскорошен министър 
на регионалното развитие и благо-
устройството Росен Плевнелиев, 
министрите на околната среда и 
водите Нона Караджова, на право-
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в строителната сфера

Инж. Георги 
Григоров:

Инж. Красимира 
Кузманова: 

Трябва ни работеща 
система срещу 
дъмпингови цени

НА ПРИЦЕЛ

Семинар „Проблеми при 
усвояване на европейските 
фондове и пътища за 
тяхното решаване“ 
Каварна, 22-23 юни 2012 г.
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ДЪЖДОВНИ ИЛЮЗИИ

Започнаха летните горещини. Слън-
цето така напече бетонните плочи и 
арматурното желязо, че от маранята 
строежът, на който работехме, пулси-
ращо затрептя като пустинен мираж. 
На небето нямаше и намек за дъжд. 
Само един-единствен бял пухкав облак 
сякаш беше спрял, за да си почине от 
жегата, точно над високата кула на 
крана. Погледнати от определен ъгъл, 
кранът и облакът изглеждаха така, 
като че са ствол и корона на плодно 
дърво. Затова момчетата от брига-
дата се шегуваха с краниста, като му 
казваха да разклати облака със стрела-
та на крана, та той да пусне някоя кап-
чица дъжд. Кранистът съвсем сериозно 
им отговаряше: „Това да не ви е джанка - 
да я раздрусате и сливите да паднат на 
земята!“ Ама че човек - нямаше чувство 
за хумор, всичко приемаше буквално. Но 
точно това негово буквално възприема-
не превърна нещо толкова обикновено, 
каквото е дъждът, в чудо. След поред-
ната шега за облака кранистът се ядо-
са и се качи на кулата, като се закани, 
че ще го разклати със стрелата. Мина 
известно време, вече всички бяхме по-
гълнати от служебните си занимания, 
когато бавно, сякаш с някаква неохота 
- капка по капка започна да вали дъжд. 

Капките падаха на земята точно около 
крана - едри като отбрулени джанки. 
Погледнахме към небето, но дъждът 
сякаш падаше от нищото, защото там 
продължаваше да бъде само облакът, 
спрял се над крана. А?! Стрелата на 
крана се движеше, без да има закачен 
товар на нея. На момент се получава-
ше зрителната илюзия, че на куката е 
закачен облакът, който се поклащаше 
заедно с нея. При тази гледка, колкото и 
сюрреалистична да беше, всеки остана 
с широко отворена уста. Май всички ни 
беше напекло слънцето. Но дъждовните 
капки продължаваха да падат точно под 
крана. Нямаше шега, нямаше измама - 
валеше на облак. И най-големите шега-
джии изгубиха чувството си за хумор. А 
кранистът, слизайки от крана, целият 
се тресеше от смях, като ни гледаше 
колко сме вцепенени и сериозни. Какво 
пък толкова му беше смешно, та това 
беше чудо! Без да дочака нашите въ-
проси, той ни отговори: „Май добре ви 
е дошла кофата вода, която ви изсипах 
отгоре, а!?“ И продължи да се смее на 
нашите дъждовни илюзии.

От тухларната – 
Петър Донкин

Тухла четворка Очаква се през 2016 г. българската икономика  
да достигне нивата отпреди кризата 

Президентът Росен Плевнелиев: 

Николета Цветкова

„Надявам се 36 големи 
града да изградят свои ин-
дустриални зони, които да 
са предвидени в плановете 
им за развитие, подготвяни 
в момента“, каза президен-
тът Росен Плевнелиев при 
откриването на форума 
„Предпоставки и перспекти-
ви за устойчив икономически 
растеж” в Университета за 
национално и световно сто-
панство (УНСС). По думите 
му не липсват възможности 
за изграждане на зоните, 
както и за строителство 
на довеждаща и отвеждаща 
инфраструктура. „Трябва да 
се обърне внимание на реги-
онално базирано икономиче-
ско развитие, в което влиза 
изграждането на големи 
технологични паркове“, зая-
ви още президентът. 

 Според последните дан-
ни от националното пре-
брояване 2/3 от работните 
места се създават от този 
бизнес, а 99% от икономика-
та - от малките и средните 
предприятия. „Абсолютна 
илюзия е, че богатите хора 
създават работни места, 
те се създават от малки-
те и средните предприя-
тия”, коментира още Росен 
Плевнелиев и припомни, че 
в България бяха стартира-
ни програми, които да под-
помогнат дейността на 
бизнеса като например ОП 
„Развитие на човешките 
ресурси”. Според държавния 

глава малките и средните 
предприятия трябва да са 
иновативни и транспортно 
ориентирани и когато имат 
тези насочености, ще пови-
шат добавената стойност 
на произвежданата продук-
ция и ще я реализират на 
международни пазари.

„През 2015 – 2016 г. ще 
се възстанови равнището 
на българската икономика 
от 2008 г. или от предкри-
зисните нива“, заяви ректо-
рът на УНСС проф. Стати 
Статев при откриването 
на форума. Президентът 
обаче уточни, че не трябва 
растежът да е за сметка 
на нови планини от дългове 
и да се натрупват смет-
ки, които да се плащат 
от бъдещите поколения. 
По думите му е необходим 
устойчив растеж, базиран 

на реформи, повишаващи 
конкурентоспособността, 
производителността, до-
бра бизнес среда и правил-
но позициониране на пазара 
на добавената стойност. 
„Само добра финансова дис-
циплина не е достатъчна за 
постигане на икономически 
ръст. Не се впечатлявам 
от милиарди и политици, 
които влагат много пари 
в неефективни и нерефор-
мирани сектори”, катего-
ричен беше президентът и 
обобщи, че за подпомагане 
на икономическото ни раз-
витие е нужно сътрудни-
чеството между универ-
ситетите, институциите, 
държавата и бизнеса, сти-
мулиране на частния сек-
тор, неправителствените 
организации и академична-
та общност. 

Президентът Росен Плевнелиев и ректорът на УНСС проф. 

Стати Статев откриха форума „Предпоставки и перспективи 

за устойчив икономически растеж

По време на дискуси-
ята за Стратегията на 
ЕС за Дунавския регион 
регионалният министър 
Лиляна Павлова ще пред-
стави напредъка на Бъл-
гария в изпълнението на 
стратегията и Пътна-
та карта за съвместния 
българо-румънски проект 
за развитието на навига-
цията по реката.

Дискуси ята ще се 
проведе от 17.30 часа в 
заседателната зала на 
областна администрация 
Видин. В нея ще участ-
ват също еврокомисаря 
по регионална политика 
Йоханес Хан, министри-
те на вътрешните ра-
боти Цветан Цветанов 
и по управление на сред-
ствата от ЕС Томислав 
Дончев.

По време на срещата 
ще бъде представен и 

напредъка на България в 
приоритетна ос 11 „Си-
гурност" и приоритетна 
ос 3 „Туризъм" от бъл-
гарските координатори 
по тях - главен комисар 
Калин Георгиев и зам.-ми-
нистър Иво Маринов.

По-рано през деня , 
от 16 часа, е предвидена 
инспекция на строител-

ството на моста Видин-
Калафат от българската 
страна на съоръжението. 
Тя ще бъде направена в 
присъствието на минис-
тър-председателя Бойко 
Борисов и вицепремиера 
и министър на финанси-
те Симеон Дянков, както 
и официални румънски 
представители.

Предвидена е и инспекция на строителството на моста 

Видин-Калафат от българската страна на съоръжението
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ÑÒÎ ÄÓÌÈ

Пътният възел на входа на Бургас ще бъде от-
крит в петък от премиера Бойко Борисов и ми-
нистъра на регионалното развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова. Морският град ще се 
сдобие и с нов спортен комплекс. Два дни по-късно 
- в неделя, АМ „Тракия“ ще се разрасне с отсечката 
между Стара и Нова Загора. За събитието у нас 
пристига европейският комисар по регионална по-
литика Йоханес Хаан, който заедно с премиера и 
президента Росен Плевнелиев ще пусне аутобана 
в експлоатация. Следващата седмица пък ще бъде 
отворена за посетители строителната площадка 
на моста над Дунава, свързващ Видин и Калафат. Те 
ще бъдат първите, които ще изминат готовите 
метри от съоръжението и ще наблюдават бето-
нирането на един от устоите. Забелязвате нещо 
необичайно? И правилно. 

В разгара на летния сезон, когато плажовете са 
пълни, а тези, които не се наслаждават на почив-
ката си, вече я планират, строителите работят. 
Топлите месеци винаги са били най-активни за тях, 
но разликата сега е, че са заети с изграждането 
на стратегически за страната обекти. Това е она-
зи инфраструктура, която ще ни даде възможност 
да се възползваме от географското разположение 
на България. И не само чрез асфалта да установим 
връзката между стария и новия свят, Източна и За-
падна Европа, а и чрез повишения стандарт на жи-
вот у нас заради новите работни места, ключовата 
транзитна роля на страната ни и икономическия 
ръст, който идва заедно с чуждите инвестиции. За-
щото, макар че парите „пътуват“ по банков път, 
хората, които ги влагат, все още използват авто-
магистралите. 

Свилена Гражданска 

„Трасето на скорост-
ния път Русе - турската 
граница ще е ясно в края 
на септември“, съобщи 
пред журналисти предсе-
дателят на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ инж. Ла-
зар Лазаров след среща в 
МРРБ между българската, 
катарската и турската 
страна, по време на коя-
то бяха обсъдени въз-
можностите за сътруд-
ничество в областта на 
големите инфраструктур-
ни обекти у нас. 

„Ще предложим някол-
ко маршрута. Единият 
ще е Русе - Свиленград, 
другият Русе – Шумен – 
Варна – Бургас - Малко 
Търново. Турската стра-
на предлага да се изгра-
ди изцяло ново трасе. 
От всички предложения 
ще бъде избрано иконо-
мически най-изгодното“, 
уточни министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството Ли-
ляна Павлова. Според нея 
Катар няма претенции за 
маршрута, тъй като из-
точната държава разпо-
лага с информация само за 
предложения първоначално 
още преди няколко седми-
ци проект. 

Инж. Лазаров обясни, 
че трасето, представено 
от Турция, предвижда пъ-
тят да започва от изцяло 
нов гранично-пропускате-
лен пункт между Бълга-
рия и южната ни съседка. 
След това ще преминава 
между Айтос и Карнобат, 
диагонално през  Вър-
бишкия и Рижкия проход, 
през Разград, до крайната 
си точка в Русе. По думи-
те му турската страна 
трябва да изгради 83 км 

на нейна територия, за да 
се свърже магистралата 
със Свиленград. 

До 15 юли ще бъде съз-
даден Надзорен комитет, 
в който ще участват по 
двама представители 
от всяка страна. Струк-
турата ще заработи до 
20 септември. Дотогава 
ще трябва да се изчис-
тят всички юридически 
пречки за създаването 
на проектна компания за 
скоростното шосе, коя-

то пък ще бъде основана 
през октомври. Тя няма да 
се ограничи само с този 
проект, а в бъдеще ще ра-
боти и по други. 

На скоростния път 
Русе - Свиленград ще има 
„тол такса”, но не във 
вида, в който сме свикна-
ли. „Тя може да бъде джипи-
ес базирана такса или на 
друга система, не е задъл-
жително да е с кабини”, 
обясни министър Лиляна 
Павлова. 

От Анкара предлагат изцяло нов маршрут 

Георги Сотиров

С финансиране по Оперативна програма „Регионално 
развитие” за 5 580 535 лв. започнаха реставрационните 
и консервационните работи на римската крепост „Цари 
мали град” край с. Белчин, община Самоков. Изпълнител 
на проекта е „Главболгарстрой”. Проектът предвижда 
частична реконструкция на крепостните стени и кули, 
както и възстановяването на средновековната крепост, 
намираща се в местността Св. Спас до селото.

По време на официалното представяне журналисти-
те и гостите на събитието, сред които бяха и мини-
стрите Вежди Рашидов и Лиляна Павлова, се запознаха 
със средновековната църква „Св. Петка” и разгледаха 
музейния комплекс, където са представени част от най-
ценните археологически находки на „Цари мали град”.

Повече по темата очаквайте в следващия брой.

Тристранната среща се състоя в МРРБ

Снимка Денис Бучел

Мартин Славчев

3,3 млн. лв. от републиканския 
бюджет за покриване на щети от 
бедствия разпредели Междуведом-
ствената комисия за възстановя-
ване и подпомагане към кабинета. 
Заседанието на комисията беше 
ръководено от вицепремиера и 
министър на вътрешните работи 
Цветан Цветанов, а в работата му 
взеха участие министрите на ико-
номиката, енергетиката и тури-
зма и на околната среда и водите 
– Делян Добрев и Нона Караджова. 
На общините Перник и Радомир се 
предоставят 567 хил. лв.  за ре-
монт на жилищни сгради заради 
щетите, причинени от земетре-
сението на 22 май.

Комисията одобри 1,2 млн. лв. 
за възстановяване на рибарското 
пристанище и яхтения терминал 
в Бяла, които пострадаха от щорм 
през февруари. На пострадалите 
от наводнението на 6 февруа-
ри в Свиленград се отпускат 65  
хил. лв., които са за изграждане или 
укрепване на жилища и разплащане 
на разходи за строителни мате-
риали. За унищожаване на опасни 
отпадъци се предоставят 400  
хил. лв. на МВР. За щети, причинени 
от високите води на река Струма, 
към бюджета на МРРБ се прехвър-
лят 530 хил. лв. за укрепване на 
главния път Е-79 София – Кулата. 
Останалите средства са за ре-
монт на обществени сгради и за 
почистване на речни корита. 

Мартин Славчев

„Законът за горите ще бъде приет един-
ствено тогава, когато бъде постигнат пълен 
консенсус по него“, заяви премиерът Бойко Бо-
рисов преди редовното седмично заседание на 
Министерския съвет. Актът бе приет на 13 
юни от Народното събрание, но това предиз-
вика протести в защита на горите. Три дни 
по-късно президентът Росен Плевнелиев на-
ложи вето на закона и го върна за ново обсъж-
дане. „Този закон няма да влезе в сила, докато 
няма 100% консенсус – ветото трябва да бъде 
прието“, категоричен беше Борисов. Преми-
ерът дори постави задача на министъра  на 
земеделието и храните Мирослав Найденов да 
присъства на дебатите в парламента, за да 
се увери, че ще има съгласие.

Невена Картулева
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Условия за плащане неколкостотин ме-
сеца след извършване на услугата или га-
ранция за качество от 500 г. Това са част 
от примeрите, с които се е сблъскала Ко-
мисията за защита на конкуренцията, съ-
общи нейният член Александър Александров 
по време на семинар за новите промени в 
Закона за обществените поръчки. 

„Възложителите трябва да поставят 
реални граници за изискуемите срокове 
при провеждане на търговете - подчерта 
той. - Не бива да се стига и до обратния 
ефект, когато се дава минимално време за 
извършването на дейността, и то не га-
рантира качеството“, уточни Александров. 
По думите му с промените на Закона за об-

ществените поръчки се дава дефиниция 
за свързани лица, а не се използва тази от 
Закона за конфликт на интереси. 

Всички минимални изисквания трябва да 
са посочени в обявлението за търга. Пре-
ди измененията на ЗОП не съществуваше 
изричен текст, че консорци умът трябва 
общо да отговаря на условията или всяка 
фирма от него поотделно. „Сега законът 
е ясен. В сдружението трябва да има ком-
пании, които отговарят на критериите и 
в договорите им да е разписано, че те ще 
извършват точно тази дейност. Ако няма 
точно разпределение на нещата, ще се 
търси изпълнение на критерия от всеки. 
Имахме случай, при който един от крите-
риите бе „бонус за общината“, обясни Алек-
сандър Александров. 

Николета Цветкова

„Ремонтите на 3-те 
моста по автомагистра-
лите „Хемус” и „Тракия” 
трябва да започнат в 
началото на август тази 
година“ ,  съобщи инж. 
Лазар Лазаров, предсе-
дател на УС на Агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра” (АПИ), при отваря-
нето на офертите за 
участие в процедурата 
за избор на изпълнител. 
Той обясни, че рехабили-
тацията може да про-
дължи повече от година, 
защото съоръженията 
са със сложна конструк-
ция. Ремонтът на трите 
виадукта ще струва 43  
млн. лв., които се опускат 
от националния бюджет.

Оферти за участие в 
процедурата подадоха 10 
кандидата. Поръчката е 
разделена на три, като 
строителите могат да 
участват както за всич-
ки, така и за отделна обо-
собена позиция. Позиция 
едно предвижда работа по 
моста на 61-вия км на АМ 

„Тракия”, позиция 2 е за ра-
бота по съоръжението на 
67-ия км от същия аутобан, 
а в позиция 3 са обособени 
дейностите по виадукта 
на 30-ия км на „Хемус”. Сред 
участниците са фирмите 
„Инжстройинженеринг” и 
„Пътища и мостове”, кои-
то искат да ремонтират 
съответно 3-те моста и 
само този от позиция 3. 
Дружество „МВ конструк-
ции”, съставено от итали-

анската компания „Марине-
ли Конструкциони”, Падуа и 
водещ партньор българска-
та „Водстрой 98”, се със-
тезава за изпълнение на 
трите позиции. Подадена 
е и офертата от „ГБС-ин-
фраструктурно строи-
телство”, която също е за 
работа по трите позиции. 
Оферта за участие пода-
де и сдружение „Виадук-
ти 2012”. То е съставено 
от „ПСТ Холдинг”-София и 

„ОРС-Инфраструктура”, а 
като подизпълнител е обя-
вена френската компания 
„Фресине Интернационал 
е компани”. В процедурата 
ще участва и „Порр Бау”-
Австрия, като офертата 
й е за работа по трите 
моста. Един от десет-
те кандидата е сдруже-
ние между три български 
компании - „Геострой”, 
„Мостремонт 97” и „Път-
строй 92”. Участие в тър-

га заяви и сдружение „Хид-
рострой-Мостовик 2012”, 
съставено от варненската 
фирма „Хидрострой”, която 
е водещ партньор, и „НПО- 
Мостовик” от Русия. Офер-
та подаде и джойнтвенчър 
„Хохтийф-Станилов”, в 
който влизат „Хохтийф”-
Германия и българската 
фирма „Станилов”. 

„В Агенция „Пътна ин-
фраструктура” за първи 
път ще се проведе проце-
дура по договаряне с обяв-
ление“, обясни още инж. 
Лазаров. Търговете от 
този тип се провеждат за 
по-кратък срок, а това се 
налага заради спешната 
нужда от аварийни ремон-
ти на трите виадукта. 
Процедурата е разделена 
на два етапа. В първия се 
разглеждат техническите 
възможности на участни-
ците, подали оферти. До 
втория етап се допускат 
само кандидати, които по-
криват всички изисквания 
за реализация на проекта, 
и те имат задължение 
да изготвят технически 
проект и ценова оферта. 
Очаква се следващата 

седмица да станат из-
вестни фирмите, които 
продължават на следва-
щия етап. Те ще бъдат 
избрани от 10-членна ра-
ботна комисия към АПИ с 
председател Красимир Ви-
танов. Експерти от път-
ната агенция са изготви-
ли предварителни анализи 
на съоръженията, които 
ще бъдат предоставени 
на допуснатите до втория 
етап участници. Критери-
ят за избор на изпълнител 
е най-ниска цена за изпъл-
нение на поръчката. 

Един от трите моста, 
които ще бъдат ремонти-
рани, е „Бебреш” на АМ „Хе-
мус”. Той е в топ 3 на най-
натоварените трасета и 
е най-високият виадукт в 
България. Изграден е от 
два отделни моста, което 
ще позволи да не се спира 
движението по аутобана 
по време на ремонтите. 
Трафикът ще се извърш-
ва двупосочно в едното 
платно. По магистрала 
„Тракия” движението също 
няма да бъде спирано 
при рехабилитацията на  
съоръженията. 

За първи път Агенция „Пътна инфраструктура” провежда процедура по договаряне с обявление
Снимка в. „Строител“

Светослав Загорски

Търгът за приватизация на ИПК „Роди-
на”  бе спечелен от единствения кандидат, 
закупил документи за участие и платил га-
ранции. Новият собственик е „ИПК Родина” 
АД - на медийната група „Обединени българ-
ски вестници” с мажоритарен собственик 
„Си ди дивелопмънтс” на Ирена Кръстева и 
на мажоритарния акционер в Корпоративна 
търговска банка Цветан Василев.

Те спечелиха търга, подавайки оферта 
с исканата от Агенцията за приватиза-
ция и следприватизационен контрол на-
чалната тръжна цена от 20 млн. лв. Де-
позитът за участие в процедурата бе 2  
млн. лв. Сделката за недостроената сгра-
да на ИПК „Родина” трябва да бъде одобре-
на от Надзорния съвет на приватизацион-
ната агенция и от Комисията за защита 
на конкуренцията.

Новият собственик е длъжен в срок от  

1 година да довърши сградата или да я раз-
руши и да разчисти имота. Той включва две 
сгради в груб строеж с по 9 и 15 етажа, свър-
зани с топла връзка, както и ниско триетаж-
но тяло. Общата разгъната застроена площ 
надхвърля 30 хил. кв. м. Засега не са ясни пла-
новете на собствениците, но най-вероятно 
сградата ще бъде разрушена.

Снимка Георги Сотиров
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Инж. Кузманова, вие 

сте един от лекторите на 

поредицата семинари, ор-

ганизирани от Камарата 

на строителите в Бълга-

рия, посветени на пробле-

мите при усвояването на 

европейските фондове 

и пътищата за тяхното 

решаване. Как научените 

уроци през този програмен 

период ще станат база за 

по-ефективна работа през 

следващия? 

За да може да се реали-
зира даден проект, не бива 
да се подценява нито една 
стъпка по осъществяване-
то му. 

Забавянето или пропус-
кането на усвояването на 
инвестиционните средства 
от ЕС е голяма щета за Бъл-
гария.

Това е неповторима въз-
можност да се инвестира в 
голям мащаб за опазване на 
природните богатства и 
по-специално за защита на 
европейско ниво на водните 
ресурси в България, което е 
непосилно да се извърши с 
национални средства.

Оттук нататък е нужно 
да се положат усилия, за да 
се защитават проекти. Но 
не трябва да се забравя, че 
вложението трябва да е съо-
бразено с експлоатационни-
те разходи и повишаването 
на цените, след като обек-
тът влезе в експлоатация. 
Стойността на водата в 
момента е изкуствено зани-
жена и не плащаме реалната 
й себестойност. 

Важно е да пречистваме 
отпадъчната вода, защото 
в крайна сметка тя се качва 
обратно на нашата маса - 
ако не го правим, отпадъчна-
та вода замърсява реките, 
които се използват за на-
появане, а ние консумираме 
плодове и зеленчуци и така 
цикълът се затваря.

Условията за ефективно 
изпълнение на проектите се 
базират на нашата работ-
на и управленска култура, 
която за съжаление липсва. 
Прехвърлят се отговор-
ности, защото няма ясно 
разпределение на права и 
задължения. Дълго време у 
нас се изискваше за обек-
тите за ВиК мрежи да се 
работи по червената книга 
на FIDIC. Това означава те да 
се изпълнят без изменения, 
в съответствие с одобре-
ния работен проект, което 
в България трудно може да 
се случи поради липсата на 
подземен кадастър. Напри-
мер в момента, в който се 
започна изграждането на 
ВиК мрежата в Шумен, въ-
преки че на два етапа го 
съгласувахме с различните 
институции, се оказа, че 
изникват нови подземни ко-
муникации, за които никой не 
предполагаше или същест-
вуващите комуникации не 

бяха изграждани съгласно 
нормативните дълбочини. 
Това ни принуди да вземем 
разрешително от ДНСК, че 
налагащите се промени в 
проекта не са съществени, 
което беше положителен 
компромис. Ако не го бяхме 
сторили, общината губеше 
финансирането по проекта 
поради невъзможността от 
спазването на заложените 
срокове. Приемаме, че е до-
бра практика проектите и 
тяхното управление да се 
напасват според местните 
нужди. 

Същевременно не се об-
ръща внимание на кадрите и 
в контролиращите институ-
ции. Трябва всяка структура 
да си създаде ясни и точни 
критерии за подбор на пер-
сонала, за да може, когато 
представителите на общи-
ните отиват да съгласуват 
тръжни документи, да не 
разчитат на късмета си.

Според вашите наблю-

дения при извършването 

на консултантски и проек-

тантски услуги кои са фра-

пиращите грешки в инвес-

тиционния процес? 
Строителните и хидра-

вличните пропуски се раз-
познават лесно и подлежат 
на отстраняване съгласно 
гаранциите по договорите 
за изпълнение. По-сложен е 
въпросът с проектантски-

те грешки и неудачи от не-
компетентна експлоатация. 
Дори да имате перфектно 
проектирана и изпълнена 
пречиствателна станция, би 
настъпил сериозен провал, 
ако хората, които работят 
в нея, не умеят да я експло-
атират правилно. Нуждата 
от курсове за повишаване на 
квалификацията и за техни-
чески експлоатационен пер-
сонал е текуща задача.

В процеса на проектира-
не имаме няколко критични 
момента. Първият от тях 
са кратките срокове, за кои-
то трябва да се подготви 
проектът. За период на про-
ектиране, ограничен по едни 
или други причини под мини-
малната продължителност, 
е невъзможно осигуряването 
на необходимата координа-
ция между отделните части. 
Често се сблъскваме със 
срокове, които са 1/3 от ре-
ално необходимото време, а 
проектантите не получават 
реалното заплащане, тъй 
като общините нямат пари. 

Добрата комуникация 
между всички страни, които 
участват в инвестицион-
ния процес, е изключително 
важна. Всеки има различен 
опит и трябва да бъде изслу-
шан. За всеки проект тряб-
ва да се обединят инженер, 
икономист, администратор, 
познаващ работата по ев-
рофондовете, и т. н. Когато 

нещата се разглеждат от 
всички страни, винаги се на-
мира решение за конкретния 
случай. При подготовката и 
провеждането на тръжни-
те процедури трябва да се 
търси предварителна ин-
формация. Проучването на 
фирмите участници е от из-
ключително значение - дали 
имат успешно реализирани 
проекти, дали имат реални 
референции, дали ги съдят и 
т. н. Търсете препоръки за 
изпълнителите. Можете да 
отиде да видите реално из-
готвения от тях проект, за 
да се убедите в качествата 
им. Не трябва да се подвеж-
даме по най-ниската цена, 
независимо за каква услуга в 
инвестиционния процес ста-
ва дума.

Осигуряването на сред-
ства и време за набавяне 
на необходимите конкретни 
данни (водни количества, за-
мърсеност, особености през 
годината, влияние на индус-
трията и др.) за изготвяне 
на пречиствателната схема 
още във фазата на предпро-
ектните проучвания е задъл-
жение на инвеститора (об-
щините и/или отговорните 
министерства), като тези 
данни при спорове за гаран-
ции от неудачни изпълнения 
служат за доказателство.

Липсата на реални из-
мервания и представителни 
изходни данни за оразмеря-
ването на пречиствателни-
те станции накрая довежда 
до грешки, които могат да 
струват много скъпо на да-
нъкоплатеца. 

Дотук говорихме за 

изпълнението на проекти-

те. А какви са пропуските 

на възложителите, т. е. 

бенефициентите на евро-

пейски средства?

Фазата, която се под-
ценява, е подготовката на 
техническата помощ. За 
нея почти винаги няма оси-
гурени средства. Първона-
чалният формуляр се прави 
от консултантски фирми, 
които изготвят финансо-
во-икономически анализи. 
Те не използват помощта 
на инженер и за два-три дни 
приключват дейността. За-
лагат се обхват и бюджет, 
които често са подценени. 
Веднъж одобрен, бюджетът 
много трудно може да се 
промени на по-късен етап. 
В общи линии няма излизане 
от ситуацията. Ако бене-
фициентът се откаже, ще 
загуби и тези пари. И той 
избира по-малкото зло, кое-
то впоследствие води до 
други проблеми и често до 
сериозно оскъпяване себе-
стойността на пречисте-
ната вода. 

По изискване на МОСВ 
проектантите трябва да 
изработят поне два вари-
анта. Но те в действител-
ност не го правят - още от 
началото се знае кой ще 

бъде избраният. Градът и 
общината не получават 
най-доброто решение от-
ново заради бързане. Това 
може да се избегне, ако на-
истина се сравняват съпос-
тавими варианти, подбрани 
за конкретната ситуация. 

Разкажете повече за 

спецификата при изра-

ботването на проекти и 

строителството на ПСОВ 

у нас.

Често резултатите 
от новопостроени или раз-
ширени подобни обекти са 
незадоволителни. Голяма-
та част от приемниците 
в страната са обявени за 
„чувствителни зони”. След 
2015 г. ще влязат в сила 
санкциите от ЕС за всеки 
параметър непречистена 
вода. Надяваме се ЕК да 
облекчи глобите, които в 
пълен размер биха били не-
посилни за населението. 
Голяма част от ПСОВ над  
10 000 еквивалентни жи-
тели, които трябваше да 
бъдат построени до края 
на 2010 г., все още не са 
започнати. Трудностите 
обикновено се състоят в не-
постигане на параметрите 
за заустване на пречисте-
ните отпадъчни води в при-
емниците. Това може да се 
смята за глобален проблем. 
Една от причините за него 
е, че разпространените по-
настоящем оразмерителни 
начини почиват на полуем-
пирични и често субективни 
методи поради субективно-
то приемане на изходните 
оразмерителни параметри 
от таблици или използване-
то на чужд опит, отразен в 
техническата литература 
- главно немски. 

Не трябва да се подце-
нява първоначалната фаза 
на прединвестиционното 
проучване. Това е най-ва-
жната част, ако тук се за-
ложат грешни изходни дан-
ни, проблемите са налице. 
Същите грешки ще се за-
ложат и в идейния проект, 
а после и в техническия. И 
накрая ще се изгради. 

Изходните данни са 
специфични за всяка ПСОВ. 
Не си мислите, че ако обек-
тът в съседния град рабо-
ти, той може да заработи 
едно към едно при вас. Про-
ектантските грешки мо-
гат да струват до 30% от 
строителната стойност. 
Проектантите се застра-
ховат за 200 хил. лв., но при 
изграждане на ПСОВ поради 
допуснати проектантски 
грешки щетите могат да 
бъдат значително по-го-
лям процент от застрахо-
вателната сума. Трябва да 
се настоява за завишаване 
на застраховките за про-
ектантска способност за 
големите обекти. Всички 
плащаме застраховка про-
фесионална отговорност. 
Може да се обмисли съз-

Инж. Красимира Кузманова, „Делфин проект екотехника“ ООД: 

Десетки от големите пречиствателни станции, 

Инж. Красимира Кузма-
нова e магистър стро-
ителен инженер по ВиК 
и пречистване на води в 
Университета по архи-
тектура, строителство 
и геодезия. Преминава 
двугодишна следдипломна 
научна специализация на 
тема „Третиране на води 
с химични реагенти и из-
следване на неавтоматич-
ни дозатори”, завършваща 
с диплома към УАСГ, както 
и едногодишна специали-
зация по научна програ-
ма в областта на водния 
сектор по тема „Менидж-
мънт и пречистване на 
води” с подкрепата на фон-
дация „Карл Дуисберг” в 
Германия. Ключов експерт 
и ръководител на проек-
тантски екип е в повече 
от 30 проекта в областта 
на водния сектор, от кои-
то над 10 с международно 
участие. В момента е уп-
равител на фирма „Делфин 
проект екотехника“ ООД, 
притежава многостранен 
професионален опит като 
експерт по теми и пробле-
ми от областта на водния 
сектор.

Има над 14 публикации, 
касаещи нови решения и 
трудности в областта 
на пречистването на 
водите и третирането  
на утайките.
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които планирахме да построим до 2011 г., не са готови

даването на фонд, в който 
тези средства да се съби-
рат и да покриват греш-
ките. 

След като конкретизи-

рахме проблемите, какви 

са възможните решения?

Необходим е качествен 
мениджмънт на проекта 
до реализацията му и пос-
ледващата експлоатация и 
поддръжка. Трябва да се по-
ставят реалистични цели и 
срокове за изпълнението им, 
както и бюджети, съответ-
стващи на обема възложени 
работи. Подготовката на 
прости, ясни и еднозначни 
инструкции е необходима. 
Добрата комуникация между 
всички участници в инвес-
тиционния процес е важна. 
Нужно е изготвяне на кон-
цепция на ПСОВ, съобразена 
с конкретните местни усло-
вия и точните изходни дан-
ни. Необходими са засилен 
контрол и отчетност. 

След построяване на 
нови ПСОВ трябва да се 
изследват параметрите, 
използвани за оразмеряване 
на ПСОВ, и крайните резул-
тати с цел получаване на 
информация от голямо значе-
ние при бъдещо проектиране 
и изграждане на ПСОВ.

А какви са затруднени-

ята в процеса на възлагане 

при прилагането на Закона 

за обществените поръчки?

Бих започнала с цитат: 
„Законите в една държава са 
толкова добри, колкото е до-
бър контролът по тяхното 
прилагане.”

За съжаление при нас 
много се направи, основно-
то законодателство е хар-
монизирано с европейското, 
но има още доста да се ра-
боти, особено по въпроса 
за контрола, без който се 
обезсмисля приложението 
на тези закони.

Все още има съществе-

ни противоречия между ЗОП, 
ЗУТ и ФИДИК, които се при-
лагат в тръжните процеси 
в момента, и е наистина 
належащо те да бъдат от-
странени.

Залагат се нереал-
ни критерии или такива с 
определена насоченост в 
тръжните документи, кое-
то измества същността 
на поръчката. Определят се 
нереални „бюджетни цени” 
без отчитане на обема на 
работата и без последващ 
контрол. Наблюдаваме фра-
пиращи разминавания между 
възлагани поръчки за висока 
цена при малък обем работа 
и такива на твърде ниска 
цена за голям обем извърш-
вани дейности.

Често фирмите участ-
ват в търгове с необичайно 
ниски дъмпингови цени за 
проектиране в нарушение 
на методиката за минимал-
ни цени в инвестиционно-
то проектиране съгласно 
текстовете от Закона за 
камарите на архитектите 
и инженерите в инвести-
ционното проектиране. Това 
довежда до възможности за 
лоши практики като коруп-
ция и силно занижено качест-
во на проектите с последици 

както в строителството, 
така и в експлоатацията 
на обектите. Наблюдава се 
субективност на методи-
ките за оценка. При тази за 
„стратегия и методология” 

тежестта на оценката при 
различните процедури вари-
ра от 50 до 70%. 

Залагат се и нереалис-
тични начини на плащане. В 
много процедури се опреде-

лят 5% аванс при предвари-
телно внесени 3% гаранция 
за добро изпълнение. Разпла-
щането се извършва 45 дни 
след одобряване на проекта 
и издаване на разрешение за 
строеж, т. е. кредитиране 
на целия проект. Въпросът 
е кой може да си го позволи? 
Същевременно липсва обра-
тната информация от всяка 
проведена процедура и из-
пълнен обект, за да се види 
крайният резултат. Трябва 
да се създаде регистър на 
некоректните фирми, за да 
не се допуска повече да на-
насят щети. Има и недоста-
тъци в нормативната база 
и най-вече в ЗОП и Закона 

за КИИП. Те са свързани с 
неясно дефиниране на пра-
вата, задълженията и от-
говорностите на страните, 
участващи в инвестицион-
ния процес, и създаване на 
възможности за възникване 
на конфликт на интереси. 
Липсва работеща защита 
срещу дъмпинговите цени, 
която трябва да се създаде.

Как можем да предо-

твратим нередностите и 

да се подготвим за ефек-

тивна работа през след-

ващия програмен период 

2014-2020 г.?

Ако не се помисли да се 
укрепят малките и средните 
проектантски организации, 
каквито са типични за Бъл-
гария, те ще изчезнат за 
сметка на големите консул-
тантски европейски фирми. 

Това е лоша перспектива 
за инженерите у нас.

Необходимо е макси-
мално уеднаквяване на кри-
териите за провеждане на 
процедури по ЗОП, както и 
на методиките за оценка. 
Трябва да има по-ясни рамки 
за обхвата на отделните 
фази съгласно изискванията 

на МОСВ и действащото за-
конодателство. Изясняване-
то на залаганите критерии 
за стаж и опит на персонала 
и съдържанието на изисква-
ните референции е задължи-
телно. Трябва да се знаят 
ясно правилата на Агенция-
та по обществени поръчки 
при проверка на тръжните 
документи, при намаляване 
и завишаване на изисквани-
ята с цел да не бъдат огра-
ничаващи. Необходимо е да 
отпаднат или да се намали 
до минимум тежестта на 
субективните критерии. Да 
се наблегне на по-дългия ре-
ален професионален опит на 
фирмите и проектантите, 

както и на референциите, с 
отчитане на резултатите 
от изградените обекти.

Не трябва да се забра-
вя, че за избора на неудач-
на фирма за изпълнител, на 
консултант или проектант, 
неспазване на нормите, из-
искани в разрешителните 
за заустване, оскъпяване на 
строежа и експлоатацията 
и неоправданото повишаване 
себестойността на пречис-
тената вода за население-
то отговорност носи бене-
фициентът. Допуснатите 
грешки обаче плаща цялото 
общество. 

Ако трябва да обобщя, 
важни условия за следва-
щия програмен период са 
създаването на регистър 
на некоректните фирми и 
застрахователен рейтинг 
„професионална отговор-
ност“. След построяване на 
нови ПСОВ трябва да изслед-
ваме параметрите, използ-
вани за оразмеряването им, 
и крайните резултати с цел 
получаване на информация, 
която ще е от голямо значе-
ние при бъдещо проектира-
не и изграждане на подобни 
обекти.Проектантските грешки могат да струват до 30% от строителната стойност на обекта

Лекцията на инж. Красимира Кузманова 

доведе до активни дискусии

Снимки Денис Бучел



т.е .  пречиствателни 
станции, магистрали или 
други обекти. Целта на по-
добен тип събирания, орга-
низирани от КСБ, е да се 
посочат проблемите, кои-
то възникват, и управля-
ващите по оперативните 
програми да дадат реше-
ния, за да не се допускат 
повече грешки”, добави 
председателят на КСБ.

„Никога не сме си по-
ставяли задачата да обу-
чаваме местните власти. 
Семинарът не е предвиден 
за това. В него участват 
успешни кметове, които в 
рамките само на няколко 
месеца защитиха доста 
сериозни проекти“, заяви 
зам.-председателят на 
КСБ и вицепрезидент на 
FIEC Венелин Терзиев. Той 
подчерта, че в процес на 
диалог представителите 
на Камарата желаят да 
продължат доброто съ-
трудничество с общини-
те, за да се отстояват 
взаимните интереси на 
строителите и на мест-
ните власти пред упра-
вляващите органи на опе-
ративните програми. „С 
активен диалог можем и 
трите страни да вървим 

заедно напред. Не трябва 
да забравяме, че предстои 
нов планов период, през 
който финансирането по 
еврофондовете ще е раз-
лично. Трябва да усвоява-
ме, за да подпомогнем раз-
витието на българската 
икономика“, добави той.

„Необходимо е да го-
ворим за бъдещето през 
следващата година и по-
ловина, за да изработим 
качествени проекти, кои-
то ще изпълняваме след 
2014 г. Не трябва да до-
пускаме пропуските, кои-
то направихме през 2006-

2007 г., и да губим време, 
за да ги поправяме. През 
следващия програмен пе-
риод ще се работи върху 
интегрираните проекти. 
Няма да се действа на пар-
че, а заедно и с останали-
те оперативни програми. 
Липсата на координация 
доведе до разпръснати 
инвестиции, които не по-
стигнаха желания ефект. 
Това е отчетено и на 
ниво ЕК. Преди да насо-
чим поглед към следващия 
програмен период, тряб-
ва да знаем къде стоим 
в момента. За сегашния 
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Свилена Гражданска 
Мартин Славчев

„През 2008 г. строител-
ната продукция е 16 млрд. 
лв. За миналата година тя 
е едва 8 млрд. лв., като 6 
млрд. са от обществени 
поръчки”, заяви председа-
телят на КСБ инж. Све-
тослав Глосов по време на 
четвъртия поред семинар 
„Проблеми при усвояване 
на европейските фондове 
и пътища за тяхното ре-
шаване“, който се проведе 
в хотел „Топола скай“, Ка-
варна. Той бе организиран 
от Камарата заедно с 
областните й предста-
вителства във Варна, До-
брич, Търговище, Силистра 
и Шумен в партньорство с 
министерствата на окол-
ната среда и водите и 

регионалното развитие и 
благоустройството, На-
ционалното сдружение 
на общините в Република 
България, ДФ „Земеделие” 
и областните управители 
от Североизточния район 
за планиране.

„Срещите между общи-
ни бенефициенти, управля-
ващи органи и строители 
станаха традиция. Сега 
е времето да поправим 
грешките при усвояването 
на еврофондове от този 
планов период, за да не ги 
допускаме през следващия. 
Сблъскваме се с редица 
проблеми при реализация-
та на обектите - добави 
още инж. Глосов. - Знаете, 
че години след приключ-
ването на проекта той 
подлежи на мониторинг и 
може да се получи финансо-

ва санкция. Причините са 
много - както в предпро-
ектните проучвания, така 
и след това.Трябва актив-
но да усвояваме средства-
та, за да създадем нещо 
за българското общество, 

Янаки Червеняков, началник-сектор „Общини“ 
към ДФ „Земеделие“

Инж. Филчо Филев, кмет на община Провадия: 

Голяма част от 
общините не са ра-
б о т и л и  п р ав и л н о 
при подготовката и 
провеждането на об-
ществени поръчки. 
От ПРСР нанасяме 
финансови корекции, 
които са по специал-
на методология. Тога-
ва местните власти 
предоговарят спо-
разуменията си със 
строителите, които 
вече са избрали. Сами 
разбирате, че 10% 
санкция от договор за 
1 млн. лв. е 100 хил. лв. 
Общините намаляват 
стойността на кон-
трактите с толкова, колкото е финан-
совата корекция от наша страна. Това 
е в нарушение и ние трябва да нанесем 
втори път санкция върху вече предого-
ворената сума. Не е добре това да се 
случва, защото загуби търпят всички, 

най-вече строители-
те. Към момента ре-
шение по този въпрос 
няма. Проектите, кои-
то се разглеждат при 
нас с подобни казуси, 
са спрени. Изпратили 
сме писмо до минис-
търа по управление на 
средствата от ЕС То-
мислав Дончев. Негово-
то ведомство е изгот-
вило методологията 
за санкциониране и оч-
акваме отговор как да 
процедираме с въпрос-
ните общини, които са 
сключили вече договори 
на по-ниски цени. Тема-
та е отворена. Съве-

тът ми към местните власти е да не 
предприемат подобен тип договаряне. 
Изпълнителите се съгласяват на по-
ниската цена, защото трябва да запо-
чнат да строят и да получат обратно 
средствата, които са инвестирали.

Подобни събития са положителни. 
Предоставя ни се възможност да се 
срещаме с ръководителите на упра-
вляващите органи по оперативните 
програми директно. Това ще ни помог-
не много за следващите ни контакти 
с тях. Същевременно разбрахме при-
оритетите за следващия програмен 
период, каква ще бъде организацията 
за финансиране и проблемите, върху 
които ще трябва да акцентираме като 
общини, което ни позволява по-добре да 
планираме нашата работа. Бих желал 
в следващите месеци да има и пред-
ставители на Министерството на 
финансите, на Агенцията по общест-
вени поръчки и Комисията за защита 
на конкуренцията. 

Към момента подготвяме проект за 
подобряването на градската среда на 

Провадия, реализираме и проект за из-
граждане на пречиствателна станция 
по ОП „Околна среда“ за 18,5 млн. лв. 

Управляващи органи на еврофондовете, общини и изпълнители взеха 
участие в четвъртия поред семинар, организиран от КСБ

Участниците се регистрират преди семинара

Деница Николова, главен директор на Дирекция „Програмиране 

на регионалното развитие“, подчерта, че през следващия 

програмен период трябва да се следва интегрираният подход 

при проектите
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много бързо бяха подгот-
вени програмите, той не 
бе базиран на нуждите на 
всеки един от регионите”, 
подчерта Деница Николо-
ва, главен директор на Ди-
рекция „Програмиране на 
регионалното развитие” 
в МРРБ. Според нея семи-
нарът е възможност да 
се даде по-голяма яснота 
за предизвикателствата, 
с които и управляващият 

орган се сблъсква, кога-
то управлява проекти. Тя 
подчерта, че не бива да 
се пропускат проблемите 
при провеждането на об-
ществени поръчки и фи-
зическото изпълнение на 
обектите.

„Всяка трудност при 
усвояването на еврофон-
довете рефлектира вър-
ху строителите. Ако на 
тази среща се реши про-

блем дори и само на една 
община, пак ще има полза”, 
заяви инж. Валентин Въ-
лев, председател на ОП на 
КСБ-Варна, който бе сим-
воличен домакин на съби-
тието.

„Отдавна се чакаше да 
бъде организирано нещо 
подобно. Ако се гледа само 
от едната страна на ба-
рикадата, картината ви-

наги е различна. Тук можем 
да намерим общите допир-
ни точки между управлява-
щи органи, общини и стро-
ители. Не сме подготвени 
да усвояваме ефективно, 
а това ще рефлектира 
върху средствата, които 
ще получим през следва-
щите програмни периоди. 
През последната година и 
половина ДФ „Земеделие“ 

прави солидни реверанси 
на бенефициентите по 
Програмата за развитие 
на селските райони. Преди 
дни дадохме възможност 
на общините - кандидати 
по мярка 321, да усвоят 
още 120 млн. евро. В мо-
мента приемаме проекти 
за деинституализация”, 
обясни Янаки Червеняков, 
началник-сектор „Общини” 
в ДФ „Земеделие”.

Деница Николова уточ-
ни, че в Североизточния 
район се изпълняват 52 
проекта по ОПРР, които 
са за близо 100 млн. лв., и 
по думите й в близко бъде-
ще този размер на инвес-
тиции ще расте. „Само 
една община от региона 
няма проект по нашата 
програма. Това означава, 
че активността на бене-
фициентите е на много 
добро ниво“, добави тя. 
Според нея 

основното предизвикател-

ство, с което се е сблъскал 

управляващият орган,

е оценяването на об-
щините не според реал-
ните им нужди, а по про-
ектната им готовност. 
Именно това не е дало въз-
можност за финансиране 
на проекти, които са щели 
да доведат до по-голям 
икономически и социален 
ефект. Затова от ОПРР 
предоставят средства за 
интегрирани планове за 
градско развитие, въз ос-
нова на които през следва-
щия програмен период ще 
се развиват регионите. 
„Те ще обосноват и пара-
метрите на конкретен фи-
нансов ресурс, който да се 
опитаме да защитим пред 
ЕК за след 2014 г. Планове-
те ще покажат реалните 
нужди на регионите“, обяс-
ни Николова и напомни, че 

през следващия програмен 
период приоритетите са в 
съзвучие със стратегията 
„Европа 2020”. 

„След 2014 г. ОПРР ще 
бъде Програма за градско 
развитие. Фокусът и об-
хватът на бенефициен-
тите ще бъде стеснен по 
няколко причини. Първо, фи-
нансовият ресурс от Евро-
пейския фонд за регионално 
развитие е изключително 
лимитиран. Не трябва да 
забравяме, че над 70% от 
населението е съсредо-
точено в градовете и ние 
желаем да концентрираме 
средствата именно там“, 
заяви главният директор. 
По думите й самата на-
ционална концепция за 
развитие на страната ще 
определи кои са малките, 
средните и големите гра-
дове у нас, както и кои са 
селските райони. Но няма 
да остане населено място, 
което да не попадне или в 
ОПРР, или в ПРСР. 

Четири са основните 
приоритета на програ-
мата за следващия про-
грамен период. Първият е 
устойчивото градско раз-
витие. То ще е с най-голям 
финансов ресурс. Инвес-
тициите ще са фокусира-
ни в културна, социална, 
спортна инфраструктура, 
в здравеопазване и интег-
риран градски транспорт. 
„Ако има градове, които ще 
станат наши бенефици-
енти след приемането на 
националната концепция, 
ще осигурим средства за 
разработването на тех-
ните планове“,  обясни 
главният директор на Ди-
рекция „Програмиране на 
регионалното развитие” в 
МРРБ. По думите й до сре-
дата на другата година 
ОПРР ще одобри планови-
те документи. 

 стр. 10

Инж. Пенка Йорданова, кмет на община Вълчи дол: Валентин Йорданов, зам.-кмет на община Девня:

За първи път присъствам на та-
къв семинар и бих желала да поздра-
вя организаторите му - Камарата на 
строителите в България и вестник 
„Строител”. Горещо приветствам ор-
ганизирането на подобен тип форуми. 
Според мен темите, които бяха обяве-
ни в предварителната програма на се-
минара, са много важни и именно това 
беше водещото за мен при решението 
ми да участвам. 

Подобен тип форуми, на които мо-
жем лично да се срещнем с представи-
тели и служители от управляващите 
органи на оперативните програми, а 
също така и с преките изпълнители на 
строителните дейности, са от изклю-
чително значение. Голяма част от про-
ектите са свързани именно със стро-
ителство и ние като ръководители на 
общините, засегнати пряко от пробле-

мите, можем да научим в каква посока 
трябва да разработваме проекти и да 
получаваме финансиране по тях. 

За мен този семинар беше изклю-
чително полезен, защото разбрах в 
каква посока се планира развитието 
и възможностите за финансиране по 
различните оперативни програми през 
следващия програмен период. 

Адмирирам организирането на подо-
бен тип семинари от страна на КСБ. Те 
са изключително полезни за общинските 
администрации, тъй като тук може да 
се получи информация за кандидатства-
не по европроекти и възможностите, 
които дават различните оперативни 
програми. На такива форуми можем да 
обменим опит със своите колеги от 
другите общини, които са реализирали 
част от проектите си. 

По време на семинара се дискути-
раха полезни теми относно стратеги-
ческите мерки, които правителството 
и различните министерства предвиж-
дат за програмния период 2014-2020 г. 
Голяма част от програмите, които ще 
бъдат отворени, са от решаващо зна-
чение за малките и средните общини, 
каквато е и нашата.

Имам една препоръка към организа-
торите на бъдещите семинари. Мисля, 
че на подобни срещи трябва да бъдат 
поканени и представители на Минис-
терството на финансите, на екипа по 
управление на средствата от ЕС, а и 
представители на различните банки в 
страната. Те биха могли да участват в 

по-задълбочен дебат относно начините 
за финансиране на различните проекти. 
Благодаря за провеждането на този се-
минар, който стана възможен благода-
рение и на вестник „Строител”.

Светла Иванова от МОСВ представи приоритетите във 

водния сектор след 2014 г. 

Инж. Валентин Вълев, председател на ОП на КСБ-Варна, 

и главният редактор на в. „Строител“ Ренета Николова 

обсъждат програмата на форума

Снимки Денис Бучел
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Румен Панайотов, кмет на община Нови пазар:

Смятам, че семинарът бе много 
полезен. При дебатите навлязохме в 
някои детайли по процедурите. 

Най-важното за мен беше, че за 
пореден път се убедих, че по отно-
шение на изискванията и оценките 
на управляващите органи на различ-
ните равнища има различни крите-
рии, различни оценки и различни пре-
поръки.

Бих препоръчал да се обсъди въз-
можността за промяна на оценява-
нето. На нещата трябва да се гледа 
малко по-творчески, тъй като тези 
строги и бих казал по европейски бю-
рократични изисквания не са никак 
полезни за нашата работа. 

 от стр. 9 

Вторият приоритет 
е насочен към министер-
ствата на културата, на 
икономиката, енергетика-
та и туризма и на здраве-
опазването. Все още не е 
уточнен индикативният 
финансов ресурс. Трета-
та насока ще е основно 
към туризма. Ще се про-
дължи изграждането на 
туристически атракции и 
на регионалния маркетинг. 
Според Деница Николова 
енергийната ефектив-
ност ще бъде застъпена 
поне в две оперативни 
програми, като в ОПРР 
тя ще продължи да е за 
многофамилните жилищни 
сгради. Финансовият ин-
женеринг е приложим към 
всеки един от тези прио-
ритети. 

Изискването на ЕК за след-

ващия програмен период е 

все повече средства да се 

влагат във възвръщаеми 

инвестиции. 

Досега основно про-
грамите бяха на принципа 
на безвъзмездната фи-
нансова помощ, но след 
2014 г. този тип ресурс 
ще е ограничен. Проекти-
те трябва да постигнат 
своята възвръщаемост 
дори в дългосрочен период 
от време, т. е. до 15 го-
дини. Чрез бизнес анализа 
може да се обоснове, че 
тези средства наистина 
ще се върнат и ще се ре-
инвестират в други.

„Оттук нататък пред-
стоят формалните и не-
формалните преговори за 
оперативната програма. 
До дни работната група 
ще започне реалното раз-
писване на приоритетите 
за следващия програмен 
период. За нас е важна 
пълната прозрачност и 
средствата да достигнат 
до най-нужните обекти“, 
заяви Деница Николова. 

„Необходимо е по-бър-
зото провеждане на об-
ществените поръчки от 
бенефициентите по ОП 
„Околна среда“, отбеляза 
от своя страна Светла 
Иванова, държавен екс-
перт към Дирекция „Кохе-
зионна политика за околна 
среда“ към екоминистер-
ството. 

„Същевременно оба-

че трябва да ускоряваме 
реализацията на инвес-
тиционни проекти. Съз-
даването на механизми 
за ангажирано участие на 
проектанти и изпълните-
ли в процеса на подготов-
ка и изпълнение е другото 
условие, което ще спомог-
не за по-бързото усвоява-
не на евросредствата“, 
допълни тя и посочи ВиК 
сектора като област, в 
която могат да се обсъ-
дят възможности за под-
готовка и изпълнение на 
интегрирани проекти за 
следващия програмен пе-
риод.

Вече е одобрен списък 
с тематични цели, които 
да влязат в ОПОС след 
2014 г. В момента МОСВ 
е в процес на формира-
не на работната група 
в сектор „Околна среда”. 
Работи се по проектите 
на регламенти за новия 
период. Търсят се меха-
низми за опростяване и 
окрупняване на предос-
тавянето на средства по 
програмата. След 2014 г. 
ще трябва да се изградят 
пречиствателни станции 
за населените места с 
над 2000 е.ж. „В по-голя-
мата част от страната 
канализационната мрежа 
е частично изградена. Тя 
е на средна възраст около 
30-50 г. и е от бетонови 
тръби, които са в лошо 
техническо състояние. 
Чрез финансовата помощ 
от Европейската инвес-
тиционна банка ще под-
готвим критериите за 
типовата документация 
по проектите. Тя трябва 
да е готова до края на го-

дината. Рискът в случая е, 
че бенефициентите често 
я възприемат като един-
ственото правилно ре-
шение“, подчерта Светла 
Иванова. 

„Идвайте при нас и пи-
тайте. Често се канди-
датства за недопустими 
инвестиции. Няма проект, 
който да е подготвен ка-
чествено и да не е одо-
брен от ДФ „Земеделие“. 
Не забравяйте 5-те про-
цента непредвидени раз-
ходи, които позволяваме 
по ПРСР. Те се определят 
не от Закона за устрой-
ството на територията, 
а спрямо наредбата за 
програмата. Няма да одо-
брим проект с посочени 
0% непредвидени разходи“, 
заяви Янаки Червеняков. 
Той предупреди общините 
да си проверяват добре 
количествените сметки, 
които залагат, защото 
са факт проектантските 
грешки и често обектите 
се проектират набързо, 
без да се познава добре 
теренът. Така се случва 
те да минават през во-
ден обект или жп линия. 
Като още една грешка 
той посочи неправилно-
то разделяне на общест-
вени поръчки, без да се 
спазва регламентът на 
закона. „Ние не целим да 
санкционираме местни-
те власти“, категоричен  
беше той. 

„Кандидатствайте по 
ПРСР. Община Тутракан 
се бе отказала да участ-
ва, но след срещи успя да 
подготви проекта за деин-
ституализация. 90% съм 
убеден, че ще подпише до-

говор с нас“, добави Янаки 
Червеняков. „Не трябва да 
е неформално отношение-
то на бенефициентите 
към провеждането на тър-
гове. Често се случва да

наблюдаваме недобре  

изготвена документация 

за обществени поръчки,  

заради която после  

се спират проекти. 

От провеждането на 
търгове до голяма сте-
пен зависят последва-
щите финансови коре-
кции“, заяви инж. Петър 
Петров, независим кон-

султант. По думите му е 
необходим сериозен ана-
лиз на съществуващи-
те проблеми, както и на 
изпълнението на насто-
ящия програмен период. 
Трябва да се проведат 
консултации с централ-
ната власт -  МОСВ, 
МРРБ, МЗХ, за подготов-
ката на конкретните 
дейности за реализа-
ция още в началото на 
2014 г. Според него е ну-
жен по-сериозен контрол 
върху документацията 
на обществените по-
ръчки. „Трябва да се кон-
тролират задълженията 

на общината по изисква-
нията и условията на до-
говора за безвъзмездна 
финансова помощ, както 
и по графика му на изпъл-
нение“, подчерта той. 

„Има ползи от добро-
волното разкриване и 
докладване на нередно-
сти“, подчерта Димитър 
Ганев от МРРБ. В този 
случай нарушението не се 
докладва на ОЛАФ. Не се 
оповестява, че бенефици-
ентът е сключил нерен-
табилен договор, което 
се има предвид в бъдеще 
при оценяване на нови 
проектни предложения. 

Вторият ден на семинара продължи с доц. Георги Манлиев - модератор, Ванина Чалъкова от 

фонд ФЛАГ, инж. Петър Петров – консултант, и инж. Красимира Кузманова от „Делфин проект 

екотехника“ ООД

Зам.-кметът на община Тутракан Петя Василева заяви, 

че местните власти не трябва да се отказват, срещайки 

първата трудност при кандидатстване по европрограмите 
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Инж. Валентин Вълев, председател на ОП на КСБ - Варна:

КСБ

Свилена Гражданска

Инж. Вълев, срещнахте 

ли предизвикателства при 

организацията на семи-

нара?

На мен не ми беше труд-
но, защото имах много по-
мощници в лицето на об-
ластните председатели на 
Търговище, Разград, Шумен, 
Добрич и Силистра, тъй 
като те на местно ниво 
познават всяка общинска 
управа. Инж. Венетка Вита-
нова като щатен служител 
на КСБ също свърши доста 
работа. Трябва да подчер-
тая и усилията на екипа 
на вестник „Строител“. За 
организирането на едно ме-
роприятие е нужно голямо 
внимание. Присъствах на 
семинара в Бургас и останах 
изненадан, че в една зала се 
събират точно хората, кои-
то вършат работа и с които 
търсим комуникация. 

Работим основно по ев-
ропейски програми, но ние 
строителите нямаме ясно-
та как точно се работи по 
различните програми. Об-
щините също не знаят как-
во трябва да се случи.  Там 
инженерният капацитет е 
на ниско ниво, особено при 
по-малките населени мес-
та. Прецених още по време 
на семинара в Бургас, че по-
добен форум е от изключи-
телно значение за региона 
и вложих усилия да организи-
рам повече представители 
на местната власт да при-
състват и в Каварна. Смя-
там, че има изключителен 
смисъл от събитието, дори 
и само за това, че ще срещ-
неш хората, с които можеш 
да работиш. След време, ако 
имаш въпроси, можеш да им 
се обадиш и да получиш нуж-

ните  отговори.  Комуника-
цията е по-лесна, когато 
познаваш някого, а не когато 
не си го виждал. 

Като областен пред-

седател на Камарата във 

Варна как оценявате ситуа-

цията, в която се намират 

местните строителни 

компании?

Зле, като при всички ос-
танали колеги в страната. В 
момента работа няма. Всич-
ки се борим за оцеляване. При 
някои въпросът е само кога 
ще затворят - сега или по-
късно. Това е положението. 

Как работите с общи-

ните от региона?

Най-често срещаните 
трудности са свързани с 
техния капацитет. Иска им 
се да правят нещо, но не зна-
ят как. Някои от общините 
са създали екипи, които не-
винаги работят пълноценно. 
Оттам започват трудно-
стите на местните власти, 
защото не могат да напра-
вят отделните компоненти 
на даден проект качествено. 
Не се интересуват доста-
тъчно как трябва да се ра-

боти, за да се случат неща-
та.  Една част от малките 
общини не спазват Закона 
за обществените поръчки 
и не правят търгове само с 
фирми, регистрирани в Цен-
тралния професионален ре-
гистър на строителя.  Това 
е абсурд. Те са представите-
ли на властта, а не спазват 
нормативната уредба. 

Има ли начин да решим 

проблемите на страната с 

усвояването на средства 

от ЕС?

Начин винаги има, но е 
нужна воля. Членовете на 
Камарата като единици до-
бре си вършим работата, за-
щото оцеляваме. Но когато 
се съберем заедно, като че 
ли не можем да защитим це-
лите си. Същото се случва и 
в общините, и в държавата. 
Протичат дебати, но без 

решения. Трябва да се пред-
приемат адекватни мерки 
за усвояването на средства 
от ЕС. Като погледнеш в ме-
диите, ще си помислиш,  че 
наистина се върши доста 
работа, но реално не е така. 
Промяната е незначителна. 
Безработицата се увелича-
ва. Много от нещата се спи-

рат у нас след изборите. Ид-
ват много нови хора, които 
трябва да се обучат само за 
няколко месеца и да добият 
представа къде са. Докато 
разберат, и половината им 
мандат минава, а след това 
няма време нещата да се 
случат. Трябва да има воля 
от страна на управляващи-
те, за да решат проблемите. 
Трябва да има и  личности, 
които да поемат персонална 
отговорност. 

Участвате активно в 

обществени поръчки. Кои 

са най-фрапиращите слу-

чаи, с които сте се сблъск-

вали?

Непрестанно играем по 
търгове. Председателят на 
Камарата инж. Светослав 
Глосов спомена, че най-мно-

го работа строителите 
получават именно от об-
ществени поръчки. Неред-
ностите са много. Но ние 
преиграваме с тях. За едно 
копче изхвърляме балтона в 
коша. Това не е само при нас, 
но и в Европа.  Не е важно 
само какви нередности има, 
а по-важно е как се усвояват 

еврофондовете, намалява ли 
безработицата, колко обек-
та с обществено значение 
са реализирани, какво е тях-
ното качество.

Какъв е характерът на 

варненския строител? 

Като всички хора дюл-
герите при нас са различни. 
Едните са по-упорити, дру-
гите не толкова. Град Варна 
е притегателен център за 
хората от Североизточна 
България, същевременно той 
е мултинационален – тук има 
руснаци, казаци, арменци и 
т.н. Градът, от една стра-
на, е комуникативно място, 
от друга, е по-отдалечено и 
по-безопасно. Всичко това 
влияе върху характера на хо-
рата и съответно на стро-
ителите. 

Инж. Валентин Вълев е роден на 22 октомври 1960 г. 

във Варна.

Завършил е Строителния техникум в родния си град 

със специалност строителство и архитектура, 

а през 1984 г. се дипломира във Висшето военно-

строително училище „Любен Каравелов” с профил 

промишлено и гражданско строителство.

Собственик е на две водещи в областта си 

търговски фирми - „Експрес Гаранцион” ООД и 

„Акватек” ЕООД. Първата е основана през 1990 г. 

в Шумен. Четири години по-късно строителят 

поставя началото на още един вид дейност, като 

основава „Акватек” ЕООД. 

Инж. Вълев е областен председател на ОП на КСБ – 

Варна, и член на Контролния съвет на Камарата.

При някои фирми въпросът е само кога 
ще затворят – сега или по-късно

Апартхотел  „Топола скай“ е атрактивно място на брега на Черно море

Снимки Денис Бучел
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Виктория Стоянова - 
ОП на КСБ - Пловдив

Националният конкурс 
„Аз мога да строя” за млади 
специалисти от професио-
налните гимназии по стро-
ителство, подкрепян от 
КСБ, вече е на старта на 
четвъртия си сезон. Иде-
ята да се даде шанс на бъ-
дещите професионалисти 
в строителния бизнес да 
намерят своето призвание, 
като разработят в екип с 
връстниците си симулатив-
ни проекти в категориите 
„Съвременна модерна къща”, 
„Традиционна българска 
къща”, „Бунгало” и „Павилион”, 
намира все повече привърже-
ници. За успешното навлиза-
не в тънкостите на идейни-
те и работните проекти, на 
умението да се представи 
проект пред инвеститор 
помагат преподаватели от 
гимназиите и експерти от 
КСБ, КАБ и КИИП.

Темелите на този про-
ект са положени през 2009 г. 
по инициатива на председа-
теля на ОП на КСБ-Пловдив 
Пламен Иванов – член на УС 
на Камарата и отговарящ за 
професионалната квалифика-
ция в нея.

В  официа лни я  пър -
ви старт на проекта „Аз 
мога да строя“ в Пловдив 
се включват 7 екипа с 26 
участници от ПГСАГ „Арх. 
Камен Петков“ - Пловдив. 
Това начало е силно завла-
дяващо и заразяващо. То се 
явява добра предпоставка 
за развитие на проекта 
на национално ниво. През 
2010–2011 г. в него вече 
участват 7 областни гра-
да – Пловдив, София, Сливен, 
Русе, Варна, Стара Загора 

и Бургас, а в третия сезон 
- през 2011–2012 г., се при-
съединяват още 5 – Велико 
Търново, Пазарджик, Кърджа-
ли, Монтана и Ямбол. В на-
чалото на четвъртия сезон 
на „Аз мога да строя“ - 2012– 
2013 г., и Смолян се включи 
към проекта.

„Всяка година начина-
нието става все по-добро 
и ефектът му върху мла-
дите хора е все по-значим. 
Предстои КСБ да обмисли 
възможностите и за ре-
ализация на някои от раз-
работките“, коментира на 
финала на проекта 2011–

2012 г. председателят на 
КСБ инж. Светослав Глосов.

„Придобихме самочувст-
вие, знаем какво искаме, 
доказахме, че можем. На-
шият проект за съвремен-
на модерна къща грабна 
първа награда на финала 
на „Аз мога да строя“ 2011–  
2012 г. Националната те-
левизия отрази събитието, 
давахме интервюта. Няма-
ше как да стигнем до всичко 
това, ако го нямаше проек-
та“, споделя Ангел Царов от 
екип ВВС, абитуриент и кан-
дидат-студент от пловдив-
ската гимназия.

Участниците отчитат, 
че проектът помага в про-
фесионалното им развитие, 
че по този начин придобиват 
по-голямо самочувствие, от-
криват таланта си и се ори-
ентират в правилната посо-
ка за бъдещото им развитие 
като строителни специали-
сти. Факт е, че наградата в 
проекта е самото участие в 
него, както и възможности-
те за запознанства със 
специалисти от различни-
те браншови организации и 
адаптиране към друга соци-
ална среда.

За трите години през 
„Аз мога да строя“ са минали 
повече от 420 млади възпи-

таници от 13 професионални 
гимназии в 13 града, подкре-
пяни от 46 преподаватели. 
Всички те са били и са с 
ясната визия да продължат 
развитието си в строител-
ните професии. 

Експертната подкрепа 
от страна на специалисти-
те от КСБ, КАБ и КИИП е 
мост в приемствеността 
между поколенията, реална 
среда, в която младите спе-
циалисти не са в позиция на 
ученици, а се приемат и се 
чувстват като колеги с по-
малко опит. 

Правят се стъпки за 
развитието на проекта и 
извън България. Има инте-
рес и предпоставки през 
сезон 2012–2013 г. „Аз мога 
да строя” да се превърне 
в проект с международно 
участие.

Проектът не цели да об-
хване цялата образовател-
на система, а на базата на 
ограничения ресурс да от-
крие определен кръг моти-
вирани и талантливи хора 
и те да станат образец за 
другите, за да вдигнат ни-
вото на професията. Това 
са много добре инвестирани 
средства във времето за бъ-
дещото развитие на строи-
телния бранш.

Градове Екипи Участници

„Аз мога да строя“ 
2009 - 2010 г.

1 1 26

„Аз мога да строя“ 
2010 - 2011 г.

7 28 169

„Аз мога да строя“ 
2011 - 2012 г.

12 38 216

„Аз мога да строя“ 
2012 - 2013 г.

13 40 240

Поредният конкурс. 

Председателят на ОП на 

КСБ-Пловдив Пламен Иванов 

приветства участниците и 

гостите

Снимка Георги Сотиров

Емил Христов

Трансферът на ноу-хау 
в областта на норматив-
ната уредба и правилата 
за набиране и разходва-
не на средства във фонд 
„Професионална квалифи-
кация” ще бъдат обект 
на дискусии между Фе-
дерация „Строителство, 
индустрия и водоснаб-
дяване” към КТ „Подкре-
па”, КСБ и Строителния 
квалификационен център, 
от българска страна, 
които ще си партнират 
с немската паритетна 
институция BG BAU. От 
полска страна участва 
синдикатът UNI-BUD, а 
от испанска -  фондаци-

ята на труда (Fundacion 
laboral). Това стана ясно 
след първата работна 
среща по проект „Социа-
лен диалог и паритетни 
фондове” ,  финансиран 
от ЕК. Той е иницииран 
от социалните партньо-
ри в строителната ин-
дустрия - Европейската 
федерация на строител-
ната индустрия (FIEC) и 
Европейската федерация 
на работещите в строи-
телството и дърводоби-
ва (EFBWW). Основната 
му цел е подпомагане на  
учредяването на пари-
тетни институции или 
фондове в строителния 
бранш и трансфер на до-
бри практики. Това е тре-

тата инициатива в тази 
област след проведените 
конференции във Варша-
ва и Букурещ през март 
2008 г. и октомври 2010 
г., насочени към старите 
и новоприсъединилите се 
държави - членки на ЕС. В 
проекта участват още 
шест държави – България, 
Германия, Полша, Испания, 
Румъния и Франция.

Второто направление 
от дейностите по про-
екта е безопасността и 
здравето при работа. Във 
връзка с това се предвиж-
да в началото на декември 
в Германия да се проведе 
двудневно обучение. 

Срещата у нас беше 
председателствана от 

Заседанието на разшире-
ния Управителен съвет на КСБ 
ще започне с председателя на 
Камарата Светослав Глосов, 
който ще представи инфор-
мация относно изпълнението 
на приетите решения на УС. 
Изп. директор Иван Бойков ще 
изнесе текуща информация 
за изпълнението на бюджета.  
Зам.-председателят на КСБ 
Венелин Терзиев ще предложи 
приемане на решение за про-
мени в правилника за годишни-
те награди на строителните 

Ден преди разширения Управителен  съвет на КСБ и ОП - София, проведе областен съвет, на който беше обсъдена 

необходимостта от провеждане на кръгла маса по темата за обществените поръчки

Снимка Денис Бучел

Николо Бриньоли – съ-
ветник „Икономически и 
социални въпроси” в Ев-
ропейската асоциация на 
паритетните институции 
(AEIP). Сътрудничеството 
между КСБ и нея е още от 
2010 г., когато в рамки-
те на конференцията в 
Букурещ бяха изтъкнати 
добрите практики у нас в 
областта на безопасните 
и здравословни условия на 
труд. В срещата участва-
ха Доменико Кампогранде, 
директор „Социални въпро-
си” на FIEC, Йоанис Парте-
ниотис от КТ „Подкрепа“, 
Таня Бъчварова – ръководи-
тел на направление „Ана-
лизи и прогнози” в КСБ, 
Нина Георгиева – ръково-
дител на звено „Управление 
на проекти”, и Мадлена 
Босева – експерт в звено 
„Управление на проекти” в 
Камарата. 

фирми. По време на срещата 
ще бъде обсъдено честването 
на Деня на строителя през тази 
година. Областният председа-
тел на КСБ-Пловдив, Пламен 
Иванов ще изнесе доклад за из-
пълнението на проекта „Аз мога 
да строя“, а председателят на 
секция „Професионално обучение 
и квалификация“ към Камарата 
Красимир Николов ще представи 
възможностите за развитие на 
квалификацията в бранш стро-
ителство. След приключването 
на работата на УС ще бъде офи-
циално открит новият офис на 
ОП-Сливен, на КСБ.

Отиде си нашият колега и 
приятел Михаил Вълканов. Той 
умееше да работи, да се бори с 
трудностите и да побеждава. 
Гореше в работата си на стро-
ител и предприемач. Всички, 
които го познаваха, знаят колко 
много държеше на качеството, 
колко беше стриктен в сроко-
вете и как непрекъснато търсеше нови предиз-
викателства. Беше добър човек, верен приятел и 
точен колега. 

Той си отиде, но остава построеното от него, 
остават сградите, в които зазиждаше частици от 
душата и сърцето си. За времето от своето осно-
ваване дружеството „Вълканов и Миланов“, в което 
бе съдружник, е изградило над 40 обекта, от които 
22 със собствено финансиране. Хотел „Метрополи-
тън“ си остава един от символите на София. 

Поклон пред паметта му. 
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Виктория Стоянова – 
ОП на КСБ - Пловдив

Високите изисквания 
на ЕС и националното за-
конодателство по отно-
шение на опазването на 
околната среда поставят 
на дневен ред проблема за 
ефективното управление 
на строителните отпа-
дъци. В унисон с времето 
ОП на КСБ – Пловдив, ор-
ганизира  кръгла маса на 
тема „Обсъждане на необ-
ходимостта от усвояване 
на система от знания и 
умения, пряко свързани с 
екологичното законода-
телство и прилагането 
му от специалистите, 
изпълняващи длъжност-
та еколог в строителни 
фирми и фирми, специа-
лизирани в разрушителни 
дейности.“

Целта на форума бе да 
се дефинира потребност-
та в строителните фирми 
от еколог, който да има 
регламентираща роля в 
процеса на строителство, 
и да се обсъди дали тази 
позиция може да  стане не-
отменна част от проект-
ната документация.

Съорганизатор на ини-
циативата стана Търгов-

ско-промишлената камара 
(ТПК) в Пловдив. В дискуси-
ята се включиха експерти, 
еколози, клъстер „Зелена 
синергия“, строителни 
фирми, медии и др.

Във фокуса на кръгла-
та маса бяха дебатирани 
ползите от добрите прак-
тики за разделно събиране 
на отпадъци на строител-
ната площадка. Анализи-
рани бяха постановки от 
новия Закон за управление 
на отпадъците, които 
пряко засягат  дейности-
те за събиране и временно 
съхранение на отпадъци 

в строителството и при 
разрушаване.

Особен интерес пре-
дизвика поставеният от 
Пламен Иванов – предсе-
дател на ОП - Пловдив, 
въпрос от практиката за 
това кой е отговорен и 
кой плаща за събирането, 
съхраняването, транспор-
тирането и третирането 
на отпадъците. 

Според експертите 
тълкуването е, че по-ско-
ро възложителят е отго-
ворният, а не строителят, 
който е изпълнител. Така 
възниква сериозна потреб-

ност от изясняване на ро-
лята и отговорностите 
на еколозите, нивото на 
тяхната компетентност, 
механизма на взаимо-
действие в хода на реали-
зация на един строителен 
проект.

Разумно ли е да се 
прилагат европейските 
практики за разписване 
на екологичните изиск-
вания още при разработ-
ването на даден проект, 
може ли това да стане 
норма  – около тези акцен-
ти бяха изказани мнения  
от участниците.

Както стана ясно от 
информацията, поднесена 
от директора на ПГСАГ – 
Пловдив, Мариана Спасова, 
в средните училища обу-
чение с практическа насо-
ченост за строителните 
отпадъци не е застъпено. 
Частично темата може 
да влезе в „Технология на 
строителството“. Във 
висшето образование в 
специалността „Екология“ 
такава проблематика е 
заложена в курса на обуче-
ние. Според нея пропускът 
в професионалните гимна-
зии може да бъде запълнен 
със СИП или ЗИП.

 Добрина Проданова 
– председател на ТПК - 
Пловдив,  посочи, че съв-
местната работа на еки-
пите от двете камари е 
пример за добра практика. 
Тя подчерта, че като бран-
шови организации КСБ и 
ТПК в Пловдив са намери-
ли адекватен механизъм за 
предоставяне на възмож-
ност за обучения за члено-
вете си чрез различните 
курсове за специалисти  
по безопасност на труда. 
Обсъждането на европей-
ските практики и търсе-
нето на иновативен бъл-
гарски подход за намиране 

на точното място в стро-
ителния процес на еколози-
те е още един отговор на 
такива потребности.

Спорове породи къде 
трябва да са регламенти-
рани екологичните норми и 
от кого. Конструкторите 
и архитектите в началото 
на процеса на планиране ли 
да залагат изискванията и 
ефективна ли ще е функци-
ята на един еколог в стро-
ителна фирма, ако това 
не е така, дискутираха на 
форума.

Участниците в кръг-
лата маса се обединиха 
около предложението на 
Пламен Иванов да се ини-
циира следваща дискусия, 
в която да бъдат поканени 
и представители на КИИП, 
КАБ и на институциите – 
местна и държавна власт, 
които са страна по тема-
та. Беше посочена необ-
ходимостта заедно да се 
работи по наредбата за 
управление на отпадъци-
те, така че да се изгот-
вят работещи предложе-
ния за текстове, които да 
разписват ясно критерии-
те, нивото на компетент-
ност и отговорностите 
на всеки участник в стро-
ителството.  

Кирил Тюлев от Националния център за професионално обучение към Търговско-промишлената 

камара, Мариана Спасова - директор на ПГСАГ - Пловдив, Павел Пандърски и Недка Инджова - 

експерт-еколози, по време на форума

Министър Нона Караджова и зам.-министър Ивелина Василева с 

кметове на общините бенефициенти

Снимка авторът

 
 

Мартин Славчев

Три договора за 
стартирането на 
н о ви  п р о е к т и  н а 
обща стойност 87 
млн. лв. бяха подпи-
сани в  Министер-
ството на околната 
среда и водите между 
министър Нона Кара-
джова и кметовете 
на общините бенефи-
циенти.

Контрактите по 
ОП „Околна среда“ са 
за интегриран про-
ект за водния цикъл 
на Бяла Слатина и 
за подобряване на 
екологичното състояние 
на Бяла чрез изграждане 
и реконструкция на ВиК 
инфраструктурата на 
града. Третият договор е 
за финансиране на интег-
риран проект за водния 
цикъл на Исперих. Минис-
тър Караджова препоръча 
на представителите на 
общините да въведат въ-
трешен график и на всеки 
10 дни да се информират 
докъде е стигнал напре-
дъкът по обектите. 

Проектът на  Бяла 
Слатина е на стойност 
26 млн. лв. Чрез него ще 
бъде изградена ПСОВ на 
населеното място за 17 
000 екв. ж., както и ко-

лектор, 1,5 км път и 2 км 
електропровод до стан-
цията. Ще се изгради и 
модернизира 11 км водо-
провод, 37 км канализация, 
485 бр. сградни водопро-
водни отклонения и 470 
сградни канализационни 
отклонения.

Подобряването  на 
екологичното състояние 
на община Бяла ще стане 
чрез изграждане и рекон-
струкция на 14 км канали-
зация и 13 км водопровод 
на стойност 13 млн. лв. 
Ще бъдат направени и две 
канални помпени станции, 
тласкател, водоснабди-
телна и канализационна 
мрежа в ЗВКО „Чайка“ и 

местността Глико. 4254 
жители на града ще бъ-
дат включени към новоиз-
градената и реконструи-
рана водопроводна мрежа 
и главни водопроводни 
клонове. 

Проектът на Исперих 
е на стойност 48 млн. лв. 
и ще е готов в края на ап-
рил 2015 г. Той предвижда 
изграждане на канализа-
ционна мрежа с дължина 
46 088 м, реконструкция 
на 15 946 м водопровод и 
разширение на местната 
пречиствателна стан-
ция за отпадни води, към 
която ще бъде изградено 
биологично стъпало за  
12 436 екв. ж.

Снимка авторът
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Инж. Георги Григоров:

Председателят на ОП на КСБ – Шумен, е потомствен строител с интерес към лова, 
градинарството и журналистиката

Мартин Славчев

Инж. Георги 
Григоров е 

изпълнителен 
директор на 

„Пътища” АД - 
Шумен, надзорник 
по част „Пътна” и 

председател на ОП 
на КСБ – Шумен. 

Той е инженер 
по транспортно 
строителство с 

28 години стаж по 
специалността. 

Нашият екип имаше 
удоволствието да 

се срещне с него по 
време на двудневния 

семинар в Каварна, 
организиран от КСБ

„За неговото строител-
ство вадихме баластрата 
от чашата на язовир „Коп-
ринка” и с нея бъркахме бе-
тона, за да редим пътни-
те ивици. Представете си 
какви бяха темповете на 
работа тогава. А в момен-

та асфалтът се полага с 
GPS контрол. Видимо е, 
че напредъкът, който по-
стигнахме в начина си на 
работа през последните 
30-40 години, е огромен”, 
отбелязва с гордост той. 

Като технически ръ-

ководител в „Пътно уп-
равление – Шумен” през 
80-те години на миналия 
век инж. Григоров се за-
нимава главно с рекон-
струкцията на пътища. 
„Работата действително 
беше много. Може да се 

Аз мисля, че има много неща, по кои-
то ние – представителите на Камара-
та на строителите в България и ней-
ното ръководство, трябва да работим, 
започвайки от целия инвестиционен 
процес, от проектирането, обществе-
ните поръчки, строителството, като 
стигнем и до последващия контрол. Във 
всички тези етапи има какво да се на-
прави, за да може по-бързо и по-качест-
вено да усвояваме европейското финан-
сиране. Именно тук е мястото на КСБ 
- тя защитава българските интереси в 
усвояването на тези средства. На се-
минари като този, организиран от КСБ, 
можем да обсъдим актуалните проблеми 
и да намерим най-ефикасните методи за 
тяхното решаване. 

Подобен тип срещи са много полез-
ни, тъй като на тях се осъществява 
личен контакт с управляващия орган, а 
това е много важно както за възложи-
телите в лицето на общините, така и 

за самите строители. На практика ние 
контактуваме помежду си само с писма, 
но когато се срещнем на живо, можем да 
говорим на съвсем друго ниво.

Ние все още се учим да усвояваме 
европейските пари и когато чуем от 
първа ръка какви са изискванията, мо-
жем по-лесно да реагираме в ежедневни-
те казуси, с които се сблъскваме. 

Специално за мен борбата за до-
усъвършенстване на ЗОП е на първо 
място. Именно този закон в момента 
пречи много за по-бързото усвояване на 
средства. Допускането на възложите-
лите сами да си измислят изисквания за 
класиране създава възможности за об-
жалване, а това бави процеса. Лично аз 
апелирам за по-опростена процедура за 
избор на изпълнител. Така ще се стесни 
възможността за обжалване и ще се ус-
кори процесът на работа. Това бих искал 
да се обсъжда по време на следващите 
семинари на КСБ.

От първо лице

Инж. Георги Григоров  
е роден в Асеновград. 
Средното си образование 
завършва в Строителния 
техникум в Пловдив от 
1969 до 1973 година. След 
това е приет във Висшия 
институт по архитекту-
ра, строителство и гео-
дезия – днес УАСГ, в София. 
Там инж. Григоров  се ди-
пломира със специалност 
„Пътно строителство“. 

„През целия си живот 
съм работил само в сфера-
та на строителството”, 
споделя той. „От 1980 до 
1993 година бях в „Пътно 
управление – Шумен”, а 
след това и до този мо-
мент съм ръководител и 
изпълнителен директор 
на „Пътища” АД - Шумен“, 
уточнява инж. Григоров.

Той разказва, че стро-
ителната професия е 
наследствена за него. 
„Всички мои роднини бяха 
строители и по-специално 
пътни. Така се случи, че аз 
също навлязох и се развих 
в тази сфера”, допълва 
той. 

Първите му спомени, 

свързани  

със строителството, 

с а  о т  д а л е ч н а т а 
1969 г., по време на обу-
чението му в строител-
ния техникум.  „Тогава 
бъркахме бетона на ръка. 
Баластрата също се ва-
деше ръчно, директно от 
реките. Въпреки това пак 
успявахме да изградим ка-
чествени пътища”, напом-
ня строителят. Един от 
първите обекти, по кои-
то работи инж. Григоров, 
е изграждането на пътя 
между Калофер и Казанлък.  

каже, че в мащаби-
те на Шумен сме 
ремонтирали поч-
ти всички отсечки. 
При положение че 
експлоатационни-
ят период на едно 
трасе е 10-15 годи-
ни, може да си пред-
ставите, че вече ни 
предстои за трети 
път да ремонтира-
ме някои шосета”, 
отбелязва инж. Гри-
горов и допълва, че 
няма любими обек-
ти въпреки много-
то години опит и 
различните места, 
на които е работил. 
„Не бих могъл да оп-
ределя само един, 
към  който имам 
повече сантимент 
- те всички са ми 
любими”, катего-
ричен е той. Това, 
което е останало в 
съзнанието му  от 
дългите години в 
строителната про-
фесия, е, че 

дори насън познава  

километрите  

по пътната мрежа  

в Шуменския регион 

„Имам две дъ-
щери. Те също са в 
сферата на строи-
телството. Едната 
е пътен инженер, а 

другата завърши УНСС. 
Все още нямам внуци, но 
един ден, дай боже, и това 
да се случи...”, пожелава си 
инж. Григоров.

Разбира се, освен за 
работа той успява да от-
дели време и за своето 

хоби – лова.
„Ловджийските случки 

са толкова много, че в мо-
мента не мога да опреде-
ля коя е най-интересната. 
Освен лова обичам да се 
занимавам и с градината 
вкъщи”, разказва той и не 
пропуска да отбележи още 
една своя страст – жур-
налистиката: „Ако не бях 
станал строител, може би 
щях да бъда журналист. С 
интерес следя различни-
те публикации в медиите 
и мога да кажа, че тази 
професия ми допада.” 

Инж. Григоров споделя 
и една от веселите исто-
рии, съпътстващи рабо-
тата на строителите:

 „През 1994 година за-
почнаха програмите по 
транзитни пътища. По 
това време ние все още 
се учехме да покриваме 
изискванията, които в 
момента за нас са еже-
дневие. И така, машини-
те бяха строени, асфал-
тът - готов. Пристигат 
контрольорите от „Мот 
Макдоналд” - англичани. 
Кордата беше опъната, 
машината тръгва.  По 
норми асфалтът трябва-
ше да се полага от 6 до 
8 см максимум. От при-
теснение обаче машини-
стите, които иначе бяха 
много опитни, забравят 
да включат електроника-
та. Изведнъж започваме 
да полагаме една педя 
асфалт пред погледа на 
надзора. Представете си 
неловката ситуация, в 
която изпаднахме... Разби-
ра се, неотстраними неща 
няма и впоследствие всич-
ко беше коригирано.” 

Снимка Денис Бучел
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Инвестицията е за 3 млн. лв. 

Сраницата подготви 
Елица Илчева

Заместник-министъ-
рът на земеделието и хра-
ните Светлана Боянова и 
кметът на община Средец 
инж. Иван Жабов направи-
ха първата копка по про-
екта за ремонт на пътя 
Бургас - Средец в участъ-
ка Дюлево - Аврамов мост. 
Инвестицията е в размер 
на 3 млн. лв., осигурени от 
Програмата за развитие 
на селските райони.

„В продължение на де-
сетки години хората от 
района трябваше да мина-
вате по този разбит път 

или да обикаляте повече 
от 10 км по други марш-
рути, за да стигнете до 
Бургас. Догодина обаче 
ще се движите по един ис-
тински европейски път”, 
обърна се към жителите 
на Дюлево зам.-министър 
Боянова.

Седемкилометровата 
отсечка ще се преасфал-
тира и разшири с 2 м, ще 
се изгради отводняване с 
14 водостока и ще се за-
садят над 25 000 храсти и 
дървета. С изпълнението 
на евроинвестицията ще 
се съкратят времето и 
разходите за транспорт 
между селата Дюлево, Де-

белт и Драчево, а натова-
реността на второклас-
ния път Бургас - Средец 
- Елхово ще се намали.

По проекта се пред-
вижда и рекултивиране 
на няколко изоставени 
пътища. Настилката по 
тях ще се премахне, след 
което терените ще бъ-
дат изравнени, изорани и 
включени към съседните 
площи.

Проектът на община 
Средец за рехабилитация 
на пътя Дюлево - Аврамов 
мост е по мярка 321 от 
ПРСР. До момента по тази 
мярка има 223 сключени до-
говора за близо 700 млн. лв. Кметът на община Средец инж. Иван Жабов направи първата копка

Тази година ще бъдат ремонтирани 12 от общо 18-те мостови 

съоръжения на надлез „Надежда”

Безвъзмездно финанси-
ране в размер на 945 374 лв. 
ще получи община Елена за 
изграждане на участък от 
канализационния колектор 
на града. Решение за това 
е взето от Управителния 
съвет на Предприятието 
за управление на дейност-
ите по опазване на окол-
ната среда (ПУДООС) към 
Министерството на окол-
ната среда и водите. 

Предстои извършване-
то на детайлна проверка 
на обекта, след което ще 
бъде подписан договор за 
изграждането му. Проек-
тът е от първостепен-
на важност, тъй като е 
необходимо спешно да се 
подмени и доизгради ка-

нализацията по улица в 
чертите на града, която 
е част от републикански 
път. В ход е проект за 
рехабилитация на път-
ната инфраструктура, 
който се реализира по 
Оперативна програма 
„Регионално развитие 
2007-2013”. Съгласно изис-
кванията на програмата в 
срок от пет години от за-
вършването на неговото 
изпълнение се забранява 
извършването на дейнос-
ти, които биха довели до 
нарушаването на ренови-
рания с европейски сред-
ства обект. 

Изграждането на нова 
канализация на град Елена 
започва още през 1984 г., 

но впоследствие е спряно. 
През 2003 г. ПУДООС фи-
нансира етап от главния 
колектор, а други участъ-
ци са изградени в периода 
2004-2008 г. с финанси-
ране от различни източ-
ници. Следващият голям 
проект в това направ-
ление, с който община 
Елена ще кандидатства 
пред Оперативна програ-
ма „Околна среда“, е за 
цялостно доизграждане, 
реконструкция и модер-
низация на водопровод-
ната и канализационната 
мрежа в града, както и за 
технически проект и из-
граждане на пречиства-
телна станция за отпад-
ни води.

Ремонтът на част от 
мостове на столичния бу-
левард „Цариградско шосе” 
започва до края годината. 
От общината са направи-
ли проекти на стойност 13 
млн. лв.

Най-належаща е по-
правката на моста над 
река Искър след магистра-
ла „Тракия” и съоръжение-
то над бул. „Ал. Малинов”, 
обясни Кристиян Дими-
тров, експерт в Дирекция 
„Транспортна инфраструк-
тура”. С разрешения за 
строеж са и проектите за 
ремонт на мостовете на 
ул. „Адам Мицкевич” и над 
кв. „Захарна фабрика”. През 
август ще се ремонтират 
мостове и по бул. „Ботев-
градско шосе” за около 1,6 
млн. лв.

60 съоръжения от общо 
84 са били поправени досе-
га по програмата на кмет-

ството за реконструкция 
на опасни мостове. Тази 
година ще бъдат ремон-
тирани 12 от общо 18-те 
мостови съоръжения на 
надлез „Надежда”. Най-скъ-
по ще излезе ремонтът на 

двата километра трам-
вайни линии под надлеза, 
който струва 6 млн. лв. 
и ще бъде направен през 
следващата година. Ще 
бъдат обновени и 6 пеше-
ходни моста в Южния парк.

Георги Иванов

О б н о в я в а н е т о  н а 
стадион „Ивайло” след 
влизането на „Етър” в 
елитната група започва 
с поставянето на 7000 
нови пластмасови седал-
ки. Ремонтът ще започ-
не в началото на август. 
Работници от фирмата 
изпълнител „Водстрой-98” 

вече са демонтирали ста-
рите седалки от сектор 
„А“. С такива предстои да 

бъде оборудвана и офи-
циалната ложа, която 
също ще бъде ремон-
тирана.

На целия стадион 
е предвиден и маща-
бен ремонт, но след 
като бъдат отпусна-
ти средствата, обе-
щани от  министъра 

на спорта Свилен Нейков 
- около 2 млн. лв. 
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Различни епохи са оставили своя 
отпечатък върху облика на Стрел-
ча през нейната многовековна ис-

тория. В общината има запазени следи 
от присъствието на праисторически хора, 
траки, славяни, византийци, римляни и бъл-
гари. Историческите паметници все още 
напомнят за традициите, начина на живот 

и обратите в съдбата на хората, обитавали 
тези земи в продължение на векове.

Първите запазени следи са от стъпките 
на траките. Бесите идват и се установяват 
трайно в региона в края на старата ера. Те 
присъстват неизменно в гръцките хроники 
като смели и свободолюбиви воини, почита-
щи Дионис. За няколкото века, в които са гос-
подствали над земите край Стрелча, те са 
оставили след себе си над 300 могили в чест 

на знатните си мъртъвци. От тази епоха 
датира един от най-внушителните истори-
чески паметници на територията на Стрел-
ча - уникалният тракийски култов комплекс 
„Жаба могила”, съставен от гробница-мавзо-
лей и светилище-храм. 

Районът, както и цяла Южна Тракия, е 
включен в пределите на Първата българска 
държава през IХ в. От тази епоха е и кре-
постта „Стрелчанско кале”, която просъ-

Кметът Иван Евстатиев:

Г-н Евстатиев, нався-

къде около вас е приказно 

и красиво - живописната 

река Стрелчанска Луда 

Яна, вековната гора, 

където се издигат при-

чудливите форми на 

п р и р о д н и я  ф е н о м е н 

Стрелчански скални об-

разувания. Да си кмет на 

такава община вероятно 

е житейски шанс и приви-

легия.

Да, привилегия е, но 
по-скоро е и изключител-
на отговорност. Да ра-
ботиш за такава община 
с нейните климатични 
особености и, разбира се, 
неоценимия дар от при-
родата - минералните 
извори и стелчанската 
роза, е сложно. А ние вече 
станахме и най-големият 
розопроизводителен ра-
йон в България и колкото 
и нескромно да звучи - без 
да засягам и колегите, и 
розопроизводителите от 
Розовата долина в райо-
ните на Казанлък и Кар-
лово, ние в Стрелча про-
извеждаме най-качествен 
и най-голямо количество 
розов цвят. Климатът в 
района е съчетание между 
планински и умереноконти-
нентален, а меките зими и 
прохладното лято заедно 
с уникалните почвени ха-
рактеристики създават 
благоприятните условия 
за отглеждане на масло-
дайната роза.

Благодарение и на из-
ключителния труд на на-
шите розопроизводители, 
и на обстоятелството, 
че кметовете помагаме и 
настояваме пред централ-

ната власт за по-големи 
субсидии за тях, и тази 
година имаме много висок 
добив. Цената на розата 
се вдигна рекордно - до 
3.10 лв. за кг при завърш-
ването на кампанията. 
Както знаете, от три 
тона и половина средно се 
получава 1 литър розово 
масло при цена на между-
народния пазар между 5 и 
6 хил. евро в зависимост 
от пазарните условия и 
конюнктурата. Ние имаме 
две розоварни. Едната ра-
боти още от 50-те години 
на миналия век, а другата 
е на стрелчански агроном. 
Има заявено инвеститор-
ско намерение от наши 
бизнесмени за изгражда-
не на трета дестилерия. 
Освен на рози в околност-
та се долавя и аромат на 
лавандула от обширните 
поля с насаждения, които 
осигуряват производство-

то на първокласни етерич-
ни масла.

Всичко това е велико-

лепно като представяне 

на общината и добре раз-

бирам пристрастията 

ви като кмет. Сега да 

преминем на друга вълна 

- предвид изобилието на 

минерални води тук вие 

би трябвало да сте анга-

жиран с всичките онези 

проблеми, които засягат 

природата. 

Градът разполага с 
три минерални извора с 
температура от 23 до 
45 градуса, с доказани 
балнеоложки качества. 
Водата е слабоминерали-
зирана, хипертермална, 
сулфитна-хидрокарбонат-
на - натриева, флуорна и 
радиоактивна. Без цвят и 
мирис, с приятен вкус, тя е 
средство за лечение на ре-
дица болести. В момента 

подготвяме един от най-
сериозните проекти във 
връзка с инфраструктура-
та и екологията. До края 
на октомври се приемат 
проекти за изграждане на 
пречиствателни станции 
за отпадни води за населе-
ни места като нашия град. 
Напреднали сме много в 
това отношение. А по въ-
проса за питейната вода 
мога да кажа, че тя корес-
пондира и с пътната ин-
фраструктура на Стрелча. 
Канализацията ни е много 
остаряла и силно аморти-
зирана. През годините са 
пропуснати редица добри 
възможности. Сега рабо-
тим с европейски фондо-
ве и с административния 
капацитет, който имат 
общинските служители, 

с използване на солидни 
консултантски фирми на 
национално ниво се ста-
раем да печелим проекти 
по различните оперативни 
програми. С тях се стре-
мим да дадем европейски 
вид на града и да използва-
ме неговите климатични 
особености и дадености. 

Благоприятно е обсто-
ятелството, че нямаме 
тежка промишленост или 
други замърсители на при-
родата. Въздухът е пре-
красен, паркът на Стрелча 
е от най-хубавите в стра-
ната, планините наоколо, 
минералната вода, сана-
ториумите, почивните 
бази - искаме да използва-
ме всичко това за общото 
благо - и на моите съграж-
дани, и на хората от ця-

лата страна, които имат 
нужда от това изобилие. 
Изградени са и 10 язовира 
по два в Стрелча и Дюлево 
и по три в Смилец и Блат-
ница. Те се използват за 
напояване и рибовъдство.

Защо казвам всичко 
това? Защото настоявам 
за комплексност, а не за 
работа на парче. Имаме 
проект за благоустроява-
не на централната град-
ска част, в който влиза и 
ремонтът на 12 от големи-
те улици на града. При ця-
лостната реконструкция 
искаме да подменим под-
земната инфраструктура 
- на места тя е строена 
през далечната 1934 г. и 
е с крехките етернито-
ви тръби. Те се разпадат 
дори само при валиране на 

Каменен релеф на лъв с 
полихромна украса, V-IV в. 
пр.н.е. Открит е в култовия 
комплекс „Жаба могила“

Храм–паметник „Св. Архангел Михаил”

Иван Евстатиев е роден на 3 март 1958 г. в Стрелча. 

През 1982 г. завършва СУ „Св. Климент Охридски” със 

специалност „Право” с отличен успех. През 1983-  

1984 г. е стажант-съдия в Пазарджишкия окръжен 

съд. От 1984 до 1989 г. е прокурор в Пазарджишката 

районна прокуратура. След това става редовен 

аспирант в Руската академия за управление към 

президента на Руската федерация в Москва и отново 

завършва с отличен успех. Защитава докторска 

дисертация по право.

Последователно е директор на представителството 

на Руско-шведското съвместно предприятие 

„Техноферм инженеринг” в Пловдив, от 1995 г. е 

адвокат в Пазарджишката адвокатска колегия, а 

от януари 2002 г. - неин заместник-председател. 

От 2003 до 2007 г. е кмет на община Пазарджик и 

след изтичането на мандата си отново е адвокат в 

Пазарджик. От лятото на 2009 г. работи като висш 

дипломат в Посолството на Република България в 

Монголия. На последните местни избори е избран за 

кмет на Стрелча.
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ществува до ХIV век. Разположена е на 
десния бряг на р. Стрелчанска Луда Яна 
и със своите 8-метрови защитни стени 
ясно илюстрира характера на епохата. В 
продължение на векове в подножието й е 
процъфтявал град Стрельч или Стрелец. 
От неговото име произлиза сегашното 
наименование на Стрелча.

През епохата на Възраждането сели-
щето е развито стопанско и книжовно 

средище, с дух за просвета и жажда за 
свобода. На 20 април 1876 г. стрелчани се 
включват в Априлското въстание. След 
Освобождението е построен храм-паме-
тникът „Св. Архангел Михаил“. 

Градът с право се свързва с чудесния 
климат, целебните минерални извори, 
маслодайните рози и забележителното 
археологическо наследство, което прави 
Стрелча курорт с национално значение. 

отделни участъци асфалт 
по улиците и живителната 
течност изчезва. Не ис-
кам това да продължава. 
Нямаме право така да се 
отнасяме с даровете на 
природата. 

Затова настоявам при 
цялостния ремонт да се 
извършва всичко, както е 
по учебниците - разкопа-
ване, смяна на подземна-
та инфраструктура, от-
клоненията към сградите, 
затрупване, полагане на 
настилка. Защото в ня-
кои от тези европейски 
програми има недоглежда-
ния – някъде става дума 
само за подземна инфра-
структура, другаде - само 
за преасфалтиране. Това 
са недомислици. Защото 
след европейския асфалт 
не можеш да разкопаваш 
пет години. А авариите не 
спират. И какво правим?! 
Двойна и тройна работа. 
Без сметка. Затова едно-
временно с основния ре-
монт на улицата трябва 
да се сменят и подземни-
те комуникации, за да бъде 
трасето стабилно и да не 
се работи по него отново 
поне в стандартните га-
ранционни срокове. 

Казахте, че използ-

вате възможностите, 

които ви предоставят 

европейските програми. 

Какви са останалите про-

екти, по които общината 

работи?

Имаме много голям про-
ект на стойност 2 800 000 
лв. за изграждане на до-
веждащ колектор и водо-
снабдяване на с. Свобода. 
Моят предшественик се 
беше съгласил за цена, с 
близо милион и половина 
по-висока. Спрях проекта, 
който се явяваше като 

Троянски кон в общината, 
а и при финансовите коре-
кции, които се правят от 
управляващите органи на 
програмите, това щеше 
да рефлектира обратно 
при нас и да се превърне в 
изключителна тежест за 
следващите години. Об-
щината нямаше да може 
да работи по тези про-
грами. Направих пълен об-
стоен анализ на проведе-
ните процедури, отмених 
ги, имаше обжалване, но и 
КЗК, и Върховният съд при-
еха като законосъобразни 
моите действия за отмяна 
на процедурата. 

Сега обявявам нов 
търг, с който ще започне 
изграждането на обекта. 
В момента се строи и 
плувен комплекс - с голям 
и детски басейн на тери-
торията на санаториума 
„Роза”. Известно е, че ка-
питаловата програма на 
„Профилактика, рехаби-
литация и отдих” ЕАД е 
около 500-600 хил. лв. за 
година и голяма част от 
тях отиде за този обект. 
Басейна с минерална вода 
ще завършим още през ак-
тивния летен сезон. 

Ще спомена, че благо-
дарение на нашите уси-
лия от МОСВ прехвърлиха 
минералните извори без-
възмездно на общината, 
с което се създаде добра 
възможност за ефективно 
и рационално използване 
на целия наличен воден ре-
сурс. Преди това захранва-
хме коритото на реката. 

Сега всички санато-
риуми, които са на тери-
торията на града, вклю-
чително станцията на 
МВР, частните хотели 
и други, които ползват 
ресурс от минералната 
вода, плащат в общината 

таксите за водоползване. 
Това е солидно основание 
за по-добро стопанисване 
на дебита. Интересът към 
бутилираната стрелчан-
ска вода в Европа е много 
голям. Тази трапезна вода 
е близка по показатели и 
минерализация до някои 
от известните извори на 
Карлови Вари. 

Имаме намерение да 
развием оранжерийно-
то производство с ото-
пление от минералната 
вода. Мнозина знаят, че 
Стрелча до неотдавна 
притежаваше една от 
най-големите оранжерии 
в страната - над 230 дка 
покрита площ, която сега 
не работи. Постепенно 
ще я възстановим, първо-
начално 100-150 дка, но по 
всичките правила на оран-
жерийния бизнес, ще вне-
дрим и холандския опит, 
който е от водещите в 
Европа. Някога тук получа-
вахме най-високите доби-
ви оранжерийна продукция 
от единица площ и сега 
имаме амбицията това да 
се повтори. Ще открием 
работни места, ще пови-
шим доходите на хората.

А на този етап каква е 

заетостта в общината?

Не искам да крия, че 

един от най-тежките про-
блеми на общините освен 
инфраструктурата е по-
минъкът на хората. Само 
по линия на програмите 
за временна заетост, за 
развитие на селските 
райони и други сме назна-
чили на работа около 120 
души. Създадохме по линия 
на Закона за общинската 
собственост наше пред-
приятие по подобие на 
бившите БКС-та и сега 
уличното осветление, 
тротоарите, парковите 
зони, спортният комплекс, 
поддръжката на общин-
ския сграден фонд - всич-
ко се стопанисва от тези 
хора. В предприятието 

работят около 40 души и 
това също е глътка въздух 
по отношение на намаля-
ване на безработицата. 
В рамките на 6 месеца 
общината решава житей-
ските проблеми на близо 
300 души и това за Стрел-
ча е много сериозна цифра. 
Нещо повече, погледнато в 
национален мащаб и като 
съпоставим данните, ние 
се намираме на едно от 
челните места по отно-
шение осигуряване на ра-
бота за хората. И без да 
скромнича излишно - това 
е моя лична гордост. Само 
от минералния плаж, кой-
то се стопанисва от нас, 
дневният приход е 2-3 хил. 
лв. И там открихме работ-
ни места. А наскоро подпи-
сах в МРРБ документите 
за спечелен проект за ук-
репването на р. Луда Яна. 
След като проведем проце-
дурите, които се изискват 
по ЗОП, в началото на сеп-
тември ще започнем рабо-
та и там. По мярка 313 от 
Програмата за развитие 
на селските райони също 
имаме работещи проекти. 
По програма „Козлодуй” са-
нираме всички общински 
сгради, сега реновираме 
училището, спортната 
зала и детската градина. 
Подменихме и уличното 

осветление с енергоспес-
тяващи крушки, за да на-
малим разходите за елек-
тричество с около 30%.

Не трябва да про-

пускаме да отбележим 

в разговора ни и особе-

ната гордост на Стрел-

ча - комплекса „Жаба  

могила”.

Археологията и ис-
торията са ми слабост 
и такъв пропуск просто 
е невъзможен. Затова 
разработваме проекти, 
свързани с развитието 
на туристическите дес-
тинации. Става дума за 
нашите известни скални 
образувания - резерват, за 
който малко се знае. Пока-
нили сме специалисти от 
Националния археологиче-
ски институт да правят 
разкопки. Сигурно там 
малцина са чували, че съв-
сем официално е доказано, 
че камъните, използвани 
за строежа на гробницата 
край Старосел, са докара-
ни от култовия комплекс 
„Жаба могила”. 

Тук искам да отбележа, 
че още покойният проф. Ге-
орги Китов, който е участ-
вал в разкопките на „Жаба 
могила”, е открил един от 
орнаментите на златно-
то съкровище от Панагю-
рище и се смята, че то е 
ограбено от нашата гроб-
ница и после пренесено и 
закопано в Панагюрище, 

където в тухларната го 
преоткриват известните 
трима братя Павел, Петко 
и Михаил Дейкови. 

Може да звучи сенза-
ционно, но аз съм амби-
циран да направим тук 
национална научно-теоре-
тична конференция, която 
да се произнесе по този 
въпрос, защото сега има 
много сериозни научни ар-
гументи в полза на „Жаба 
могила”. И още нещо - на 
територията на Стрелча 
имаме над 330 могили, а в 
Панагюрище - нито една. 
Дори само този факт е 
достатъчен, за да се за-
мислим и да преосмислим 
някои дадености. Спо-
делял съм това с проф. 
Божидар Димитров,  с 
министъра на културата 
Вежди Рашидов и те са на 
мнение, че има какво да се 
дискутира по темата. Е, 
няма да претендираме за 
смяна на името на Пана-
гюрското златно съкрови-
ще, все пак то там е от-
крито. Но ще искам да се 
знае, че то е стрелчанско. 
С всичките произтичащи 
от това последици за гра-
да - за историята му и за 
днешния ден. Не става 
дума само за сензацията. 
Аз обичам археологията 
и затова искам с научни 
аргументи да се изясни 
един исторически факт. 
Искам да проведем битка 
за истината. 

Паисий Хилендарски – патронът на реновираното 
основно училище

Енергийната ефективност е в ход

Снимки авторът
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Чрез ПЧП строим паркинги за ТИР-ове на 20 възлови места в страната

Министър Ивайло Московски:

Мартин Славчев

„Инвеститори от Ру-
сия, Китай и Турция са 
проявили интерес към въз-
можностите за развитие 
на железопътната инфра-
структура в България“, за-
яви министърът на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщения-
та Ивайло Московски при 
откриването на конфе-
ренцията „Перспективи за 
развитие на чуждестран-
ни инвестиции в сектори-
те транспорт, логистика 
и машиностроене”, по вре-
ме на която възможности-
те за вложения на капита-
ли у нас бяха представени 
от министъра пред чуж-
дестранни журналисти.

Той подчерта, че при-
вличането на чуждестран-
ни инвестиции, особено в 
условията на криза, е от 
ключово значение за наша-
та икономика. „Правител-
ството работи усилено в 
тази насока и създава ус-
ловия за потенциални ин-
вестиции и подходяща ико-
номическа среда. Пред нас 
стои тежката задача, от 
една страна, да доразвием 
своята инфраструктура, а 
от друга, да намерим най-
работещите механизми 
за управление на същест-
вуващата такава. Като 
страна - член на ЕС, ние 
можем да се възползваме 
от финансиране на 

проекти, които са част от 

европейските транспор-

тни коридори.

Общите  инвести -
ции, предвидени до края 
на този програмен пери-
од, са малко над 2 млрд. 
евро. Това е значителна 
сума и се надяваме, че все 
по-големи и по-сериозни 
международни компании 
ще проявят интерес към 
нашата страна и към ин-
фраструктурните обекти, 
които реализираме”, обяс-
ни Ивайло Московски и 

уточни, че правителство-
то се стреми да намери 
решение за развитие и на 
инфраструктурата, коя-
то не може да се финан-
сира от еврофондовете. 
За тези проекти ще бъде 
приложен механизмът 
на публично-частното 
партньорство. Според 
Московски това е добра 
алтернатива, особено за 
проектите в летищата и 
пристанищата. „През по-
следните години натрупа-
хме опит в тази сфера и 
към настоящия момент на 
концесия са предоставени 

10 транспортни инфра-

структурни обекта. 

Разчетите показват, 
че те ще донесат на дър-
жавата инвестиции над 1 
млрд. лв.”, съобщи минис-
търът. 

Сред предоставени-
те и вече концесионирани 
обекти са и двете летища 
- Варна и Бургас. Въпреки 
че в първите няколко годи-
ни на концесията си, веро-
ятно и заради кризата, и 
заради някои администра-
тивни пречки, не са успе-

ли да реализират инвес-
тиционната си програма 
с необходимите темпове, 
те вече са добър пример. 

„В момента се подгот-
вят подобни процедури за 
няколко много важни обек-
та, които се надявам да 
привлекат чуждестранни 
инвеститори. Летище 
София се нуждае от стра-
тегически инвеститор. 
Целта ни е то да стане 
колкото е възможно по-
силно регионално такова. 

Разбира се, едва ли можем 
да се заблуждаваме, че ще 
стане по-силно от лети-
щето в Истанбул, но може 
да конкурира терминали-

те в другите ни съседски 
държави, като Сърбия и 
Македония. За целта се 
подготвя анализ и се про-
вежда процедура, която 

да създаде условия за при-
вличане на чуждестранни 
стратегически инвести-
тори”, коментира минис-
тър Московски. Той допъл-
ни, че в момента се прави 
анализ за летище Пловдив, 
а летищата Русе и Горна 
Оряховица са в отворени 
процедури по концесия. За 
предоставяне на концесия 
се подготвят и 

редица пристанищни  

терминали. 

Това са портовете в 
Бургас, Русе, Видин, Лом, 
Никопол и Тутракан. „Ра-
ботим и за предстояща 
концесия на пристанище 
Варна. Има стартирани 
няколко процедури за от-
даване на концесия на же-
лезопътни гари. Надяваме 

се сериозен интерес да 
бъде проявен и към прива-
тизацията на БДЖ „Товар-
ни превози”. Това е един от 
ключовите елементи в пла-
на за преструктуриране на 
железниците. Още повече 
че по европейски директи-
ви най-късно от следваща-
та година железопътните 
инфраструктурни такси, 
които касаят товарните 
превози, трябва да бъдат 
намалени, а това според 
мен ще създаде условия за 
по-голяма атрактивност. 
Големите проекти по ОП 
„Транспорт”, които касаят 
железопътната инфра-
структура, ще позволят 

на товарните влакове да 
развиват скорости от 
порядъка на 120-140 км/ч”, 
съобщи още Ивайло Мос-
ковски. Той напомни, че 
страната ни трябва да се 
възползва от потенциала, 
който ни дава фактът, че 
България се пресича от 5 
трансевропейски коридора. 

В отговор на журналис-
тически въпрос министъ-
рът отговори, че закупе-
ните от Турция миналата 
седмица нови спални ва-
гони ще бъдат пуснати в 
експлоатация през август. 
Те са модерни, съобразени 
са с всички норми за сигур-
ност, но трябва да минат 
през тестове, които се 
очаква да приключат до 
месец. По информация на 
министъра 

за развитие на коридора 

София – Пазарджик - Варна 

има бюджет от  

30 млн. евро.

Той обяви още, че за 
изграждането на паркин-
ги за ТИР-ове в страната 
инициативата е в ръцете 
на превозваческия бизнес. 
Министерството е в го-
товност да предложи те-
рени, на които ще бъдат 
построени паркингите, и 
да се реализират на прин-
ципа на публично-частно-
то партньорство. Такива 
паркинги ще бъдат изгра-
дени на около 20 възлови 
места в страната. Минис-
тър Московски каза още, 
че до края на годината 
Дунав мост 2 и прилежа-
щата му инфраструктура 
трябва да бъдат готови. 
Той посочи, че в момента 
90% от изпълнението на 
проекта е приключило. По 
думите му определящи за 
завършването на моста 
са метеорологичните ус-
ловия, тъй като финални-
те строителни дейности 
са асфалтиране и полага-
не на изолация, които из-
искват определена темпе-
ратура на въздуха.

„Пътният възел в бур-
гаския кв. „Меден рудник” 
ще бъде пуснат в движе-
ние на 29 юни“, съобщи 
министърът на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството Лиляна 
Павлова при инспекцията 
на работата по изграж-
дането на лот 2, лот 3 и 
лот 4 на АМ „Тракия”. Тя 
се запозна с напредъка по 
строителните дейности 
и разгледа специалните 
мрежи за птици по трасе-
то, които се поставят по 
изискване на българските 

еколози в участък от 10 
километра от лот 3 на ма-
гистралата. Съоръжение-
то е уникално за Европа и 
изграждането му е почти 
приключено. 

По думите на министър 
Павлова завършването на 
АМ „Тракия” ще улесни дви-
жението, но за съжаление 
цялото трасе няма да бъде 
готово тази година. Ця-
лостното му изграждане е 
предвидено за следващото 
лято. Лот 2 обаче със си-
гурност ще бъде пуснат на 
1 юли. „Имаме увереност-

та на колегите, които пра-
вят лот 3 от Нова Загора 
до Ямбол, че той ще бъде 
готов до средата на юли. 
Така че за пиковия сезон до 
Ямбол ще се пътува бързо 
и комфортно по магистра-
ла, а от август се надявам 
и до Петолъчката”, добави 
още Павлова и напомни, че 
през цялото лято ще има 
затворени участъци на 
АМ „Хемус” в частта пре-
ди Вар на и ще се използват 
обходни пътища. 

„Където и да погледнем 
на картата на България, 

навсякъде ще има строи-
телни дейности. За голямо 
съжаление най-добрият 
строителен сезон е лет-
ният. Това е изключително 
неприятно за всички, кои-
то пътуват, но от друга 
страна, това е единстве-
ният шанс за нас да стро-
им. Трябва да разчитаме на 
разбирането, защото пък 
строителството и ремон-
тите, които правим, са в 
полза на всички нас, за да 
пътуваме по-бързо и по-
безопасно”, обобщи минис-
търът.

Снимка авторът

Снимки Денис Бучел

Снимка Денис Бучел
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Приемането на еврото ще намали лихвите, ще премахне 
валутния риск и ще увеличи чуждите инвестиции

Страницата 
подготви 
Светослав Загорски

Дори и в настоящия не-
ясен и несигурен период за 
развитието на еврозоната, 
когато не е известно дали 
Гърция ще остане и дали 
Испания и Италия няма да 
се окажат в нейното поло-
жение, България би извлякла 
повече плюсове, отколкото 
минуси, ако приеме за своя 
валута еврото. Такова е 
становището на всички ико-
номисти, до които се допи-
та вестник „Строител” по 
повод задочната полемика 
между Министерството на 
финансите и Европейската 

централна банка дали стра-
ната ни отговаря на всички 
критерии за приемане в ев-
розоната.

Три са основните на-
правления, по които със си-
гурност ще има голям ефект 
от преминаването към евро. 
На първо място, ще изчез-
не всякакъв валутен риск, 
защото левът няма да съ-
ществува. Това ще се отра-
зи мигновено върху рискова-
та премия по всички дългови 
книжа, които държавата ни 
емитира, което означава, че 
ще плащаме по-ниски лихви и 
съответно дълговото бреме 
ще намалее.

На второ място, ще има 
по-ниски лихви и по кредити-

те за бизнеса и за граждани-
те, защото банките няма да 
калкулират валутен риск, а 
и ще се финансират значи-
телно по-евтино.

Третото и може би най-
важното направление е 
очакваното увеличение на 
инвестиционните потоци 
към страната. Това озна-
чава повече чуждестранни 
инвестиции, независимо че 
самият Европейски съюз се 
смята за рискова дестина-
ция. Особено благотворно 
ще се повлияят производ-
ството, строителството и 
секторът на недвижимите 
имоти, където преди влиза-
ха най-много пари от чужби-
на. Увеличаването на чуж-

Европейската централна банка не дава разрешение  
за еврозоната, а само за присъединителния механизъм 
ERMII

Лъчезар Богданов, анализатор в „Индъстри Уоч”:

Заради това, че сме 
във валутен борд, България 
в момента изпитва всички 
негативи на неустойчиво-
то евро, без да ползва по-
зитивите от членството 
в еврозоната. Вярно е, че 
тези позитиви сега биха 
били много по-малки, от-
колкото преди 5 години, а 
негативите повече - като 
налагане на непопулярни 
данъчни промени, но тряб-
ва да се има предвид, че 
членството в еврозоната 
не означава автоматично, 
че си длъжен да приемаш 
всички промени в полити-

ките, които се предла-
гат. Пример са опи тите 
на Франция да наложи 
данъчно облагане на фи-
нансовите транзакции, 
което обаче не се приема 
от повечето членове на 
еврозоната и съответно 
не стана задължително и 
за тях.

От друга страна, с 
приемането ни в еврозона-
та пак ще бъдем наблюда-
вани за раздут дефицит, но 
пък няма да имаме никакъв 
валутен риск и ще можем 
да привлечем повече чуж-
дестранни инвеститори. 

Смятам, че през по-
следните 3 години пра-
вителството изостави 
еврозоната като приори-
тет за сметка на Шенген, 
който изглеждаше по-сигу-
рен, но явно съветниците 
на кабинета не са познали.

дите инвестиции е особено 
важно за правителството 
и хазната, защото количе-
ството им намаля няколко 
пъти след развихрянето на 
световната финансова кри-
за от втората половина на 
2007 г. насам. В определени 
тримесечия външните ка-
питали бяха отрицателни, 
т. е. повече пари изтичаха 
от страната, отколкото 
влизаха.

Родните икономисти са 
на мнение, че Европейската 
централна банка не отри-
ча факта, че страната ни 
отговаря на всички числови 
критерии за влизане в евро-
зоната, като подчертават, 
че въпреки това ние трябва 
да сме много предпазливи 
при избора на момент за 
присъединяване. Оказва се, 
че има „грешка в превода”, 
като в официалното ста-
новище на финансовото 
министерство изрично се 
споменава, че отговаряме 
на числовите критерии, а 
думата „числови” някак е 
изчезнала в превода, който 
е стигнал до Европейската 
централна банка. 

„Не е вярно, че ЕЦБ от-
рича, че изпълняваме всич-
ки критерии. Ние ги изпъл-
няваме, но ситуацията в 
момента е много сложна”, 
коментира за „Строител” 
водещият икономист Емил 
Хърсев.

„Каквото и да е състоя-
нието на еврозоната сега, 
а и в бъдеще, смятам че при 
приемане на България смет-
ката ще е в наш плюс. Тряб-

ва обаче тази сметка да се 
направи отново в насто-
ящия момент, защото тя е 
доста по-различна в срав-
нение с началото на 2007 г. 
Спрямо тогава плюсовете 
ще са по-малки, а минусите 
повече, защото виждаме, че 
еврозоната не означава ав-
томатична и безпрекослов-
на защита на икономиките 
от дългови кризи”, комен-
тира за „Строител” Георги 
Ганев, програмен директор 
на Центъра за либерални 
стратегии.

България трябва да е 
внимателна и може би малко 
да изчака с кандидатства-
нето, въпреки че в продъл-
жение на 4 месеца отговаря 
на изискванията, защото 
рисковете от негативи са 
значително по-високи, от-
колкото, когато ни прие-
маха в Европейския съюз. 
Според финансистите има 
опасност с членството в 
еврозоната да ни окажат 

сериозен натиск и да ни 
принудят да направим не-
популярни данъчни промени, 
като премахване на плоския 
данък с цел да не се явяваме 
конкуренция на другите ико-
номики от еврозоната. Този 
натиск най-вероятно вед-
нага ще дойде от Германия 
и Франция. Може да ни при-
нудят да вкараме и данъчно 
облагане на финансовите 
транзакции, което също 
няма да ни е изгодно. Също 
така страната ни може да 
бъде принудена да прави се-
риозни отчисления от бю-
джета си за спасителните 
фондове за държави в евро-
зоната, изпаднали в дългова 
криза. Кабинетът на Бойко 
Борисов досега дава ясно 
да се разбере, че не би бил 
съгласен с такива промени. 
Но България не може до без-
крайност да отлага влиза-
нето си в еврозоната, осо-
бено като се има предвид, че 
е във валутен борд.

Г-20 е склонна и ще подкрепи 
увеличението на ресурсите на 
Международния валутен фонд, 
като главната цел е да подпо-
могне еврозоната в справянето 
й с дълговата криза, стана ясно 
в Мексико на срещата на орга-
низацията.

С обещанията парите в МВФ 
ще се увеличат до 456 млрд. до-
лара. Най-голяма ще бъде вноска-
та на Япония - 60 млрд. долара, 
следвана от Германия с 54,7 млрд. 
долара, Китай - с 43 млрд. долара, 
и Франция - 41,4 млрд. долара. Ру-
сия, Индия и Бразилия участват с 
по 10 млрд. долара.

 „Ресурсите ще бъдат пре-
доставяни за предотвратяване 
и решаване на кризи, както и за задово-
ляване на потенциални нужди от финан-
сиране на всички членки на МВФ. Те ще 
бъдат използвани единствено при необ-
ходимост, като втора защитна линия”, 
припомни управляващият директор на 
фонда Кристин Лагард.

„Ако бъдат изтеглени, средствата 
ще бъдат върнати с лихви”, се казва в 
допълнително съобщение на финансова-
та институция.

„Зелената светлина”, която бе даде-
на в Мексико, пряко повлия и върху прие-
мането на предложението на премиера 

на Италия Марио Монти за отделен 
фонд за стабилизация и растеж, а не 
само за погасяване на дългове. Монти 
има принципното съгласие на Франция, 
Германия и Испания. Те се споразумяха 
за изработването на единен план с цел 
заделянето на 130 млрд. евро за стиму-
лиране на растежа и за намаляване на 
безработицата. На свикания по иници-
атива на италианския премиер форум 
бе решено, при това въпреки ожесто-
чената съпротива на Великобритания, 
да бъде въведена т. нар. tobin tax, или да 
бъдат облагани с 0,1% международните 
банкови транзакции. 

Премиерът на Италия Марио Монти 
отбелязва голям напредък в отношенията си с 

канцлера Ангела Меркел

Снимка banks.dir.bg

Снимка worldbulletin.net

Европейските лидери 
обсъждат стъпки в посо-
ка създаването на банков 
съюз, по-добра фискална 
интеграция и възможност-

та за учредяване на фонд 
за изкупуване на държавни 
дългове. Това се случва на 
срещата на върха на 28 и 
29 юни в Брюксел.

Сред обсъжданите 
теми са нуждата от по-
интегрирана бюджетна 
политика и мерките за 
икономическо приобща-
ване. В срещата участ-
ват председателят на 

ЕК Жозе Мануел Барозу, 
председателят на Евро-
пейския съвет Херман ван 
Ромпой, ръководителят на 
Европейската централна 
банка Марио Драги и пред-
седателят на еврогрупата 
Жан-Клод Юнкер.

Лидерите на ЕС правят 
пореден опит да осигурят 
безоблачно бъдеще на об-
щата европейска валута 
и да направят фундамен-

тални стъпки за справяне 
с дълговата криза в опре-
делени страни, без да има 
шанс тя да се повтори в 
бъдеще.

Очаква се да бъде по-
стигнат консенсус за за-
делянето на фонд от 130 
млрд. евро за подпомагане 
на растежа. Това е идея на 
френския премиер Франсоа 
Олан и на италианския му 
колега Марио Монти. 

Очаква се да бъде постигнат консенсус за заделянето на 
фонд от 130 млрд. евро за подпомагане на растежа

Председателят на ЕК 
Жозе Мануел Барозу
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Министерството на об-
ществените сгради, земедели-
ето и търговията е създадено 
през 1882 г. с Указ № 463 на княз 
Александър I. Негов първи минис-
тър става д-р Георги Вълкович. В 
началото структурата му е със-
тавена от началник на строи-
телния отдел, главен инженер на 
мостове и шосета, архитекти, 
рисуватели, писци и счетоводи-
тели. През 1912 г. ведомството  
се преименува на Министерство 
на обществените сгради, пъти-

щата и благоустройството.
В този си вид институцията 

съществува до 1947 г., с едного-
дишно прекъсване през 1934-1935 
г., когато е част от Министер-
ството на съобщенията. След 
това съществува под имената 
Министерство на строежите, на 
строежите и архитектурата, на 
строителството и селищното 
устройство, на териториалното 
развитие, жилищната политика и 
строителството, за да достиг-
не през 1997 г. до названието, с 

което го познаваме сега – Ми-
нистерство на регионалното 
развитие и благоустройството. 
Многократно реорганизирано и 
преименувано, ведомството не-
изменно присъства в състава на 
всяко правителство. В голямата 
част от 130-те години на него-
вото съществуване България е 
разтърсвана от противоречия, 
конфликти, бунтове, участва 
във войни. Но нито един каби-
нет, дори за ден не е преставал 
да гради.  

Д-р Георги Вълкович е роден 
през 1833 г. в Одрин. Баща му е 
от богатия и влиятелен копри-
вщенски род Чалъкови. Вълкович 
първоначално учи в Пловдив, а 
през 1857 г. завършва Военноме-
дицинското училище в Цариград. 
След това работи като хирург и 
преподава във Военномедицин-
ското училище. През 1860-1863 г. 
специализира хирургия в Париж, 
а по-късно става директор на 
цариградската болница „Хайдар 
паша“. През 1872 г. Вълкович вече 
има чин полковник в османската 
армия. От 1875 г. е дописен, а от 
1884-та - действителен член на 
Българското книжовно друже-
ство, днес Българска академия на 
науките. При започването на Ру-
ско-турската война през 1877 г. 
е интерниран в Дамаск, а когато 
тя приключва, Вълкович напуска 
армията и се връща в България. 
Тук става един от водачите на 
Консервативната партия.  Изби-
ран е за народен представител в 
Учредителното събрание (1879), 
I велико народно събрание (1879) 
и III обикновено народно събрание 
(1882-1883). През 1879 г. е дирек-
тор на земеделието, търговията 
и обществените сгради - пози-
ция, отговаряща на поста минис-
тър в днешно време. 

По време на режима на пъл-
номощията е министър на външ-
ните работи и изповеданията 

(1881-1883) и председател на Дър-
жавния съвет (1883).

През 1886 г. става директор 
на Александровска болница в Со-
фия. Година по-късно е назначен 
за дипломатически представи-
тел на България в Цариград и ос-
тава на този пост до смъртта 
си. Той е един от инициаторите 
на провежданата от правител-
ството на Стефан Стамболов 
политика за активни дипломати-
чески действия, насочени към по-
добряване на положението на бъл-
гарите в Османската империя.

На 24 февруари 1892 г. Георги 
Вълкович е намушкан с нож на ули-
цата в Цариград при атентат, 
организиран от Наум Тюфекчиев, 
и умира два дни по-късно, на 26 
февруари 1892 г. Той е погребан 
в Пловдив.

 от стр. 1

В рамките на събитие-
то министър Павлова връ-
чи почетния знак на МРРБ 
на свои предшественици, 
били начело на институци-
ята, като се пошегува, че 
един ден нея също трябва 
да я очакват в отбора на 
„бившите“, но уточни, че 
се надява да не е скоро.

Плакет получиха общо 
15 министри, сред които 
Георги Стоилов, Георги 
Белички, Григор Стоичков, 
Иван Сакарев, Георги Гри-
горов, Никола Карадимов, 
Дончо Конакчиев, Евгений 
Бакърджиев, Евгени Чачев 
и Росен Плевнелиев. „Си-
гурен съм, че никога не е 
било лесно на министрите 
на регионалното развитие 
и благоустройството в 
дългата 130-годишна ис-
тория на МРРБ – през тях 
минават хиляди проекти, 
бюджет. И всичко трябва 
да стане навреме, качест-
вено и видимо за граждани-
те. Винаги е било така и 
за в бъдеще ще бъде така 
и слава Богу няма да може 
да се строи в интернет. 
Освен че е тежка работа-
та на министъра, тя е и 
много достойна, защото 
и големите, и малките, 

Президентът Росен Плевнелиев поднесе своите поздравления за юбилея на бившето  

си ведомство, като освен на празнуващия министър Лиляна Павлова отдели внимание и на 

строителите - ръководството на Камарата в лицето на председателя инж. Светослав Глосов 

и изп. директор инж. Иван Бойков

Председателят на УС на АПИ връчи символичен подарък - 

каска, на първата жена, застанала начело на строителното 

министерство 

Таня Митова, съветник на министъра на регионалното 

развитие, и гл. редактор на в. „Строител“ Ренета Николова

Председателят  

на парламентарната 

Комисия по регионална 

политика и местно 

самоуправление Любен 

Татарски беше сред 

официалните гости  

на коктейла

Снимки Георги Сотиров
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Свилена Гражданска

Над 150 архивни кадъ-
ра описват историята 
на българското строи-
телство. Документал-
ната изложба „От вчера 
до днес“, организирана 
в градинката между СУ 
„Св. Климент Охридски“ 
и Народното събрание, е 
посветена на 130-годиш-
нината от създаването 
на Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството. 

 „Това е ведомството, 
което е имало най-много 

на брой наименования. 
Но не името е  важно“, 
коментира министър 
Лиляна Павлова. „В на-
чалото на Третата 
българска държава ин-
фраструктура почти 
няма.  Просветният 
министър Константин 
Иречек (1881-1882) пише, 
че министерският му 
файтон многократно 
се чупи заради улиците 
на столицата“, напомни 

историята на София 
доц. Мартин Иванов, 
председател на аген-
ция „Архиви“, с чиято 
помощ е осъществена 
изложбата. 

„Имаме шанса да 
се обърнем назад и да 
видим какво е постро-
ено от хората преди нас. 
Дано приемствеността, 
която винаги е била ва-
жна за МРРБ, да продължи 
и за в бъдеще. Днес минис-
терството се занимава и 
с жилищна политика, и с 

благоустройствени дей-
ности, и с развитие на 
пътната инфраструкту-
ра. Надявам се съвремен-
ната държава България да 
има какво да покаже след 
още 130 години”, допълни 
от своя страна Лиляна 
Павлова.

В рамките на експо-

зицията може да се види 
пътният участък меж-
ду Стара и Нова Загора, 
пуснат в движение преди 
75 години. „Средства-
та за построяването му 
са възлизали на 600 хил. 
лева. След броени дни ще 
открием отново тази от-
сечка, вече в нов, магис-
трален габарит и с мно-
го по-голяма финансова 
стойност“, заяви минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството във връзка с част 
от АМ „Тракия“,  която 
предстои да влезе в екс-
плоатация тази неделя. 
Лиляна Павлова обърна 
внимание на факта, че и 
преди 130 години строи-
телството е протичало 
по начин, аналогичен на 
днешния. Откривани са 
строителни площадки, 
правени са множество ин-

спекции, винаги е имало и 
символика при откриване-
то на обектите. И досега 
не се е променила катего-
ризацията на пътищата в 
добро, лошо и средно със-
тояние.

Изложбата показва 
архивни материали под 
формата на снимков ма-
териал и запазени автен-
тични документи. Може 
да се види поставянето 
на асфалтова настилка 
преди 7-8 десетилетия, 
изграждането на мостови 
съоръжения, ежедневна-
та работа на строителя. 
Последното пано е посве-
тено на новооткритите 
инфраструктурни обекти 
у нас и на изграждащите 
се в момента.  Изложба-
та ще бъде открита за 
жителите и гостите на 
столицата в рамките на 
десет дни.

и средните проекти са 
проектите на български-
те общини за всички нас 
и за цяла Европа. За да е 
успешно това министер-
ство, трябва да стои на 

здрави основи. Само те 
могат да бъдат надгра-
дени. Именно здравите 
основи стоят в миналото 
на МРРБ, те представля-
ват успешните проекти 

и достойни министри от 
всички възможни цвето-
ве, работили за модерни-
зацията на държавата. 
Министерството на ре-
гионалното развитие и 

благоустройството ста-
ва все по-важно по пътя на 
модернизацията на стра-
ната дотолкова, че си про-
изведе и президент“, заяви 
държавният глава.

ДО 
г-жа Лиляна Павлова
Министър на регионалното 
развитие и благоустройството

Уважаема госпожо Павлова,

Приемете моите най-сърдечни поздрави по повод 130-ата годишнина 
от деня, в който с указ на княз Александър I е създадено Министерството 
на обществените сгради, земеделието и търговията – днешното 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 

Нека експертността и професионализмът на Вашата работа оставят 
своя ярък отпечатък в историята на институцията, която не само е устояла 
през годините, но има и огромна роля в създаването на следите на времето 
около нас. Градската среда, внушителните здания, обликът на нашите 
селища и връзките между тях – всичко това съществува благодарение 
на огромния труд, познанията, амбицията, упоритостта и достойната 
работа на строителите, както и на министрите, оглавявали ведомството 
през изминалите десетилетия, и на всеки един негов служител. 

След себе си човек оставя съграденото. Удовлетворение е да дадеш 
своя принос към 130-годишното дело на институция като МРРБ. 

На Вас и на Вашия екип пожелавам нестихваща енергия, с която да 
превърнете България в модерна, развита европейска държава, здраве, 
успехи и лично щастие!

С уважение:
Светослав Глосов,
председател на Камарата 
на строителите в България

София
27 юни 2012 г.

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

Министър Лиляна Павлова и доц. Мартин Иванов, 

председател на агенция „Архиви“, разгледаха изложбата 

след нейното откриване

Софийски окръжен трудовашки лагер, октомври 1933 г.

В официалната част 
на празника не бяха пре-
небрегнати и служители-
те на МРРБ. Министър 
Павлова отличи пред-
ставители на админи-
страцията си с думите: 
„Благодаря на нашите 
служители за достойн-

ството и честността, 
с която изпълняват свои-
те ангажименти. Те вла-
гат сърцето и душата 
си в своята ежедневна 
работа, за да бъде това 
министерство успешна 
и стабилна институция 
през годините.“

Министър Павлова връчи почетния знак на МРРБ на свои предшественици
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Петър Докладал, регионалният мениджър за България:

Компанията представи на форум в курортния комплекс осъществените 
си проекти и бъдещите намерения

Асен Начев

Регионалният мени-
джър на ЧЕЗ за България 
Петър Докладал заедно 
с изпълнителния дирек-
тор на „ЧЕЗ Разпределе-
ние” Стефан Апостолов 
и зам.-кмета по бюджет 
и финанси на  община 
Самоков Радослав Стой-
чев направи първа копка 
за реконструкцията на 
20-киловатова кабелна 
линия, която е част от 
разпределителната мре-
жа средно напрежение на 
курорта Боровец.

Ре ко н с т р у к ц и я т а 
включва подмяна на стар 
маслен кабел с дължи-
на 689 м, който е изгра-
ден през 70-те години 
на миналия век. Новият 
кабел е с по-голямо се-
чение и много по-добри 
преносни  възможнос -
ти. Инвестицията е на 

стойност 40 000 лева и 
ще осигури надеждност 
на електрозахранването 
на три почивни станции, 
две вилни селища и три 
големи хотелски компле-
кса. Ремонтните работи 
ще продължат двайсет 
дни, като в този период 
няма да има прекъсвания  
на тока. 

„ Зимните  курорти 
в България претърпяха 
чувствително разраства-
не и развитие през по-
следните години. Ние сме 
компания, която доставя 
жизненоважна услуга  и е 
наш дълг да поддържаме 
мрежата в добро състоя-
ние. Работим усилено, за 
да постигнем максимал-
но добри резултати и да 
подобрим сигурността 
на електрозахранването 
в района”, заяви Петър 
Докладал. 

О т  с в о я  с т р а н а  

зам.-кметът Радослав 
Стойчев коментира, че 
за някои инвестиция от  
40 000 лв. може да изглеж-
да малка, но за община 
Самоков тя е голяма и ще 
даде възможност за раз-
витието и разширяване-
то на курорта, който дава 
работа на много хора. Той 
изрази надежда, че общин-
ската администрация и 
занапред ще работи пол-
зотворно с ЧЕЗ и ще раз-
чита на тях и за други ин-
вестиционни проекти.

Подобренията в Бо-
ровец са част от ця-
лостната подкрепа на 
ЧЕЗ за туризма, като за 
последните шест години 
компанията е инвести-
рала общо 5,3 млн. лева 
в подновяване и разширя-
ване на мрежата в двата 
най-големи зимни курорта 
в Западна България – Бан-
ско и Боровец.

Събитието бе част 
от двудневен медиен се-
минар на електроразпре-
делителната компания, 
на който мениджърският 
й екип обяви и други свои 

инвестиционни намере-
ния и вече реализирани 
проекти. Там стана ясно, 
че ЧЕЗ смята да инвес-
тира около 13 млн. евро в 
проект за биомаса, нами-

ращ се в Западна Бълга-
рия с мощност под 5 ме-
гавата и да осъществи и 
проект за реновиране на 
част от мрежата в сто-
лицата. 

Компаниите от гру-
пата на „ЧЕЗ България” 
имаме все по-успешно съ-
трудничество с браншови 
организации, представи-
тели на бизнеса и мест-
ната власт. Продължава-
ме традицията за срещи 
с кметове на общини от 
Западна България, на кои-
то запознаваме местната 
власт с инвестиционните 
ни намерения.

ЧЕЗ провежда и редов-
ни обучения на експерти 
на местните администра-
ции в енергийна ефектив-
ност (ЕЕ). Тази тема е от 
изключително значение за 
България, защото стра-
ната ни е на последно 
място в Европейския съюз 

по ниво на ЕЕ и в домакин-
ствата, и в промишленос-
тта. Компанията обаче не 
може да реализира свое-
временно всички проекти. 
През февруари направихме 
предложение за увеличе-
ние на инвестиционните 
разходи до 151 млн. лв. 
през предстоящата цено-
ва година 2012-2013. Как-
вото и да бъде решението 
на регулатора, ние ще го 
приемем.

Общият обем на вло-
жените от компанията 
средства у нас надхвърля 
1,7 млрд. лв., което пре-
връща ЧЕЗ в един от най-
големите инвеститори в 
енергийния сектор на Бъл-
гария. Само през минала-

та година са вложени 111 
млн. лева на територията 
на Западна България, а из-
вън приватизационните 
си разходи досега ком-
панията е инвестирала 
близо 550 млн. лв. в под-
държането и развитието 
на електроразпределител-
ната мрежа, за да подобри 
електрозахранването и 
обслужването на близо 
3,3 милиона жители в тази 
част на страната. От 
въвеждането на услугата 
електронна фактура се 
възползваха толкова хора, 
че това доведе до спес-
тяването на 6 млн. лв. 
разходи, които ще бъдат 
вложени в подобряване на 
услугите на ЧЕЗ.

Заедно с Петър До-
кладал представихме в 
Брюксел резултатите от 
състезанието „Климатич-
на купа за граждани на 
Европа”. То продължи една 
година и приключи на 15 
май 2012 г. Целта му е да 
стимулира прилагането на 
енергоспестяващи мерки в 
домакинствата в 10 евро-
пейски страни. ЧЕЗ беше 
един от спонсорите, като 
част от финансирането 
за него е от самия Евро-
пейски съюз. Чрез софтуер, 
разработен от независими 
немски експерти, е била 
изчислявана спестената 

енергия на състеза-
ващите се. „ЧЕЗ се 
присъедини в средата 
на състезанието и за 
четири месеца успях-
ме да включим 1004 
домакинства, така 
че софтуерът автоматич-
но да може да изчисли дали 
консумираната от тях 
електроенергия намалява, 
или се увеличава. България 
зае третото място с 5,81 
гигавата спестена енергия 
в крайното класиране. 

Досега от взетите 
мерки на ЧЕЗ за енергийна 
ефективност компанията 
е спестила 50 гигавата, 

като целта й е те да дос-
тигнат до 115 GW. Енер-
гийната ефективност е 
важна, защото се отразя-
ва пряко на разходите ни. 
Сметките за електрое-
нергия в България са дос-
татъчно добре структу-
рирани и прозрачни, така 
че потребителите да полу-
чават информация за всеки 
компонент.

Регионалният мениджър на ЧЕЗ за 
България Петър Докладал връчи на за-
местник-кмета на Столична община в 
направление „Инвестиции и строител-
ство“ Ирина Савина удостоверение за 
завършено обучение на 25 служители на 
местната администрация по енергийна 
ефективност.

Обучението бе проведено под фор-
мата на семинар. В него взеха участие 
25 експерти от всички районни адми-
нистрации на столицата - инженери и 
архитекти, които пряко отговарят за 
дейностите, свързани с повишаване на 
енергийната ефективност на местно 
ниво. Целта на семинара бе да повиши 
знанията и уменията на общинските 
служители в енергийния мениджмънт 
на сгради.

В началото на тази година ЧЕЗ за-
почна проекта „Енергиен мениджмънт 
в общините”. Неговата цел е да бъ-
дат обучени експерти от общините в 
Западна България да вземат енергий-
ноефективни решения при планиране 

развитието на общините. Проектите 
„Обучение по енергийна ефективност на 
служители на Столична община“ и „Енер-
гиен мениджмънт в общините” са част 
от дейностите на ЧЕЗ за изпълнение на 
индивидуалните й задължения съгласно 
Закона за енергийната ефективност.

На импровизирана церемония Радослав 
Димитров - директор „Обслужване на 
клиенти” в „ЧЕЗ България“ от името на 
Българската браншова камара на енер-
гетиците (ББКЕ) връчи на изпълнителния 
директор на „ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия” Стефан Апостолов грамота „Енер-
гетик на годината”.  

„Почти сме готови със съвместна-
та стратегия за развитие на мрежата 
110 киловолта за следващия десетго-
дишен период. Знаем какво ново трябва 
да въведем, да реконструираме, знаем 
и колко ще струва. Ориентировъчната 
стойност е около 180 милиона лева”, по-
сочи Апостолов. 

Радослав Димитров разказа за но-
вия център за обслужване на клиенти 
на компанията в София, който се на-
мира на площад „Позитано” №2. Той е 
оборудван със съвременна повикваща 
система и система за управление на 
опашките, които гарантират отлично 
обслужване на всеки потребител. Той 

обяви телефон -  0800 19 129, и имейл 
адрес - antikorupcia@cez.bg, на които 
клиентите могат да подават сигнали 
за нерегламентирани действия на слу-
жители на ЧЕЗ. „На този телефон разго-
ворът ще бъде записван автоматично. 
Колегите от отдел „Сигурност” ще про-
слушват всички разговори. След това 
ще запознават лично Петър Докладал 
със сигналите, които могат да бъдат 
подавани съвсем анонимно”, добави Ди-
митров.

Зорница Йорданова, директор „Маркетинг и 
подпомагане на продажбите” в „ЧЕЗ Електро България“: 
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Емил Христов

„Елтрак България” е 
компания, стремяща се 
към успех и лидерство 
на пазара. Развива не-
прекъснато своята ин-
фраструктура, бизнес 
процеси, възможности и 
персонал. Утвърждава се 
като предпочитан, дос-
тоен и доверен партньор 
в областта си, като вярва 
в коректните бизнес от-
ношения и открития паза-
рен принцип. Успехът й е 
свързан с просперитета и 
задоволството на нейни-
те клиенти и партньори. 
Всеки от екипа й от раз-
нообразни и висококвали-
фицирани специалисти 
познава до съвършенство 
качествата на марките, 
които представлява, вяр-
ва в ценностите на ком-
панията и е всеотдаен в 
постигането на нейните 
цели.“ Това каза Пламен 
Стойчев, търговски ди-
ректор на „Елтрак Бълга-

рия”, пред събралите се 
гости за 20-ия рожден ден 
на компанията. 

Ф и р м ат а  о т б ел я -
за юбилея си със стар-
тирането на изложение 
на строителна техника 
Caterpillar в София, което 
ще продължи във Варна и в 
Бургас. Компанията показа 
новите модели минибаге-
ри, минитоварачи, телес-
копични манипулатори и 

багер-товарачи САТ. Toва 
е началото на мащабен 
проект, който има за цел 
да направи 64 премиери на 
марката до края на кален-
дарната година. 

По време на церемони-
ята за рождения ден про-
фесионалните оператори 
от европейския демо цен-
тър на Caterpillar демон-
стрираха възможностите 
на машините, а гостите 

имаха шанса за индивиду-
ален тест на техниката. 

В рамките на пореди-
цата изложения специа-
листите от „Елтрак” ще 
консултират посетите-
лите за най-подходящите 
решения за приложение 
на техниката с марка 
CAT и ще предложат ва-
рианти за закупуването 
на нови или употребява-
ни машини, включително 

и с обратно изкупуване 
на налична у клиентите 
подемно-транспортна 
техника.

През последните годи-
ни официалният вносител 
на Caterpillar за България 
обръща все повече поглед 
и към инвестициите и раз-
гръщане на пазарните въз-
можности в областта на 
селскостопанската тех-
ника. Представителите 

на „Eлтрак” акцентираха 
на уредите за аграрния 
сектор - основно телес-
копични товарачи, колесни 
товарачи, колесни мини-
товарачи, минитоварачи 
с гумени вериги, както и 
дизелгенератори CAT и 
двигатели Perkins. Всички 
те намират широко прило-
жение в животновъдство-
то, селското и горското 
стопанство.

Учени от Университета „Райс” в Хюстън са разра-
ботили нов тип боя, която съдържа въглеродни нано-
тръбички. Те могат да направят възможно засичането 
на деформации в материалите на сгради, мостове и са-
молети и без физическо докосване на самия материал. 
Боята се базира на разработка на проф. Брус Вайсман 
от същия университет, който през 2002 г. открил, че 
въглеродните нанотръбички са флуоресцентни и фи-
зическите и химичните им свойства могат да бъдат 
разкрити чрез използването на оптично оборудване. 

Флуоресценцията показва големи, лесно предсказу-
еми промени в дължината на вълните, когато нанотръ-
бичките се деформират от напрежение или компресия. 
Ето защо боята може да даде ясна картина за дефор-
мациите, упражнявани върху материала, върху който е 
положена. За разлика от „умната боя” с нанотръбички, 
разработена от Университета „Стратклайд” в Глазгоу, 
за която вече писахме и която разчита на свързани 
електроди на повърхността й, новата позволява дефор-
мациите да бъдат измерени на всяко място и във всяка 
посока чрез ръчен инфрачервен спектрометър. 

Преди да пуснат боята на пазара, учените трябва 
да поработят още по нея, за да оптимизират състава 
и приготвянето й, да тестват кой е най-добрият начин 
за нанасянето й по повърхности и да помислят за съз-
даването на портативни инструменти за отчитане на 
резултатите от нея. 

Юбилеят ще бъде отбелязан с поредица 
изложения на строителна техника

Пламен Стойчев – търговски директор на „Елтрак България”

Илюстрация как поляризираната светлина от лазер и 

инфрачервен спектрометър могат да отчетат нивата на 

деформация в материала, покрит с боя с нанотръбички 

Посетителите могат да видят новите модели минибагери, минитоварачи и багер-товарачи CAT

Снимки авторът

Виолета Михайлова

Бъ лг ар с к и  про е к т 
грабна отличието TYTAN 
Award 2012 на десетата 
конференция Trenchless 
engineering, провела се в 
Полша. За първи път в ис-
торията на ежегодното съ-
битие родна фирма е сред 
номинираните компании. 
Проектът на казанлъшко-
то дружество „Строител-
на механизация”, отличен 
в категорията европейски 
проект в сферата на без-
изкопните технологии, е за 
рехабилитация на мащабен 
водопровод в оживен столи-
чен квартал. Това е второ 
голямо признание за обекта 
и строителя му, след като 
изп. директор на компания-
та Стефан Желязков и зам.-
директорът инж. Павел Гру-
ев получиха най-голямото 
отличие на водния форум 
No-Dig в Берлин от Меж-
дународното общество 
за безизкопни технологии 
(ISTT). Заслужилото второ 
място дружество изпре-
вари големи и доказали се 
в областта чуждестранни 
фирми, като не успя да се 
пребори единствено с нем-
ската Epping Spezialtiefba и 
изпълнението й на нова ин-
сталация с тунелна маши-
на. Проектът, носител на 
две големи международни 

награди, е за рехабилита-
цията на стоманен водо-
провод с помощта на ино-
вативния метод „Монтаж 
на облицовка с втвърдява-
не на място” - „Феникс”, или 
„cured in place pipe” (CIPP). 
Обновеното от „Строител-
на механизация” АД съоръ-
жение е с наистина внуши-
телните размери от 900 м, 
1220 мм диаметър на тръ-
бата и дебелина на стени-
те 8 мм. В света са малко 
водопроводите с подобни 
мащаби, рехабилитирани по 
безизкопна технология. За 
ремонта на излязлата от 
експлоатация тръба, изгра-
дена през 1980 г., са използ-
вани многослойна гъвкава 
тръба и епоксидна смола. 
Обектът е предизвикател-
ство не само с големината, 

но и заради локацията си - 
водопроводът е разположен 
в сгъстена урбанистична 
зона с тесни улици и желе-
зопътна линия. За ремонта 
му екипът на „Строителна 
механизация” разделя дъл-
жината на водопровода на 
9 участъка, като работи 
успоредно на три съседни 
от тях. Дружеството кон-
струира и изработва инвер-
тираща машина специално 
за реализацията на дълго-
то трасе.

В рамките на 35 дни, 
включващи коледните и но-
вогодишните празници, еки-
път на фирмата извършва 
девет инвертиращи опе-
рации в екстремни зимни 
условия, без да възпрепят-
ства преминаването на 
автомобили по улиците 

на столичния квартал. За 
рехабилитацията на водо-
провода с голям диаметър и 
тънки стени са инсталира-
ни приблизително 45 тона 
лента и смола. Резултатът 
е изцяло обновено подзем-
но съоръжение, завършено 
в предварително договоре-
ния срок. За реализацията 
на мащабния проект дру-
жеството „Софийска вода” 
инвестира над 1,89 млн. лв.

През 2011 г. със съща-
та технология „Феникс” от 
фирмата бяха рехабилити-
рани и 315 м от стоманен 
водопровод с диаметър 
600 мм, преминаващ под 
извънредно натоварения 
пътен възел Четвърти ки-
лометър в столицата, като 
движението там не беше 
нарушено. Съоръжението е 
част от голям транзитен 
водопровод, алтернатив-
но обслужващ кварталите 
„Младост”, „Мусагеница”, 
„Студентски град”, „Изток”, 
част от „Гео Милев”, както 
и новата спортна зала, 
построена от „Главболгар-
строй”, и комплекс „Българ-
ска армия”. Инвестицията 
отново е на „Софийска 
вода” АД, която осигури 
200 хил. лв. Технологията 
е изключително изгодна 
икономически в сравнение 
с традиционните методи 
за рехабилитация на водо-
проводи. 

За първи път родна фирма е сред номинираните 

в конкурса, който разглежда постиженията на европейски 

компании в сферата на безизкопните технологии
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Строителната индус-
трия е в абсолютен застой 
и дисбаланс както между 
търсенето, което значи-
телно намалява, и предлага-
нето, което непрекъснато 
нараства, така и по отно-
шение на сегмента „жилищ-
ни сгради“. Анализите показ-
ват, че няма реални причини 
и тенденции за увеличаване 
на строителните обеми. 
Произведената продукция в 
отрасъл „Строителство” в 
европейските държави през 
последните години бележи 
спад от по няколко процен-
та, докато в България за 
последните две години си-
туацията е изключително 
драматична и спадът на 
строителната индустрия 
бележи изменение в порядъ-
ка от 30 до 50% годишно.

Генерира се огромен риск 
спадът на строителната 
продукция да достигне над 
60% в сравнение с 2008 и 
2009 г. Върнали сме се шест 
години назад в развитието 
и се доближаваме до нива-
та на произведена продук-
ция от 2006 г. Тенденциите 
са строителният бранш 
последен да се отърси от 
загубите.

Картината в цифри  

за януари - март 2012 спрямо 

същия период за 2011 г. -  

черногледство или надежда  

за умерен оптимизъм

Секторът за 2010 г. се пред-
ставлява от 21 164 предприя-
тия по окончателни данни на 
НСИ. Съгласно Закона за малки-
те и средните предприятия те 
се разпределят, както следва:  
17 620 микро, 2872 малки, 613 
средни, 59 големи фирми.

По оперативни данни за 2011 
година секторът се представлява 
от 23 228 фирми, разпределени по 
КИИД 2008, както следва: 

Първа група - над 29 заети - 
1509 строителни фирми

Втора група - от 15 до 29 
заети - 1527 строителни фирми

Трета група - от 5 до14 за-
ети - 4666 строителни фирми 

Четвърта група - от 1 до 
4 заети – 15 526 строителни  
фирми.

За 2012 г. по оперативни дан-
ни секторът се представлява 
от 21 983 строителни фирми, 
разпределени, както следва:

Първа група - 1201 фирми 
Втора група - 1193 фирми 
Трета група - 3833 фирми 
Четвърта група - 15 756  

фирми.
В Централния професионален 

регистър на строителя (ЦПРС) 
при КСБ броят на регистрира-
ните фирми към 11 юни 2012 г. е 
4437 български и 81 чуждестран-
ни юридически лица.

Произведената брутна доба-

вена стойност за първото три-
месечие общо за икономиката е 
13 374 млн. лв.

Отрасъл „Строителство” 
формира 5,5%, или 736 млн. лв., 
брутна добавена стойност. На 

лице, работещо в сектора, се 
падат 4044 лв. от текущия обем 
на БДС.

Отработени човекочасо-
ве (брой) от наетите лица по 
трудово правоотношение в ико-

номическа дейност „Строител-
ство“:

Първо тримесечие 2011 г. 
45 441 662 човекочаса

Четвърто  тримесечие 
2011 г. 50 842 047 човекочаса

Първо тримесечие 2012 г. 
44 669 788 човекочаса

Произведената продукция 
общо през януари - март 2012 г. 
има 2000 млн. лв. намаление, 
което е 3,3 % по-малко спрямо 
първото тримесечие на 2011 г. 
Най-висок ръст за първото 
тримесечие има през 2008 г. и 
в сравнение с първото триме-
сечие на 2012 г. намалението е 
42%.

Произведената продукция от 
сградното строителство през 
януари - март е на стойност 
1151 млн. лв. Намалението се 
равнява на 2,4% спрямо първото 
тримесечие на 2011 г. Най-висок 
ръст се наблюдава през първото 
тримесечие на 2009 г. - намале-
ние с 53% в сравнение с първото 
тримесечие на 2012 г. Инженер-
ното строителство през януари 
- март 2012 г. бележи 849 млн. 
лв. намаление, или 4,6%. Най-ви-
сок ръст се наблюдава за първо-
то тримесечие на 2010 г. 

Очакванията инфраструк-
турното строителство да из-
мести закотвения на дъното 
бранш и това тримесечие не 
дадоха резултат. Не се сбъд-
ва надеждата, че инженерното 
строителство ще е бъдещето 
и пътят към напредъка за пър-
вото тримесечие. Напротив, на-
лице е тенденция на спад, който 
започва още през 2010 г. и в про-

центно изражение представлява 
намаление от 23 на сто на три-
месечна база.

Най-тежка е ситуацията 
при сградното строителство. 
То има намаление в сравнение 
с 2009 г. от 53%. Не можем да 
използваме задна скорост и не 
може да се върнем назад във 
времето. Пътят за излизане от 
кризата може да бъде намерен 
само като продължаваме напред, 
при бъдещи нови чужди и наши 
инвестиции и обществени по-
ръчки от страна на държавата.

 Отрицателното движение 
на европейската икономика се 
отразява на пазара на труда и 
в България. Тенденцията ще се 
запази и през второто тримесе-
чие на 2012 г., когато все пове-
че работещи в отрасъл „Строи-
телство“ ще губят работните 
си места, а намирането на нови 
ще става доста трудна задача. 
Прогнозата е все по-мрачна и в 
отрасъла до края на 2012 г. не се 
очаква стабилизиране на пазара 
на труда. Според анализи на КСБ 
безработните в сектора са над 
100 000, като голяма част от 
тях се преливат в сивия сектор.

 Според данните на НСИ ни-
вото на безработица в страна-
та общо за икономиката е прес-
кочило границата от 12% и за 
първото тримесечие на 2012 г. 
е 12,9 на сто.

 Безработните в отрасъл 
„Строителство“ за първото 
тримесечие на 2012 г. са 56 400, 
което е нарастване от 17,5% в 
сравнение с последното триме-
сечие на предходната година.

 Има тенденция към нама-
ляване на заетите в отрасъл 
„Строителство“ с 14,6% в срав-
нение с последното тримесечие 
на 2011 г. Намаляването на обе-
ма на работа е принудил голяма 
част от фирмите да намалят 
персонала до минимум. 

 Наети в отрасъл „Стро-
ителство” - 158 хил. Тенденция 
на намаление от 15,5% в срав-
нение с последното тримесечие 
на 2011 г.

 Самонаети - 24 хил. На-
маление от 7% в 
сравнение с послед-
ното тримесечие на  
2011 г.

 Разходи за при-
добиване на ДМА за 
първото тримесе-
чие на 2012 г. - 216 
млн. лв., или намале-
ние с 31,6% спрямо 
първото тримесе-
чие на 2011 и 13,6% 
спрямо последното 
тримесечие на пред-
ходната година.

 Чуждите ин-
вестиции в  Бъл-
гария, които бяха 
основен двигател 
на растежа преди 
кризата, в момен-
та са сведени до 
минимум и предста-
вляват 6% от БВП 
за първото три-
месечие на 2012 г. 
Вероятността да 
се възстановят до 
предишните си раз-
мери - над 20% от 
БВП в следващите 
2-3 години е почти 
невъзможна. Инвес-
тициите в отрасъл 

       Ще прелистим ли страницата на застоя в отрасъл „Строителство“          

Таня Бъчварова, 
ръководител на звено 
„Анализи и прогнози“ - КСБ

Ситуацията на строителния пазар 
в момента показва, че засегнати от 
кризата са не само малките фирми, 
тези, които сега започват своя бизнес, 
но и такива, които отдавна присъст-

ват на строителния пазар - компании, 
натрупали своя първоначален капитал. 
Въпреки че строителният сектор до-
принася за формирането само на 5,5% 
от брутната добавена стойност 
(БДС), това е един от най-нестабилни-
те икономически отрасли през послед-
ните години и първото тримесечие на 
2012 г., за което ще проследим тенден-
циите в него.
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         към потинциален напредък? Ще има ли отново история на успеха?

„Строителство“ представляват 
3,3% от общите инвестиции в 
икономиката на страната за пе-
риода януари - март 2012 г.

Инвестициите в отрасъл 
„Строителство“ за първите три 
месеца на 2012 г. са 15,4 млн. 
евро при 31 млн. евро за първо-
то тримесечие на 2011 г. - спад 
от 50,3%. 

Спрямо пиковите години в 
строителния бранш намаление-
то е от порядъка на 87%.

Възможностите за растеж 
в строителството и недвижи-
мите имоти, които теглеха на-
пред цялата икономика, също са 
изчерпани.

Намаляват не само проекти-
те за жилищни и офис сгради, но 
и обектите по инженерно стро-
ителство, на което основно се 
разчита.

Ако се проследят данните за 
издадени разрешителни за стро-
еж и започнато ново строител-
ство, те са категорични - пълен 
застой.

 Издадените разрешителни 
за строеж бележат спад. През 
първите три месеца на 2012 г. 
са издадени разрешителни за 
строеж общо на 1917 сгради, от 
които 868 жилищни с 1944 жили-
ща в тях, 35 офис сгради и 1014 
други постройки.

Спрямо предходното триме-
сечие издадените разрешител-
ни за строеж на жилищни сгради 
намаляват с 27,3%, жилищата в 
тях - с 34% и застроената им 
площ - с 32%. Спадът при ад-
министративните сгради е с 
37,5%, а съответната им РЗП - 
със 76,6% по-малко. При другите 
сгради понижението е с 35,1%, а 
общата им застроена площ на-
малява с 29,6%.

Най-голям брой разрешител-
ни за строеж на нови жилищни 
сгради са издадени в областите 
Пловдив - 108, Варна - 102, Бур-
гас - 93, София-град - 67, и Бла-
гоевград - 66. Най-много жилища 
предстои да бъдат започнати в 
областите Бургас - 445, Варна - 
345, Пловдив - 222, София - 158, 
и Благоевград - 148.

Строителството на най-го-
лям брой нови сгради е започнало 
в областите Бургас - 79 жилищ-
ни и 43 други сгради; Варна - 63 
жилищни и 38 други сгради; Плов-
див - 33 жилищни и 70 други сгра-
ди; Стара Загора - 25 жилищни, 
3 административни и 34 други 
сгради; София-град - 32 жилищни 
и 5 други сгради.

Налице е сериозна разлика 
между издадените разрешител-
ни за строеж и реално започнато 
строителство. Съотношение-
то варира от 46% за жилищни 
сгради до 65% за жилища в тях. 
Административните сгради са 
49% и останалите - 39%. Голяма 
част от издадените разреши-
телни са за обекти със заниже-
на разгъната площ, едва 10% от 
всички издадени разрешител-
ни са за обекти с по-сериозна 
строителна площ. Наблюдава 
се тенденция в градове като 
Видин, Монтана, Враца, Смолян, 
Кюстендил, Кърджали, където за 
първото тримесечие на 2012 г. 
няма започнато ново строител-
ство както на жилищни, така 
също и на други сгради. Преоб-
ладават разрешителните за 
преустройство, реконструкции, 
промяна на предназначението.

Разрешителните за жилищ-
ни сгради са предимно за едное-
тажни и двуетажни постройки. 
Липсват големи инвестиционни 
проекти. 

 Тенденция при разгъната 
площ: общо сгради по години за 
първото тримесечие

2007-2012 г. - спад от 72%
2008-2012 г. - спад от 71%
2009-2012 г.- спад от 57% 
2010-2012 г. - спад от 9,5%
2011-2012 г. - спад от 23,4%

Разгъната площ жилищни сгради
2007-2012 г. - спад от 84%
2008-2012 г. - спад от 82%
2009-2012 г. - спад от 69%
2010-2012 г. - спад от 21,4%
2011-2012 г. - спад от 11,9%

Административни сгради
2007-2012 г. - спад от 83%
2008-2012 г. - спад от 90%
2009-2012 г. - спад от 89%
2010-2012 г. - спад от 71%
2011-2012 г. - спад от 36%

Други сгради
2007-2012 г. - спад от 53%
2008-2012 г. - спад от  45%
2009-2012 г. - спад от 24%
2010-2012 г. - ръст от 0.6%

2011-2012 г. - спад от 1,3%

Мониторинг на  

обществените поръчки 

При обществените поръч-
ки имаме нарастване от края 
на месец май както следва: 

Обектите на стойност 
над 2 млн. лв. са с 20 броя по-
вече; 

Обектите на стойност 
до 2 млн. лв. са се увеличили 
със 79 броя;

Обектите на стойност 
до 200 хил. лв. са нарастнали 
с 54 броя. 

Общата стойност на 
поръчките от началото на 
годината към днешна дата е 
1034 млн. лв. Всички обекти 
над 2 млн. лв. са 65, 305 са 
обектите над 200 хил. и 220 - 
до 200 хил. лв.

Тенденции

 Намалена финансова 
стабилност на фирмите

 Малка част от тях не 
ползват кредити. Преструк-
туриране на кредитите си 
са направили голям брой от 
фирмите, а значителен дял 
са тези с просрочени задъл-
жения. Огромна е и между-
фирмената задлъжнялост. 
Колкото и да е парадоксално, 
решаването на въпроса с 
бързото съдопроизводство и 
фалитите на некоректните 
длъжници ще помогне в най-
голяма степен на компаниите 
за тяхното финансово стаби-
лизиране. Много от фирмите 
имат просрочени несъбрани 
вземания от контрагенти, 
като в по-голямата част от 
случаите длъжници са юриди-
чески лица, общински и дър-
жавни структури и в по-ма-
лък процент физически лица. 
В част от случаите просро-
чието е повече от 1 година. 
Често явление е след присъж-
дане на съдебно решение да е 
почти невъзможно вземането 
да бъде събрано.

 Труден достъп до кре-
дитен ресурс 

 Строителните фирми 

търпят сериозни загуби от 
това, че изцяло е спряно креди-
тирането на текущи проекти, 
повишиха се лихвените про-
центи по вече подписани дого-
вори, наложи се предоставяне 
на допълнително обезпечение 
по тези договори, повишиха се 
таксите за обслужване. Липсва 
изгодно кредитиране за бъдещи 
проекти. Необходимо е облекча-
ването на достъпа до кредитен 
ресурс.

 Труден достъп до поръчки 
от страна на малките фирми

Има необходимост от раз-
деляне на повече лотове на 
възлаганите обекти с цел по-
лесни процедури и възможност 
за достъп до тях на малките и 
средните фирми. Непосилни са 
изискванията за малките фир-
ми да отговарят едновременно 
на стандарти по ISO 9001&2000 
ISO 14001&2004, OHSAS 18001, 
SA 8000, ISO 27000. Това са 
стандарти за управление на 
качеството, управление на 
здравето и безопасността на 
труда, управление на околната 
среда и управление на сигурнос-
тта на информацията.

Нужно е приемане от стра-
на на държавата и преминаване 
към типови договори за стро-
ителство при възложител об-
ществения сектор, в които 
да се гарантира еднаквост на 
изиск ванията за всички стро-
ителни обекти по отношение 
на гаранционни срокове, ор-
ганизация на изпълнението, 
аванса и етапите на плащане. 
Трябва да се засили работата 
по квалификацията и преквали-
фикацията на строителните 
работници. 

Необходимо е превъзмог-
ване на нелоялната конкурен-
ция и недопускане на дъмпинг 
на оферираните цени, водещи 
до занижени качествени пока-
затели на изпълнените стро-
ителни работи. Трябва да се 
спазва Законът за Камарата 
на строителите в България, 
още повече че този нормати-
вен акт е част от Закона за 
обществените поръчки по от-
ношение доказването на опита 
на кандидатите.

Усвояването на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС е 22,5% към 31 май 2012 г.
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Петко Петков, зам.-директор на Националната следствена служба (НСлС):

Г-н Петков, представи-

хте проект, който ще бъде 

реализиран от прокурату-

рата с подкрепата на ОП 

„Административен капа-

цитет“. Разкажете повече 

за него.

На 23 ноември 2011 г. 
беше сключен договор меж-
ду главния прокурор Борис 
Велчев и Моника Димитрова 
- директор на оперативната 
програма, за доизграждане и 
усъвършенстване на Един-
ната информационна систе-
ма за противодействие на 
престъпността (ЕИСПП) и 
интегриране на ведомстве-
ните информационни систе-
ми към ядрото на ЕИСПП. 
85% от средствата се пре-
доставят по оперативната 
програма, а останалите 15% 
- от републиканския бюджет. 
Общата стойност на про-
екта е 5 447 000 лв. Той ще 
бъде реализиран в рамките 
на 18 месеца. 

Вече са обявени общест-
вените поръчки и предстои 
сключването на договори с 
класиралите се кандидати.

Проектът предвижда 
да бъде изградена информа-
ционна система между из-
пълнителната и съдебната 
власт, която да обхваща ре-
дица институции. По този 
начин ще има информация 
във всеки един момент, в 
реално време за това, кое-
то се случва по определено 
наказателно производство 
от започването до приключ-
ването му и същевременно 
за изпълняването на наказа-
нието. 

И към момента у нас ра-
боти единна информационна 
система за противодей-
ствие на престъпността, 
която се захранва от Минис-
терството на отбраната, 
Военна полиция и центра-
лизираната информационна 
система на следствието. 
Нужно е само да започнат да 
постъпват данни и от про-
куратурата и съдилищата. 
Затова проектът е за доиз-
граждане и усъвършенства-
не на вече съществуващите 
системи.

Как ще бъде доизграде-

на системата?

Системата ще бъде 
доизградена от междуве-

домствен съвет, включващ 
представители на Висшия 
съдебен съвет, Върховния 
касационен съд, районни, ок-
ръжни апелативни и военни 
съдилища, Министерството 
на финансите, Министер-
ството на правосъдието, ГД 
„Изпълнение на наказанията” 
и ГД „Охрана”, ДАНС и Нацио-
налния статистически ин-
ститут. 

Това ще бъде ядро, по-
пълвано с данни от ведом-
ствените информационни 
системи на всички звена, 
които изброих. В процес на 
изграждане са системите 
на ГД „Изпълнение на нака-
занията”, ГД „Охрана” и ГД 
„Митници”. Ползватели на 
данните на единната инфор-
мационна система ще бъдат 
и ДАНС и НСИ, а отделно и 
самите захранващи я ве-
домства. Неправителстве-
ни организации и граждани 
също ще могат да ползват 
системата, но само след ре-
шение на междуведомстве-
ния съвет.

От съображения за си-
гурност ядрото ще бъде 
дублирано и в друго населено 
място с оглед всякакви бед-
ствия и за да запазим инфор-
мацията във времето.

Също много важен етап 
от проекта е обучението на 
хората, които ще могат да 
работят със системата и 
същевременно ще ползват 
информацията от нея. При-
лагаме опита на държави, в 
които има изградени такива 
системи - Германия, Холан-
дия, Белгия, Есто-
ния. В рамките на 
проекта е пред-
видено наши екс-
перти да посетят 
тези страни и ако 
се налагат някакви 
промени в зададения 
ред за достъп до 
българската инфор-
мационна система, 
те да бъдат напра-
вени своевременно, 
преди започването 
на реалното й функциони-
ране. 

Какво ще промени тази 

система, ще допринесе ли 

за по-ефективна борба с 

престъпността и взаимо-

действието между инсти-

туциите?

Убеден съм, че добре 
изградената информацион-
на система ще доведе до 
по-добро противодействие 
на престъпността. Систе-

мата дава възможност да 
знаем какво се случва с лице, 
за което има образувано до-
съдебно производство. Във 
всеки един момент орган, 
който се интересува от 
него и е с достъп до систе-
мата, ще може да знае какво 
има срещу въпросното лице 

в други ведомства и тези 
данни ще идват при него в 
пакет. Има стандартизира-
ни 109 показателя, по които 
всяко ведомство попълва 
информация в системата, 
и по тях тя ще може да се 
ползва и от другите струк-
тури. Няма да е необходимо 
да се вкарва наново такава 
информация от последващо-
то ведомство в рамките на 
веригата по наказателния 
процес. Ако веднъж едно лице 
е регистрирано в система-
та на МВР, данните автома-
тично ще захранят ядрото 
на ЕИСПП и след това пос-
ледващият орган - дознател, 
следовател, прокурор или 
съдията, само с вкарването 
на запитване за лицето ще 
може да знае всичко, което 
се е случило по редицата до 
него и същевременно какво 
се случва и с други досъдеб-
ни производства срещу това 
лице. 

Така ще бъдат избег-
нати грешки в цифрите. 
Единната информационна 
система ще дава обща ста-
тистика за всичко онова, 
което се е случвало с опре-
делени производства.

Ще има ли нива на дос-

тъп до системата, или той 

ще бъде еднакъв за всички 

служители? 

До информацията 
ще имат достъп всич-
ки служители, като те 
ще оставят следа. Не 
можем да искаме всеки 
служител в отделните 
ведомства да работи, 
ползвайки цялата ин-
формация от система-

та, ако внесем ограничения 
предварително. Но при вся-
ка последваща проверка ще 
сме наясно кой в какъв пери-
од от време е влизал в тази 
информационна система и 
от какво се е интересувал. 
Това ще бъде ясно за ръко-
водителите на отделните 
ведомства. Докато проуч-
вахме европейския опит, се 
оказа, че в Естония всяко 
лице, което има документи 
за самоличност с електро-
нен подпис, може във всеки 
момент да провери и кой 
се интересува от него в 
рамките на наказателно-
то производство. На този 
етап това не е предвидено 
в нашата система, но иде-
ята е в нея да остава следа 
кой е влизал. Така ще можем 
впоследствие да търсим 
отговорност при злоупо-
треба.

За ЕИСПП се говори 

вече от години. Считате 

ли, че е реалистичен сро-

кът, който си поставяте 

за завършването й през 

2013 г.?

Реалистичен или не, сро-
кът е законово определен и 
ние сме длъжни да го спазим. 
Сключили сме договор и ще 
го изпълним. Законът поз-
волява допълнителен анекс 
за увеличаване на срока 
по споразумението, но до-
пустимото удължаване е 
кратко. Аз считам, че на 23 
май 2013 г. или съвсем мал-
ко във времето след това 
ще имаме изградена единна 
информационна система за 
противодействие на пре-
стъпността. 

Ренета Николова

На 23 май 2013 г. България най-после ще има 
изградена единна информационна система 
за противодействие на престъпността. 
Това заяви зам.-директорът на Национална-
та следствена служба Петко Петков. Той 
представи пред институциите и медиите 
проекта за доизграждане и усъвършенства-
не на системата, целта на която е по-ефек-
тивно противодействие на престъпността. 
През далечната 1996 г. за първи път се за-
говаря за необходимостта от изграждане 
на единна информационна система, която 
да свърже и обедини информационните сис-

теми на МВР,  Министерството на правосъ-
дието, съда, прокуратурата и Националния 
статистически институт. Тогава е прието 
решение и започва изграждане на такава ин-
формационна система, като първоначално 
е планирано тя да бъде към Министерския 
съвет, впоследствие през 1998 г. е прехвър-
лена със Закона за статистиката към НСИ, 
а от 2003 г. със Закона за съдебната власт 
към МП. През 2009 г. задължението за доиз-
граждането на информационна система е 
вменено на прокуратурата, а със заповед на 
главния прокурор се определя НСлС да прие-
ме ядрото и да администрира системата. 
Близо 15 години след старта на идеята с 

подкрепата на европейската оперативна 
програма „Административен капацитет“ 
българските правозащитни и правоохрани-
телни органи имат шанса най-после да по-
лучат система за обмен на информация в 
реално време. Доизграждането й ще струва 
5,447 млн. лв., 85% от които се предоста-
вят от Европейския социален фонд, а оста-
налите 15 на сто - от националния бюджет. 
Системата ще свърже базата данни на МВР, 
ДАНС, МП, прокуратурата, Агенция „Митни-
ци“, Министерството на отбраната, съди-
лищата, ГД „Изпълнение на наказанията“, 
НСИ и Военна полиция. Продължителността 
на проекта е 18 месеца.

Снимки Калоян Станчев
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Една от оперативните 
програми, която има най-
силни проекти, обърнати 
към малцинствените групи, 
е „Развитие на човешките 
ресурси”. Над 13% от бюдже-
та на ОПРЧР подпомагат 
интеграцията на ромите на 
пазара на труда, заяви нас-

коро заместник-министъ-
рът на труда и социалната 
политика Зорница Русинова.

Бюджетът на опера-
тивната програма за тази 
година е 350 млн. лева. По 
думите на зам.-министъра 
от общо осем приоритет-
ни оси на оперативната 

програма почти всички 
имат пряко отношение към 
проблемите, пред които е 
изправена ромската общ-
ност. Мерките са насоче-
ни към интеграцията на 
пазара на труда, достъпа 
до образование и обучение, 
социалното включване, об-

мяната на добри практики и 
сътрудничеството с други 
държави - членки на Евро-
пейския съюз.

Най-актуалната мярка 
в момента е BG051PO001- 
4.1.05 „Образователна ин-
теграция на децата и уче-
ниците от етническите 

малцинства”. По нея общини 
и училища кандидатстват 
за 6 млн. лв.

Част от тези средства 
ще бъдат ориентирани към 
строителния бизнес. Първо-
то направление на разреше-
ните дейности обхваща по-
добряване на състоянието 

на сградния фонд на съот-
ветните учебни заведения. 
Ще трябва да се направи 
подобряване на вътреш-
ната и външната среда в 
приемните детски градини 
и училища, които ще бъдат 
пряко свързани с дейности-
те по проекта.

За подизпълнителите също ще се провеждат обществени поръчки, ще се заделят пари 
и за надзор от лицензирана фирма

Страницата 
подготви 
Светослав Загорски

Подписването на дого-
ворите за проектите по 
схемата „Подкрепа за осигу-
ряване на съвременни соци-
ални жилища за настаняване 
на уязвими, малцинствени и 
социално слаби групи от 
населението и други групи 
в неравностойно положе-
ние” започва тази седми-
ца в Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството. Схе-
мата е от приоритетна ос 
1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие” на ОП „Ре-
гионално развитие” и е към 
операция „Жилищна полити-
ка”. Преди седмица министъ-
рът на регионалното разви-
тие и благоустройството 
Лиляна Павлова обяви, че по 
тази схема започва реализа-
цията на 4 пилотни проекта 
на общините Бургас, Дупни-
ца, Видин и Девня. Общата 
стойност на безвъзмездна-
та помощ е 8 млн. евро, или 
15,659 млн. лв. 

С тях ще се строят со-
циални общински жилища, 
където ще бъдат настанени 
850 души. Три от общините 

са готови, като само Бургас 
все още има проблеми. Тази 
програма е част от интег-
риран подход към решаване 
на проблеми на маргинализи-
раните социални групи, като 
целта е не само да се дадат 
жилища на хората, но и те 
да се обучат на занаят. За-
това общините са задълже-
ни в рамките на една година 
след това да им осигурят и 
работа.

Близо 100% от безвъз-
мездната помощ ще се из-

разходват изцяло за стро-
ителство. Допустимо е да 
се правят нови жилища или 
да се реконструират стари 
сгради. С парите ще трябва 
жилищата да се обзаведат с 
мебели и уреди, като е даде-
на точна разценка на макси-
малната стойност за всяка 
една мебел или домакинска 
техника.

Новите жилища трябва 
да са далеч от сегашните 
обитания на хората, вклю-
чени в програмата, като 

Независимо  че  от 
Министерството на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството за-
явиха, че проектите са 
пред финализиране и стро-
ителството ще започне 
всеки момент, оказва се, 
че най-голямата община 
– Бургас, за момента е 
стопирала своя проект. 
Повод за това решение на 
кмета на общината Ди-
митър Николов е силното 
недоволство на хората от 
квартал „Меден рудник”, в 
който трябваше да се на-
станят 150 души.

„Преди месец имаше 
среща между Николов и 
министъра по управление 
на средствата от ЕС То-
мислав Дончев, след което 
бе взето решение да се 
стопира проектът”, ко-
ментираха за „Строител” 

от бургаската община.
Оказва се обаче, че 

няма официално искане за 
оттегляне на проекта от 
общината в управляващия 
орган на ОП „Регионално 
развитие”. Това бе по-
твърдено и от ведомство-
то на министър Дончев.

„На срещата в Бургас 
бе решено общината да 
изчака и да бъдат напра-
вени съответните предло-
жения за промени в проек-
та, така че той да може 
да се осъществи. Става 
въпрос най-вече за промя-
на на местоположението”, 
заявиха от админист-

рацията му.
Според запознати Бур-

гас ще има сериозен про-
блем с прелокацията на 
проекта, защото ще се 
наложи ново проектиране, 
и то спешно – до два ме-
сеца.

Ако морският град се 
откаже, най-вероятно на 
негово място ще влезе 
проектът на община Ва-
рна, който е резервен и е 
най-близо до финансовите 
параметри на Бургас – 
проектът й е за 4,4 млн. лв. 
Окончателното решение 
за Бургас се очаква в края  
на септември.

Видин е красив град, готов да изгради 4 къщи за роми

Хората от „Меден рудник” 

спряха бургаския проект

Снимка в. „Строител“

Снимка Галя Герасимова

Николета Цветкова

Общините Видин и Дуп-
ница подписаха първите 
договори за изграждане на 
социални домове на обща 
стойност около 9 млн. лв. 
Средствата се отпускат 
по ОП „Регионално разви-
тие”, а на церемонията по 
скючване на споразумения-
та присъстваха министъ-
рът по управление на сред-
ствата от ЕС Томислав 
Дончев и Деница Николова 
- ръководител на управлява-
щия орган на програмата. 
Проектите предвиждат 
строителство, ремонт или 
реконструкция на жилищни 
сгради, които са общинска 
собственост. Част от фи-
нансирането ще бъде насо-
чена към облагородяване на 
околните терени. 

Община Дупница е с най-
скъпия проект за изграж-
дане на социални жилища, 
възлизащ на 4,909 млн. лв. 
По него се предвижда стро-
ителството на 150 еднофа-
милни жилища в местност-
та на бившите казарми. Тя 
е на равни разстояния от 
най-големия ромски квартал 

„Гиздова махала” и квартал 
„Бистрица”. Всяко едно от 
жилищата, разположени в 
12 блока и две отделни ед-
нофамилни къщи, ще бъде с 
площ 66 кв. м.

„Строителството ще 
започне най-рано през сеп-
тември - октомври и ще 
продължи през следващата 
година. След подписването 
на договора в продължение 
на месец ще изготвяме 
документацията и още 2 
месеца ще тече изборът 
на изпълнител”, заяви за в. 
„Строител” зам.-кметът на 
Дупница Красимир Георгиев.

Според видинския про-
ект в новите жилища на 
общината ще бъдат наста-
нени около 280 души. Той е 
на стойност 4 млн. лв., като 
2,8 млн. лв. са предназначе-
ни за построяването на 
четири двуетажни къщи в 
кв. „Гео Милев” в близост до 
болницата. Освен това ще 
бъдат основно ремонти-
рани 8 едноетажни къщи в 
комплекс „Строител” и ще 
се построи един нов блок. 
Отделно в тези квартали 
ще бъде изградена и нужна-
та инфраструктура. 

Проектът на община 
Девня е най-малък - за 1,626 
млн. лв., като с него ще бъ-
дат решени проблемите на 
167 социално слаби. Очаква 
се до края на септември 
решение на общинския съ-
вет за съфинансиране от 
200 млн. лв. В общината ще 
бъде основно ремонтирано 
4-етажно общежитие, в 
което за настаняване ще 
се обособят 33 апартамен-
та. Сградата се намира в 
един от добрите квартали 
на Девня в близост до цен-
търа.

 „Критериите за нас-
таняване в жилищата са 
ниски доходи, липса на жи-
лище, ограничен достъп до 
здравеопазване, като няма 
да има условие за етниче-
ска принадлежност“, заяви 
Томислав Дончев. Той до-
пълни, че настанените ще 
трябва да плащат наем, 
определен от общината, и 
няма да имат право на купу-
ване на имота. Определени 
са условия, които, ако не се 
спазват, ще бъде наложено 
принудително напускане. 
Дончев обясни още, че в мо-
мента кметовете водят 
преговори с големи работо-
датели, за да се подсигури 
работа на избраните за 
настаняване. 

завършването на стро-
ежите и въвеждането им в 
експлоатация трябва да се 
направят изцяло по Закона 
за устройство на терито-
рията (ЗУТ). Общият срок 
за започване и завършване 
на строежите и съответно 
за реализация на проектите 

е 24 месеца след подписва-
не на договора от страна 
на бенефициента. Графикът 
предвижда до края на тази 
година да бъдат избрани 
изпълнителите, а самото 
строителство да започне 
през 2013 г.

Помощта за общини-
те е изцяло безвъзмездна, 
като от тях не се изисква 
никакво самоучастие. 35% 
от сумата ще бъдат пре-
ведени авансово, а остана-
лата част ще е на още два 
транша – междинен и след 
окончателното завършване 
на обектите. 

Общините са длъжни да 
наемат подизпълнители за 
извършване на строително-
монтажните дейности, като 
това трябва да стане задъл-
жително чрез обявяване на 
обществена поръчка. 

Освен че всички строежи 
трябва да са съобразени със 
ЗУТ, бенефициентът е длъ-

жен да предвиди средства 
за одит на проекта и за 
информационни материали. 
Тези разходи не може да над-
вишават 1% от стойността 
на проекта.

Другото условие е бене-
фициентът да планира и раз-
ходи за строителен надзор 
от лицензирана фирма.

Новите жилища и на че-
тирите общини ще се нами-
рат в близост до училище и 
детска градина. Това е било 
задължително условие, за да 
получат еврофинансиране. 
Целта е децата да посеща-
ват забавачка и училище, за 
да се интегрират, а родите-
лите им да работят.

Дори да се откаже някоя 
от четирите общини зара-
ди обществен натиск, има 
резервна листа с проекти 
на още три общини. Това са 
Варна с проект за 4,4 млн. 
лв., Пещера с 1,29 млн. лв. и 
Тунджа  - 1,49 млн. лв.
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Свилена Гражданска 

„Реалното изпълнение 
на проекта за енергийно 
обновяване на българ-
ските градове стартира 
на 2 юли. Имаме избрани 
проектни мениджъри в 
четирите планови ра-
йона плюс София-град.“ 
Това заяви зам.-минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Николай Нанков 
при представянето на 
Фонда за жилищно об-
новяване. Той е създа-
ден към „Корпоративна 
търговска банка” АД по 
договор за обществена 
поръчка с МРРБ. Целта 
е да служи като инстру-
мент за финансов инже-
неринг, който да предос-
тавя нисколихвени заеми 
и гаранции по кредити на 
сдружения на собстве-
ници и собственици на 
самостоятелни обекти 
в многофамилни жилищ-
ни сгради за внедряване 
на мерки за енергийна 
ефективност и възобно-
вяеми енергийни източ-
ници. Фондът е базиран 
на новата инициатива 
на ЕК за финансов инже-
неринг. Това представля-
ва предоставяне на ре-
сурс от оперативната 
програма за управление 
от друга институция, 
която с капацитета и 
възможностите си да 
надгради ресурса и да 
предлага атрактивни 
финансови продукти, за 
да може мерките да дос-
тигнат до крайните соб-
ственици. Проектът за 
ремонт на многофамилни 
жилищни сгради е финан-
сиран по ОП „Регионално 
раз витие“.

„Кандидатстването 

започва да тече  

от следващата  

седмица

и ще отнеме около 5-6 
месеца”, добави Николай 
Нанков.  По думите му  
етажни собствености 
още в  понеделник  ще 
подадат заявление. „Не 
е нужно те да са реги-
стрирани към датата 
на завеждане на първите 
документи като юриди-
ческо лице с нестопанска 
цел, за да се включат“, 
обясни той. 

До  избирането  на 
проектомениджърите за 
Североизточния и Севе-
розападния район общи-
ните ще изпълняват ро-
лята на пощенска кутия 
и ще събират заявления-
та за участие в проекта. 

„Фондът за жилищно 
обновяване предоставя 
най-преференциалните 
условия. Ние не лимити-

раме финансовия ресурс, 
който могат да използ-
ват хората. Те имат въз-
можност да вземат заем 
от познати или от друга 
финансова институция и 
т. н. - търсим начин да 
ги улесним“, обясни зам.-
министърът. 

50% е безвъзмездното 
финансиране по договори-
те, което ще се предос-
тави на собствениците, 
изпълняващи проекти за 
саниране. От МРРБ оси-
гуряват и мерките за 

енергийно и конструк-

тивно обследване 

„ И ма х ме  с ери о з н и 
преговори с партньо-
рите от Европейската 
комисия, за да получим 

най-големия процент съ-
финансиране в ЕС“, заяви 
Деница Николова, главен 
директор на Дирекция 
„Програмиране на реги-
оналното развитие“ към 
МРРБ .

„ 5 0 - т е  п р о це н т а , 
които остават за фи-
нансиране, са в частта 
строителни дейности, 
строителен и авторски 
надзор, контролни дей-
ности. За този ресурс 
ние бяхме наясно, че ще 
срещнем скептицизъм 
заради  трудностите 
всяко българско домакин-
ство да осигури сред-
ства. Следвали, но сме 
следвали добрия опит на 
Естония и Латвия“, обяс-
ни тя. 

 „Хората имат право 

 подмяна на дограма;
 топлинна изолация на външни ограждащи еле-

менти - стени, покриви, подове и др.; 
 основен ремонт, модернизация или подмяна на 

локални източници на топлина или прилежащите им 
съоръжения;

 изграждане на инсталации за оползотворя-
ване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ),  
т. е. слънчеви системи за осигуряване на енергия за 
собствени нужди, които не генерират приходи в про-
цеса на експлоатация;

 ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна, 
охладителна, вентилационна инсталация, включител-
но радиаторни термостатични вентили и разпреде-
лители в общите части на жилищната сграда;

 обновяване на електроинсталация в общите 
части и въвеждане на енергоспестяващо осветление;

 газифициране на сгради. 

Жилищата на над 13 хил. души ще бъдат обновени 
Снимки Денис Бучел

Деница Николова, главен директор на Дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ към 

МРРБ, и зам.-министърът Николай Нанков заедно с представители на Корпоративна търговска 

банка обясниха възможностите за кредитиране

„Усвоените средства 
от европейските фондове 
у нас са 75% - 11,8 млрд. 
лв. са договорени, а 3,7 
млрд. лв., или над 23 на 
сто, са платените разхо-
ди.“ Тези данни представи 
по време на посещението 
си в Брюксел министърът 
по управление на сред-
ствата от ЕС Томислав 
Дончев пред еврокомиса-
ря по регионалното раз-
витие Йоханес Хан. Ми-
нистър Дончев отбеляза, 
че най-добре се работи по 
ОП „Транспорт”, по която 
93% от средствата са 
договорени и 30% са раз-
платени. 

След срещата между 
двамата стана ясно, че 
сред обсъжданите теми 
са били бъдещето на кохе-
зионната политика и же-

лезопътна връзка между 
България и Македония. Ми-
нистър Томислав Дончев 
е запознал еврокомисаря с 
предприетите стъпки при 
подготовката на наша-
та страна за следващия 
програмен период. Пред 
журналисти той е заявил, 
че не се предвижда у нас 
да бъде обособен отделен 

финансов инструмент за 
социално приобщаване 
на малцинствата, а тази 
дейност ще залегне в съ-
ществуващите бюджет-
ни възможности. Според 
него трябва да се работи 
интензивно през първата 
половина на 2013 г. за про-
грамиране на действията 
след 2014 г., защото пред-
стоят избори, които мо-
гат да забавят процеса. 

По ОП „Околна среда” 
министърът е поискал 
съгласие от ЕК за пове-
че гъвкавост, тъй като 
страната ни има необ-
ходимост от подобрения 
в сферата на „зелените” 
инвестиции и желае по-
бързо усвояване на сред-
ствата. За целта ще 
бъде отворена нова про-
грама.

на 6-месечен гратисен 
период за строително-
монтажните дейности, 
след което ще се усети 
намаляването на смет-
ките и с разликата соб-
ствениците ще могат 
да изплащат кредита 
си”, заяви зам.-министър 
Нанков и допълни, че ре-
алното изпълнение на 
проекти ще започне от 
2013 г. 

Максималният размер  

на лихвата е до 6,5%

като при специални 
условия тя може да падне 
до 4,5%. Срокът за кре-
дитиране е до 10 години. 
Крайните ползватели на 
средствата от фонда са 
сдруженията за етажна-

та собственост и самос-
тоятелни физически лица. 

Очаква се по проекта 
да се ремонтират меж-
ду 180 и 200 многофа-
милни жилища, т. е. над 
13 хил. души ще усетят 
резултата от обновява-
нето. Сградите, които 
попадат в рамките на 
програмата, трябва да 
са с поне 60% разгъната 
застроена площ, заета 
от жилища, и проекти-
рането й да е започнало 
преди 26 април 1999 г., 
защото от тази дата 
влизат в сила нови на-
редби за строителство-
то и сградите, проекти-
рани след нея, отговарят 
на условията за енергий-
на ефективност. Още 
един важен параметър, 
на който трябва да от-
говаря сградата, канди-
датстваща по схемата, 
е тя да бъде конструк-
тивно устойчива. За все-

ки отделен проект - т. е. 
за всяка сграда, ще бъде 
извършена отделна об-
ществена поръчка. 

През миналата годи-
на започна разработва-
нето на модела за об-
новяване на жилищата, 
като общият ресурс по 
оперативната програма 
беше 63 млн. лв. Те бяха 
разпределени на две фази 
- за безвъзмездно финан-
сиране, което управлява 
Дирекция „Жилищна по-
литика” към МРРБ, и 13 
млн. лв., които бяха пре-
доставени за управление 
на КТБ.

Н а  с ай т ов ет е  н а 
МРРБ, общините и об-
ластните информацион-
ни центрове ще бъдат 
изложени всички проект-
ни документи за канди-
датстване за енергийно 
обновяване, включително 
адресите на всички про-
ектни мениджъри. 

Министър Томислав Дончев е поискал 

от ЕК повече гъвкавост по ОП „Околна среда“



Страницата 
подготви
Невена Картулева

„Санирането се бърка с 
топлоизолация. Това, което 
масово се прави в момен-
та, е смяна на дограма и 
топлоизолация с различни-
те видове пенополисти-
рол. Ако сградата има кон-
структивни проблеми, а е 
направена топлоизолация, 
впоследствие е възможно 
да се появят пукнатини 
или при макар и не силен зе-
метръс да има разрушени 
стени“, обяснява доц. д-р 
инж. Иван Марков, декан на 
Строителния факултет в 

УАСГ. Според него, за да не 
се налага два пъти да се 
прави топлоизолация зара-

ди евентуални проблеми с 
конструкцията, преди да се 
положи покритието, тряб-

ва да се изготви об-
следване.

То включва проучва-

не на състоянието 

на връзките, на 

носещите елементи 

и ВиК инсталацията, 

най-вече в учас-
тъците около са-
нитарните възли. 
„Особено проблемни 
се оказват тръби-
те за топла вода. Те 
често са изгнили и 
трябва да се сменят 

в цялата сграда“, уточнява 
доц. Марков. По думите му, 
ако сградата има по-сери-

озни проблеми, се налага 
укрепване и усилване. До-
някъде обследването преди 
саниране се припокрива с 
необходимите проучвания 
за изготвяне на техниче-
ски паспорт. Доц. Марков 
подчертава, че към днешна 
дата паспортизацията се 
опира предимно на оглед, но 
този метод не е добър, за-
щото у нас липсват проек-
тите на сградите - цялата 
техническа документация 
за постройките преди 1989 
г., която е била съхранявана 
в проектантските органи-
зации, е изгубена. „Затова 
са нужни много подробни 
изследвания и някои допъл-

нителни изпитвания на 
сградата. Така ще можем 
да добием представа за ре-
алната носеща способност 
на нейната конструкция и 
да я укрепим правилно“, до-
пълва той и подчертава, че 
пречката да се изготвят 
такива проучвания за сгра-
дите в България е финан-
сирането, което повечето 
собственици нямат въз-
можност да осигурят.

Деканът на Строител-
ния факултет противно на 
повечето твърдения е ка-
тегоричен, че топлоизола-
цията на отделен апарта-
мент, а не на цялата сграда 
е напълно ефективна. 
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Земетресението от 22 май постави с по-голяма сила въпро-
сите за това къде или по-скоро в какво живеем. И макар че си-
гурността на сградите беше изпитана и зданията издържаха 
теста, все пак имаше и някои изключения. Освен онези, строе-
ни без проект и без специалисти (в повечето случаи стопански 
постройки), пострадаха и стари сгради, върху които времето е 
оказало своето влияние и не са получили нужното поддържане. 
Тук обаче възникна и един парадокс. Има сгради, които изглеж-
дат чудесно. В свежи цветове, сякаш току-що издигнати. На 
тях е приложено онова, което ние масово наричаме „саниране“, 
но то всъщност е само топлоизолация. Такъв пример е сгра-
дата на ВиК-Перник.

Доц. д-р инж. Иван Марков е завършил УАСГ със специ-

алност „Промишлено и гражданско строителство“ през 

1982 г. От 1983 г. е аспирант, асистент и доцент в кате-

дра „Строителна механика” на УАСГ. През февруари беше 

избран за декан на Строителния факултет в университета. 

Работил е по динамични изследвания в АЕЦ „Козлодуй”, по 

проект на динамичен гасител в Русе и др.

Най-често се прави само топлоизолация

172-ма студенти от 
Строителния факултет 
на Университета по архи-
тектура, строителство и 
геодезия (УАСГ) ще защи-
тават своите дипломни 
работи през следващите 
две седмици. Това поставя 
и началото на тазгодишния 
конкурс „Най-добра диплом-
на работа“. Състезанието 
се провежда в два раздела - 
Стоманобетон и Стомана, 
дърво, пластмаси, текстил-
ни мембрани или комбина-
ция от тях с ограничено из-
ползване на стоманобетон.

Заявка за участие жела-
ещите трябва да подадат 
до 13 юли (петък) 12,00 часа. 
В конкурса могат да участ-
ват дипломанти, защитили 
своята работа в рамките 
на текущата учебна годи-
на. Още едно от условията 
за допускане до състеза-
нието е студентът да има 
средна оценка на дипломна-
та работа (за разработва-
не и защита) не по-малко 
от 5,00. Заявка за участие 
в конкурса се подава чрез 
ръководителя на дипломна-
та работа, като за целта 
се попълва формуляр. За-
явленията се представят 
пред номиниран от кате-
дрите „Масивни конструк-
ции“ и „Метални, дървени и 
пластмасови конструкции“ 
секретар на конкурса. 

Целта на състезанието 

е да стимулира дипломан-
тите от конструктивни-
те катедри на факултета 
за творческа работа в об-
ластта на проектиране-
то на строителни носещи 
конструкции. В същото 
време той предоставя и 
възможност на талантли-
вите специалисти да пред-
ставят своите идеи и да 
бъдат забелязани от стро-
ителните компании, където 
да намерят своята профе-
сионална реализация и поле 
за развитие.

Журито на конкурса във 
всяка катедра е в състав 
от петима членове. Всяка 
комисия е председателст-
вана от представител на 
съответната катедра, 
който е ръководител на 

Кабинетът реши как 
ще се предоставя на уни-
верситетите частта от 
държавната субсидия за 
издръжка на обучението, 
която се определя въз осно-
ва на оценката на висшите 
училища за качество на обу-
чението и съответствие-
то му с потребностите на 
пазара на труда. Резулта-
тът се формира от три ос-
новни индикатора - учебен 
процес, научни изследвания, 

реализация на студентите 
и връзка с пазара на труда. 
Вземат се предвид и оцен-
ките, определени в Рей-
тинговата система на ви-
сшите училища в България, 
администрирана от Минис-
терството на образование-
то, младежта и науката.

Професионалните на-
правления са разделени на 
две групи. Първата включ-
ва педагогически науки; 
природни науки, математи-

ка и информатика; техни-
чески науки; аграрни науки 
и ветеринарна медицина и 
изкуства, а втората - ху-
манитарни науки; социални, 
стопански и правни науки; 
здравеопазване и спорт и 
сигурност и отбрана.

Субсидията за профе-
сионалното направление, 
по което университетът 
е класиран на първо място, 
се умножава по съответ-
ния коефициент за него. По 

Доц. д-р инж. Иван Марков, декан на Строителния факултет в УАСГ: Снимки Денис Бучел и Георги Сотиров

направление „Дипломно 
проектиране”, а като чле-
нове участват още пред-

ставители на деканата на 
Строителния факултет; 
на секция „Конструкции” 

към КИИП и двама прак-
тикуващи строителни 
инженери, работещи като 
проектант-конструктори 
с пълна проектантска пра-
воспособност. Критерии-
те за оценяване на участ-
ниците са актуалност и 
сложност на представения 
от тях дипломен проект, 
степен на пълнота, завър-
шеност и задълбоченост, 
използване на съвременни 
методи за анализ или тех-
нологии в проектирането, 
качество, пълнота и ясно-
та на графичната част, 
средна оценка на ДДК за 
изработка и защита на ди-
пломния проект. Оценката 
на проектите се извършва 
чрез точкова система и 

сформиране на краен бал. 
За всеки дефиниран крите-
рий се ползват точки по 
десетобалната система. 
Най-ниската точка е 1, а 
най-високата 10. Крайни-
ят бал се получава, като 
се умножат точките, оп-
ределени от даден член 
на журиращата комисия, 
със съответния коефици-
ент на тежест. Във всяка 
катедра се номинират по 
шест дипломни работи и 
три от тях се награжда-
ват. Всички получават гра-
мота и плакет, а носители-
те на първото отличие ще 
бъдат наградени с премия 
от 500 лв., на второто - с 
300 лв. и на третото -  
с 200 лв. 

този начин средствата 
за висшите училища, полу-
чили най-висока оценка за 
качество по професионал-
ните направления от пър-
вата група, се увеличава с 
25%, а субсидията по про-
фесионалните направле-
ния от втората група - с 
12,5 на сто. Необходимите 
средства за 2012 г. в раз-
мер на 14 990 000 лв. за по-
вишаване на издръжката на 
обучението в държавните 
висши училища се осигуря-
ват за сметка на предвиде-
ните разходи по бюджета 
на МОМН за 2012 г.

Миналата година конкурсът се проведе с подкрепата на КСБ, а официален медиен партньор 

беше в. „Строител“
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Triplette chair

Френският дизайнер 
Пол Менанд приковава вни-
манието на ценителите 
със своя уникален проект, 
наречен Triplette chair. Иде-
ята в стил „3 в 1” е тол-
кова практична, смела и 
забавна, че набира широка 
популярност малко след 
представянето си пред 
публика.

Tr i p le t t e  cha i r ,  и ли 
познатият като „раз-
множаващия се стол”, 
п р е д с т авл ява  поч т и 
сюрреалистична дървена 
скулптура, предназначе-
на за сядане в домашни 
условия. Концепцията на 
френския художник изхож-
да от необходимостта за 
оползотворяване на него-
лемите обеми в съвре-
менните градски апар-
таменти. По време на 
демонстрацията на своя 
различен продукт Менанд 
разказва: „Triplette chair е 
средство за пестене на 
пространство и пред-
ставлява алтернативно 
решение за набавяне на 
допълнителни мебели за 
сядане.” Столът, който 
може да се умножава, 
позволява на потреби-
телите да го използват 
по изключително удобен 
и безпроблемен начин. 
Тази причудлива мебел е 
еднакво комфортна, кога-
то обединява различните 
си лица в една цялост и 
в случаите, при които се 
разделя на няколко авто-
номни седалки.

За Triplette chair впе-
чатлени клиенти шего-
вито разказват, че сто-
лът е забавно средство 
за спортуване. „Заста-
нете до своя нов стол и 
започнете да измъква-
те най-горния пласт от 
неговата конструкция. 
Направете същото с 
елемент номер две. Пов-
торете тренировката, 

за да получите общо три 
самостоятелни стола.” 
Почитателите му споде-
лят също, че обичат да 
провокират своите при-
ятели и съседи, като им 
дават интригуващата 
мебел, когато те имат 
необходимост от още 
три стола за  своите  
гости.

Modest stool

Принципът на „гнез-
дене”, приложен в Triplette 
chair, Пол Менанд улавя и 
в своя не по-малко въл-
нуващ проект, озаглавен 
Modest stool. В скромна-
та табуретка, подобно 
на своя предшественик, 
отделните компоненти 
могат да останат под-
редени един в друг, като 
образуват самостоя -
телна единица. Но също 
могат да бъдат използ-
вани като три поредни 
версии на табуретката. 
Умножаването 
на Modest stool е 
постигнато чрез 
оформяне на кра-
ката на столче-
тата като пре-
рязани тръби и с 
помощта на три 
отвора, поста-
вени в седалка-
та. Modest stool 
е  изработен в 
к л ас и ч е с кат а 
за табуретки-
те кръгла форма 
и съчетава три нюанса 
на синьото в приятен 
ансамбъл. Проектът е 
толкова симпатичен, че 
се превръща в любим за 
почитателите на Пол  
Менанд.

Nub

Родената в Испания 
архитектка Патриция 
Уркиола е автор на пре-
лестна серия столове, 
която носи името Nub. 

Колекция-
та съчетава образите на 
красиви пейки, фотьойли, 
кресла и столове, с под-
чертано изтънчена визия 
и аристократично звуче-
не. „Мебелите Nub са про-
явление на възхитата от 
силуета на традиционния 
стол Уиндзор”, коменти-
рат познавачи. „Но те са 
и следствие от сладък 
спомен от миналото”, по-
яснява авторката. „Идея-
та за уникалния дизайн се 
появи от детски спомен, 

когато гледах как баба ми 
се занимава с ръкоделие. 
Процесът, свързан с об-
работката и плетивото 
на вълнена и копринена 
дантела, ме заинтригува 
още от ранна възраст”, 
разказва Уркиола. Като 
резултат от това обле-
галките Nub напомнят 
автентични вълнообраз-

ни вретена.
Nub представляват 

истински произведения 
на изкуството, предназ-
начени за сядане. Те са 
изработени от изключи-
телно устойчиво буково 
дърво, което позволява 
постигането на изящни и 
много стабилни структу-
ри. Моделите умело съче-

Виолета Михайлова

Столът, фотьойлът, канапето и табуретката са се превърнали в 
най-любимия предмет за човека. Те са изключително важна част 
от ежедневието ни - докато се храним, отпиваме глътка кафе или 
се наслаждаваме на любима книга. Те са тези, с помощта на кои-
то събираме близките си около масата и гледаме любимо шоу със 
семейството пред телевизора. Това са предметите, които са се 
превърнали в един от най-добрите приятели на човека.

тават двата класически 
материала - стомана и 
дърво в едно цяло, като 
металът е поставен при 
краката на мебелите, а 
топлото дърво извайва 
седалката и гърба им. Ти-
пичното за концепцията 
Nub са необичайните, но 
игриви пропорции на от-
делните части в мебе-
лите.

Maarten chair

Испанецът Виктор 
Караско създава стола 

Maarten в знак на прекло-
нение пред таланта на 
своя колега - известния 
белгийски интериорен 
дизайнер Маартен ван 
Северен.  Авторът из-
работва изключително 
удобен и функционален 
предмет, който освен 
комфортен е и наистина 
незаменим във вътреш-
н ото  про с тран с тво . 
Сърцевината на стола е 
направена от устойчив 
дъбов шперплат, а мек 
пълнеж и красива тапи-
церия обгръщат извито-
то тяло на седалката и 
облегалката. Боядисани 
в цвят или просто поли-
рани стоманени тръби 
оформят основата на 
предмета, като придават 
неповторимост на силу-
ета му. Те са поставени 
в една централна точка 
и образуват пирамидална 
структура, която се вър-
ти на 360 градуса и дава 
възможност на потреби-
теля за по-гъвкаво експло-
атиране на продукта.

Nub

Modest stool

Triplette chair

Maarten chair



Oсн. предмет: 45211000 - Строи-
телни и монтажни работи по общо 
изграждане на жилищни сгради 
Прогнозна стойност: 1 997 303 лева
Продължителност: 18 месеца 

Срок за получаване на документа-

ция за участие: 9.07.2012 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или 

заявления за участие: 16.07.2012 г. 
Час: 12:00
Отваряне на офертите: заседател-
ната зала на община Враца, ет. 2
Дата: 16.07.2012 г. Час: 14:00
За контакти: инж. Розалина Георгие-
ва - ръководител на проекта
Факс: 092 623061
Адрес: ул. „Стефанаки Савов” 6
Адрес на възложителя: www.vratza.bg
Телефон: 092 663122
E-mail: obshtinavf@b-trust.org
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

Описание: „ЧЕЗ Разпределение България” АД про-
вежда открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: Строително-монтажни работи за 
реконструкция и новo изграждане на въздушни електро-
проводни линии СрН 20 kV, МТП (Мачтови трафопос-
тове) и други съоръжения 20 и 0,4 kV, на територията, 
обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД - на-
правление София-област, реф. № РРС 12 - 056. Обектът 
на поръчката е разделен на три обособени позиции, 
както следва: Обособена позиция 1: Строително-мон-
тажни работи за реконструкция и новo изграждане на 
въздушни електропроводни линии СрН 20 kV, МТП (Мач-
тови трафопостове) и други съоръжения 20 и 0,4 kV, на 
територията на ОРЗ „София-област - Предприятие“ - 
територия на Софийска област; Обособена позиция 2: 
Строително-монтажни работи за реконструкция и новo 
изграждане на въздушни електропроводни линии СрН 20 
kV, МТП (Мачтови трафопостове) и други съоръжения 20 
и 0,4 kV, на територията на ОРЗ „Перник и Кюстендил“ 
- територия на Пернишка и Кюстендилска област; Обо-
собена позиция 3: Строително-монтажни работи за ре-
конструкция и новo изграждане на въздушни електропро-
водни линии СрН 20 kV, МТП (Мачтови трафопостове) 
и други съоръжения 20 и 0,4 kV, на територията на ОРЗ 
„Благоевград“ - територия на Благоевградска област.

Oсн. предмет: 45310000 - Строителни и монтаж-
ни работи на електрически инсталации 

Краен срок за изпълнение: Срок на изпълнение в 
месеци: 30

Технически възможности: 1. Декларация от 
представляващия участника (съгласно образеца от 
документацията), съдържаща списък на лицата, които 
участникът ще използва за изпълнение предмета на 
поръчката. Минимално изискване: Наличие на минимум 
15 (петнадесет) лица, декларирани от участника в де-
кларацията по т.III.2.3.1, от които: Минимум 3 (три) 
лица, които да притежават едновременно: средно или 
висше електротехническо образование и IV или по-ви-
сока квалификационна група по безопасност съгласно 
ПБЗРЕУЕТЦЕМ. Минимум 12 (дванадесет) лица, които 
да притежават минимум трета квалификационна група 
по безопасност съгласно Правилника за безопасност и 
здраве при работа в електрически уредби на електри-
чески и топлофикационни централи и по електрически 
мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ). Като доказателство за декла-

рираните обстоятелства към декларацията задължи-
телно се прилагат: Заверени ксерокопия с гриф „Вярно 
с оригинала” на удостоверения за притежаваната ква-
лификационна група съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ на лицата, 
вписани в декларацията по т.III.2.3.1. Удостоверенията 
да са валидни към крайната дата за подаване на офер-
ти, посочена в обявлението. 2. Декларация от предста-
вляващия участника (съгласно образеца в документа-
цията), съдържаща списък на договорите с предмет, 
сходен с този на предмета на настоящата поръчка, 
изпълнени през последните пет години, придружена от 
нотариално заверени копия или оригинали на препоръки. 
Минимално изискване: За посочения период участникът 
да е декларирал изпълнени договори на обща стойност 
минимум 200 000 лева без ДДС, по които са изпълнени 
електротехнически строително-монтажни работи по 
електропреносната /електроразпределителната мре-
жа СрН или по-високо напрежение. Като доказателство 
за декларираните обстоятелства към декларацията 
задължително се прилагат: Оригинали или нотариално 
заверени копия на препоръки за добро изпълнение за 
договорите, описани в декларацията по т.III.2.3. 2., по 
които са изпълнени електротехнически строително-
монтажни работи по електропреносната/електрораз-
пределителната мрежа СрН или по-високо напрежение, 
от които се формира минималната стойност от  
200 000 лева без ДДС, издадени от съответните възло-
жители. 3. Декларация от представляващия участника 
за механизация и техническо оборудване, които ще из-
ползва при изпълнение обекта на поръчката, съгласно 
образеца в документацията. Минимално изискване: 
Участникът следва да разполага със следната техни-
ка: 1 (един) брой багер; 1 (един) брой автокран; 1 (един) 
брой автовишка/автостълба. Като доказателство за 
декларираните обстоятелства към декларацията за-
дължително се прилагат: Заверени ксерокопия с гриф 
„Вярно с оригинала” на документи, удостоверяващи, че 
посочените техника и оборудване в декларацията по 
т.III.2.3.3 са собственост на участника, на лизинг или 
наети от участника. 4.Копие на валидно към обявения 
краен срок за подаване на оферти Удостоверение на 
участника за вписване в Централния професионален 
регистър на строителя, издадено от Камарата на 
строителите в България за III група, строежи минимум 
III категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС, при-
дружено от талона, удостоверяващ валидността на 
удостоверението към крайната дата на подаване на 
офертата, посочена в обявлението.

Наименование: Строително-монтажни работи за реконструкция и 
новo изграждане на въздушни електропроводни линии СрН 20 kV, МТП (Мач-
тови трафопостове) и други съоръжения 20 и 0,4 kV, на територията, об-
служвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД - направление София-област

Наименование:  Избор на изпълнител по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от 
ЗОП за строително-монтажните работи, свързани с реализацията на „Цен-
тър за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - гр. Балчик, с капацитет 14 деца 
и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, 
жк „Балик”, изпълняван по ОП „Регионално развитие 2007-2013”

Наименование:  ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРИ ЦЕН-
ТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП (ЦНСТ) И ЕДНО ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ 
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Защитено жилище 
- в УПИ I, кв. 60а, жк „Река Лева”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ЦНСТ - в УПИ 
III, кв. 22; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - ЦНСТ - в УПИ ХХIII, кв. 76; ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ № 4 - ЦНСТ - в УПИ III, кв.121, по проект „ИСКРА - Иновативен со-
циален комплекс от резидентни алтернативи“

Наименование:  Ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища 
на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД

Срок за получаване на документация за участие: 
6.08.2012 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 16.08.2012 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Европа” №2
Дата: 17.08.2012 г. Час: 10:00

За контакти: Ив. Горанчева
Факс: 02 8272171; 02 8270332

Адрес: ул. „Цар Симеон” № 330
Адрес на възложителя: www.cez.bg
Телефон: 02 8958920

Oсн. предмет: 45211200 - Строителни и монтажни ра-
боти по общо изграждане на жилища за хора, нуждаещи 
се от социални услуги 
Прогнозна стойност: 516 429.99 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 660
Срок за получаване на документация за участие: 

23.07.2012 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 31.07.2012 г. Час: 16:00

Отваряне на офертите: Заседателната зала  
на община Балчик
Дата: 1.08.2012 г. Час: 11:00
За контакти: КРИСТИАНА ИВАНОВА - РЪКОВОДИТЕЛ 
НА ПРОЕКТА
Адрес: пл. „21 септември” №6
Адрес на възложителя: http://www.balchik.bg/
Телефон: 0579 72070; Факс: 0579 74117
E-mail: mayor@balchik.bg

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

Общежитие „Монтажи“
София, кв. „Дружба“ 1, бл. 152

предлага за строителни работници изгодни нощувки

 6.90 лв. на легло за нощувка (вкл. ДДС 
и консумативи)

 Настаняване веднага!

Тел. за контакти: 
 02 / 973 15 01 - Маркова
 02 / 973 73 73
 0888 00 80 17

ОФЕРТА
О

Ф
ЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

Възложител: Община Балчик

Описание: В рамките на настоящата общест-
вена поръчка Изпълнителят следва да извърши ново 
строителство на Център за настаняване от семе-
ен тип (ЦНСТ), в който ще имат възможност да се 
настанят 12 + 2 деца, във връзка с изпълнението на 
Проект BG161PO001-1.1.11-0017: „Реализация на Център 
за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - гр. Балчик, с 
капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащо-

то дворно пространство в УПИ III, кв. 148, жк „Балик“, 
финансиран от Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007 – 2013 г. Строително-монтажните ра-
боти трябва да бъдат извършени съгласно одобрения 
инвестиционен проект, представен от Възложителя и 
при спазване на разпоредбите на действащото зако-
нодателство. Пълният обхват и изчерпателното из-
брояване на дейностите, които Изпълнителят трябва 
да извърши, са посочени в техническата спецификация 
на настоящата документация.

Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 30.11.2012 г. 
Срок за получаване на документация за участие: 
13.07.2012 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 20.07.2012 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: АЕЦ „Козлодуй” ЕАД
Дата: 23.07.2012 г. Час: 10:00
За контакти: Георги Стефанов
Факс: 0973 76007
Адрес: гр. Козлодуй
Адрес на възложителя: www.kznpp.org

Телефон: 0973 73822
E-mail: GIStefanov@npp.bg

Възложител: АЕЦ „Козлодуй” ЕАД

Описание: Ремонт на пътни настилки на ведом-
ствени пътища на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД съгласно прило-
жено техническо задание и количествена сметка

Oсн. предмет: 45233142 - Работи по ремонт на 
пътища 

Прогнозна стойност: 400 000 лева
Технически възможности: Минимални изисква-

ния: 1. Опит в извършването на подобен вид строи-
телно-ремонтни дейности. 2. Валидно Удостоверение 

за вписване в Централния професионален регистър 
на строителя за изпълнение на строежи втора група, 
трета категория. 3. Да разполагат с необходимото 
техническо оборудване за изпълнение на ремонта. 4. 
Квалификацията на персонала, който ще изпълнява 
дейностите на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, тряб-
ва да отговаря на изискванията, посочени в т. 6.2 от 
Техническото задание. 5. Наличие на валиден сертифи-
кат БДС EN ISO 9001:2008 за дейностите, покриващи 
предмета на обществената поръчка. Изискуеми доку-
менти: 1. Списък на договорите с подобни на предмета 

на поръчката дейности, изпълнени през последните 5 
години, придружен от препоръки за добро изпълнение. 
Тези препоръки да посочват стойността, датата и 
мястото на обектите, както и дали те са изпълнени 
професионално в съответствие с нормативните из-
исквания. 2. Удостоверение за вписване в Централния 
професионален регистър на строителя за изпълнение 
на строежи втора група, трета категория, съгласно 
Закона за Камарата на строителите. 3. Описание на 
разполагаемото техническо оборудване. 4. Списък на 
техническите лица, които ще изпълняват обществе-
ната поръчка, включително и на тези, отговарящи за 
контрола на качеството, с данни за професионалната 
им квалификация и трудов стаж. Квалификационните 
групи съгласно правилниците за безопасна работа се 
посочват в списъка. 5. Валиден сертификат, издаден 
от акредитирана институция или агенция за управле-
ние на качеството, удостоверяващ съответствието 
на системата за управление на качеството на канди-
дата с БДС EN ISO 9001:2008, за дейностите, покрива-
щи предмета на обществената поръчка.

Възложител: Община Враца

Описание: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1. Изграж-
дане на един брой защитено жилище с капацитет 8 
потребители - нова едноетажна сграда в УПИ I, кв. 
60а, жк „Река Лева” по плана на град Враца, строеж-
ът е V категория съгласно Наредба № 1 на МРРБ за 
номенклатурата и видовете строежи. Предвижда се 
благоустрояване на прилежащото дворно простран-
ство. Теренът е частна общинска собственост с 
обща площ 2226 кв. м. Предвижда се следната схема 
на функционална организация: главният подход към 
сградата е организиран от западната част на пар-
цела, зона жилищна сграда и зона открити площадки и 
съоръжения. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2. Изграждане 
на 1 брой ЦНСТ - нова едноетажна сграда в УПИ III, 
кв.121 по плана на град Враца, строежът е V категория 
съгласно Наредба № 1 на МРРБ за номенклатурата и 
видовете строежи. ЦНСТ е с капацитет 14 деца (12 
деца от специализираните институции и допълни-
телни 2 места за настаняване на деца/младежи от 
общността по спешност). Предвижда се и благоус-
трояване на прилежащото дворно пространство. Те-
ренът е публична общинска собственост с обща площ 
1819,60 кв. м. Предвижда се следната схема на функ-
ционална организация: главният подход към сградата 
е организиран от северозападната част на парцела, 
зона жилищна сграда и зона открити площадки и съо-

ръжения. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3. Изграждане на 1 
брой ЦНСТ - нова едноетажна сграда в УПИ ХХIII, кв. 76 
по плана на град Враца, като строежът е V категория 
съгласно Наредба № 1 на МРРБ за номенклатурата и 
видовете строежи. ЦНСТ е с капацитет 14 деца (12 
деца от специализираните институции и допълни-
телни две места за настаняване на деца/младежи от 
общността по спешност). Предвижда се и благоустро-
яване на прилежащото дворно пространство. Теренът 
е частна общинска собственост с обща площ 1753  
кв. м. Предвижда се следната схема на функционална 
организация: главният подход към сградата е орга-
низиран от североизточната част на парцела, зона 
жилищна сграда и зона открити площадки и съоръже-
ния. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4. Изграждане на 1 брой 
ЦНСТ - нова едноетажна сграда в УПИ III, кв. 22 по плана 
на град Враца, като строежът е V категория съгласно 
Наредба № 1 на МРРБ за номенклатурата и видовете 
строежи. ЦНСТ е с капацитет 14 деца (12 деца от спе-
циализираните институции и допълнителни 2 места за 
настаняване на деца/младежи от общността по спеш-
ност). Предвижда се и благоустрояване на прилежащо-
то дворно пространство. Теренът е частна общинска 
собственост с обща площ 1661,30 кв. м. Предвижда се 
следната схема на функционална организация: главни-
ят подход към сградата е организиран от западната 
част на парцела, зона жилищна сграда и зона открити 
площадки и съоръжения.
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Теменужка Илиева

Ако някой си мисли, 
че историята на българ-
ските дунавски мостове 
започва от миналия век, 
когато е построена пър-
вата и все още силно ожи-
вена пътна връзка между 
Русе и Гюргево, лъже се. 
Трябва да прочете книги-
те на двама съвременни 
български историци ар-
хеолози, за да разбере, 
че мостове са свързвали 
двата бряга още от вре-
мето на римляните. Това е 
доказано от исторически 
хроники, ценни находки при 
направени вече разкопки и 
неоспорими останки от 
тези съоръжения. Няма 
съмнения и фантазии, а 
само непростим пропуск 
да се популяризира исто-
рията на дунавското мо-
стово строителство.

Според проф. д.и.н. Ру-
мен Теофилов, автор на 
„Римските градове в Бъл-
гария“ и „Всекидневният 
живот в Тракия - I-IV век”, 
по нашите земи римляни-
те са построили 8 големи 
и 46 временни моста. 

„Сега ние правим опит 
да построим Дунав мост 
2. Нека се поучим от рим-
ския свят, от историята 
на древната институция“, 
призовава проф. Теофилов. 
Когато римляните идват 
тук, те носят своята 
военна система, админи-
стративен апарат, пътни 
комуникации и особено 

на север поставят 

основите на голямата 

урбанизация.

Според друг историк - 
Венко Наков, най-големият 
мост в Римската империя 
е този на император Кон-
стантин Велики. Той бил 
разположен между римския 
град Улпия Ескус, който се 
намирал на територията 
на българското село Гиген, 
и румънските Сукидава и 
Корабия. Още може да се 
видят останки от него на 
двата бряга. За строежа 
на моста в Улпия Ескус 
пристигнал и останал за 
известно време самият 
император.

Двете опори на моста 
били изградени от камък, а 
свързващата конструкция 
- от камък и дърво. Изгра-
дил го военният конструк-
тор и инженер Теофил, но 
е наречен на императора 
- Константиновият мост. 
Бил е дълъг 1150 метра. 
Конструкцията и начинът 
на изграждане наподобява-
ли Траяновия при Дробета-
Турну Северин. Целта му е 
била да улесни движение-
то към Балкана и Филипо-
полис - най-големия град на 
провинция Тракия. През Ро-
допите се свързвал с вече 
известния път по брега на 
Бяло и Мраморно море Via 
Egnatia.

Румънците се гордеят 

с Траяновия мост, следи 
от който има при град 
Дробета-Турну Северин. 
Бродът е наречен на име-
то на император Траян, по 
чието време е построен. 
Бил му е нужен за реши-
телния поход на легионите 
му срещу даките. Издиг-
нат е през 101 - 105 г. По 
него императорът прех-
върлил на отсрещния бряг  
250 000 войници, хранител-
ни запаси и бойна техника. 
Автор на конструкцията 
и ръководител на строежа 
бил един от най-известни-
те антични архитекти и 
инженери - Аполодор от 
Дамаск. Този мост бил 
дълъг 1135 метра. Състо-
ял се от огромни каменни 
опори на двата бряга, кои-
то придържали конструк-
цията над водата. Тя пък 
била съставена от мно-
гобройни каменни пилони 
с петоъгълна или шесто-
ъгълна форма. Острите 
ъгли имали предназначение 
да омекотяват триенето 
с водата и затова били 
обърнати срещу течение-
то на реката.

Пилоните били поста-
вяни на дъното от опит-
ни гмурци - римски войни 
и тракийски роби. Те ги 
изправяли от дъното, а 
отгоре им били поставяни 
огромни каменни късове. 
Вторият начин бил чрез 
дървени стълбове без дъна 
и похлупаци. Те били изпра-
вяни по дъното по същия 
начин, но след изгребване 
на водата били запълвани 

с камъни и хоросан. Дърве-
ните пилоти били облива-
ни с водоустойчиви смеси.

Траяновият мост е 
изграден за военни цели, 
но след това по него за-
почнали да извозват и 
придобитите от новите 
римски земи богатства. 
Не е известно как е бил 
разрушен. Възможно е да 
е бил отнесен от високи 
води или слабата му кон-
струкция не е издържала 
напора на вълните. След 
като римляните напусна-
ли Дакия, мостът вече го 
нямало.

 По-късно - през 367 г., 
римляните построили 
мост и при селището до 
Тутракан и отсрещния 
бряг. Това станало по вре-
ме на управлението на им-
ператор Валент. 

През 369 г. в днешната 
румънска част на Добру-
джа бил издигнат следващ 
мост.

Римляните строили и пон-

тонни мостове. За един 

от тях са били нужни само 

две седмици, установили 

историците. 

Строителите подреж-
дали една до друга широки 
плоски лодки, между които 
забивали дървени колове, 
а над тях поставяли кон-
струкцията за премина-
ване.

Дълго време истори-
ците се питат защо рим-
ляните не са построили 
мост при Нове - днешен 

Свищов, където Дунав е 
най-тесен и мястото е 
най-удобно за пътна връз-
ка. Известно е, че при 
Нове готите форсират 
реката, когато нападат 
римските провинции Ми-
зия и Тракия. Това място 
избират за преминаване 
у нас и руските войски 
през 1877 г. Отговорът 
е, че римляните са стро-
или мостове до важни за 
империята им крепости и 
стратегически пътища. 
Нове не е бил с такова 
разположение. 

Мост при Видин е има-
ло през XVII-XVIII в., съоб-
щава германски инженер, 
направил карта на кре-

постта „Баба Вида”. На 
нея ясно личи мост неда-
леч от каменния градеж. 
Годината на издаването 
на картата е 1731. 

Мостът, който сега 
се строи при Видин, е 
замислен през 1909 г. То-
гава общинският съвет 
решил да бъде изграден 
път над Дунава, който да 
свърже града с Румъния. 
За тогавашните община-
ри това била по-пряката 
връзка с Европа, откол-
кото съществуващата 
през Сърбия, която нала-
гала високи жп такси за 
преминаване. Съветници-
те отишли в отсрещния 
град Калафат и запозна-
ли с плана колегите си 
румънци.  Домакините 
приели предложението 
и обещали да запозна-
ят правителството си 
с него. Това трябвало да 
направят и видинските 
общинари. По неизвестни 
причини обаче планът не 
бил задействан. Изваден 
е от архива на историята 
чак през 1992 г. Мощната 
южноафриканска фирма 
„Кослар” предлага инвес-
тиции и строеж на съо-
ръжението. Общинарите 
дори й предоставят те-

рени до Дунава за изграж-
дане на атрактивна зона 
за отдих. Правителство-
то обаче не приема пред-
ложението. То започва 
своя борба за получаване 
на средства от ЕС за из-
граждане на мост. Възла-
га на английска фирма да 
избере място от няколко 
варианта - Видин - Кала-
фат, Лом - Расту, Оряхово 
- Бекет, Никопол - Турну 
Мъгуреле и Гиген - Кора-
бия, където, както спо-
менахме, в античността 
е имало мост. Фирмата 
препоръчва Лом, но прави-
телството приема друг 
вариант - при Видин.

Задействането на плана 

върви мъчително бавно.

Р у м ъ н ци т е  и с кат 
мост на друго място, но 
накрая склоняват за Ви-
дин. През юли 2000 г. ко-
ординаторът на Пакта за 
стабилност Бодо Хомбах 
заявява: „Мост на това 
място ще затвори една 
стратегически важна 
транспортна ос - Берлин 
- Атина - Истанбул. Зато-
ва европейските страни 
го поддържат силно, той 
е в техен интерес. Защо 
толкова късно тук се из-
гражда мост? - пита той 
и добавя: - През 101 г. от 
предишното хилядолетие 
римляните са построили 
мост, през XVII-XVIII в. е 
имало друг мост.“

Много време още из-
тича, докато се премине 
през тромавите европей-
ски процедури на одобря-
ване на проекта и осигу-
ряване на финансиране, 
избор на изпълнител и 
след това предпроектни 
проучвания и проекти-
ране и се стигне до май  
2007 г., когато е направе-
на първата копка на бъде-
щото съоръжение. В края 
на 2012 г. в този участък 
на Дунава най-после ще 
има нов мост. От първия 
план за построяването му 
през 1909 г. до пуска ще са 
минали...103 години.

Римляните прокарвали бродове през реката само на стратегически места. Днешните строители 
могат да се поучат от техните умения и принципи за изграждане на трасетата над водата

При ниско ниво на Дунава при крепостта „Баба Вида” 

се показват дървени колове. Историците спорят дали 

са останки от някогашен мост или от пристанищни 

съоръжения

Мостът между Видин и Калафат 

ще бъде завършен в края на 2012 г. 

Снимки авторът
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Като гигантски 
къртици осем супер-
машини започнаха да 
дълбаят под Лондон, 
защото стартира съ-
ществената работа 
по строителството 
на най-големия инфра-
структурен обект в 
Европа - новата линия 
на метрото в столица-
та на Великобритания. 
Мащабното начинание 
е на стойност 23 млрд. 
д олара .  Проектът 
може да бъде определен 
и като общоевропейски, защото 
в него освен местни компании 
се включват фирми от Германия, 
Испания и други държави от ЕС. 

Машините ще прокопаят 
21-километров тунел, който ще 

свързва източните и западните 
райони на града. През 2018 г., ко-
гато бъде завършена линията, 
от летище „Хийтроу” до финан-
совия център на Лондон ще се 
стига за половин час. 

Веднага след изграж-
дането на новата от-
сечка кметството на 
метрополията планира 
строежа на още една 
подобна. Тя ще свързва 
югозападната със севе-
роизточната част на 
британската столица.

Първата метролиния 
в света е била построе-
на в Лондон през 1863 г. и 
е била малко по-дълга от 
пет километра. Първона-
чално композициите в нея 
са били теглени от парен 

локомотив, който изпълвал с че-
рен дим тунелите вследствие 
на недобра вентилация. По-къс-
но, през 1890 г., в лондонското 
метро е била изградена и първа-
та електрическа линия. 

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Традициите на Ста-
ри я  континент като 
добро място за живот 
трябва да се съхранят и 
доразвиват. За да е още 
по-привлекателна, през 
следващите десетилетия 
Европа ще вложи стотици 
милиарди в устойчивото 
развитие на населените 
места. Но по кои пътища 
да се върви? На този въ-
прос отговор дава Жъл-
тата книга „Градът на 
бъдещето”.

На сегашното и бъде-

щите поколения предсто-
ят гигантски промени - 
от нови инфраструктурни 
проекти до дигитализа-
ция на целия градски орга-
низъм. Това сочат анкети 
и интервюта с водещи 
специалисти от сферата 
на политиката, икономи-
ката и науката. 

Книгата отделя спе-
циално място на визията 
за активното и устойчи-
во изграждане на град-
ската среда. Формално 
погледнато, в рамките 
на Европейския съюз за 
нея няма институционал-
но конституирана поли-
тика, закрепена в някой 
от основополагащите 

договори. Въпреки това 
ЕС значително влияе на 
урбанизацията чрез своя 
Кохезионен фонд и тези 
за политики в енергети-
ката, околната среда, 
транспорта и икономи-
ката. Например от пър-
вия източник за периода 
2007-2013 г. са дадени 21,1 
млрд. евро за саниране на 
градската среда, за съ-
живяване на някои райони, 
включително и за строи-
телство на жилища. 

Европейската комисия 
предлага от 2014 г. зана-
пред да се заделят поне 
5% от Европейския фонд 
за регионално развитие 
за устойчиво изграждане 

на населените места.
Една от големите 

цели в Европа е да се 
намали консумацията 
на енергия. Ключов фак-
тор за постигането й са 
градовете. Още в среда-

та на тази година вли-
за в сила Директивата 
за енергийна ефектив-
ност на сградите, а от  
2021 г. всички новопос-
троени здания в Европа 
трябва да са със серти-

фикат за ниско потреб-
ление на енергия. Освен 
това ЕК предлага да се 
удвои занапред квотата 
за обновяване на общест-
вените постройки, която 
засега е 3% годишно.

Може ли да се из-
гради най-високият 
небостъргач в све-
та само за 90 дни? 
Ако запитате стро-
ителите на сегаш-
ния рекордьор - Бурж 
Халифа в Дубай, ще 
получите отрицате-
лен отговор. Те са го 
издигали близо пет 
години, а целият про-
ект е струвал 4 млрд. 
долара. 

Китайците от 
ф и р м а т а  B r o a d 
Sustainable Building в 
провинция Юнан са на 
друго мнение. Те искат да издиг-
нат своя Sky City tower Building 
за три месеца. Небостъргачът 
ще струва само 628 млн. дола-
ра, но със своите 838 м ще над-
вишава Бурж Халифа с цели 10 
метра. 

Дубайският първенец е про-
ектиран от екип от 90 архите-
кти и е издигнат от една малка 
армия - 6800 строителни работ-
ници, трудили се при темпера-
тура близо 48 градуса по Целзий. 

Скоростта, с която е строен, е 
средно един етаж за три дни.

В какво се състои магията 
на китайците? Тук проектан-
тите от Поднебесната империя 
са подходили, както китайската 
промишленост към повечето 
производства, за да се превърне 
в лидер в света. Повечето еле-
менти за сградата са предвари-
телно готови и за строителите 
остава само бързият монтаж. 

Фирмата вече се е доказала 

на пазара – съвсем наскоро тя 
сътвори 30-етажен небостър-
гач за 360 часа. Хотелът „Арк” 
в същата провинция може да 
издържи на земетресение от 
девета степен по скалата на 
Рихтер.

Ако правителството в Пе-
кин одобри проекта, строежът 
може да започне още през но-
ември тази година. Остава да 
очакваме откриването му през 
януари 2013 г.

Недалеч от Мека-
та на казината Лас 
Вегас започна из-
граждането на най-
голямата в света 
централа за добив 
на ток от слънчева 
термална енергия. 
Осъществяването 
на проекта Ivanpah 
ще струва 2,2 млрд. 
долара. Съоръжение-
то ще произвежда 392 мегавата електроенергия.

Фирмата изпълнител Bright Source Energy от Оукланд въз-
намерява да разположи в пустинята Мохаве в Калифорния  
347 000 хелиостатични огледала върху площ от 3600 акра, или около  
144 000 дка. Чрез специален софтуер огледалата ще следят 
пътя на слънцето и ще отразяват лъчите му върху бойлери с 
вода. Парата от загрятата течност ще задвижва произвежда-
щите ток турбини.

Проектът бе одобрен от местните власти още през 2010 г. 
и лично тогавашният губернатор на щата Калифорния Арнолд 
Шварценегер направи първа копка на обекта. Изпълнението 
му бе забавено досега от природозащитници. От мястото на 
строежа трябваше да бъдат евакуирани стотици застрашени 
от изчезване костенурки и други пустинни животни. 

Когато бъде завършена през 2013 г., централата ще подава 
електроенергия на близо 140 000 домакинства.

Два нови причудливи небос-
търгача ще се появят в сто-
лицата на Южна Корея - Сеул. 
Одобреното вече предложение 
на архитектите от студиото 
Asymptote Architecture от Ню 
Йорк е за две сгради, съединени 
от 125-метров мост.

Необичайната форма на Velo 
Tower прилича на движещи се 
валове на двигател. Най-висо-
ката точка на постройката е 
на 153 метра, което е ниско в 
сравнение със заобикалящите 
я двадесетина нови небостъргача в международния търговски 
център „Йонгсан”, чийто мастерплан е дело на Daniel Libeskind. 

Заради оригиналния си вид е предложено сградата да е съв-
сем наблизо до вписания в деловия център парк с панорамен 
изглед към река Хан. 

Творците от Asymptote Architecture са ярки представители 
на алтернативната архитектура. Явно обаче идеите им се 
харесват от корейците, защото Velo Tower е третият проект, 
който се осъществява в страната. През септември тази го-
дина врати ще отвори тяхната зала за мултимедийни изложби 
в Гуаджу, а високият 650 метра World Business Center Tower в 
Бусан е още в строеж.

Специален документ чертае „Града на бъдещето”

Бурж Халифа е най-високата 

сграда в света... засега

Централната гара на Берлин
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Изложбата на 
световноизвестния 
фотограф Саймън 
Люис Memor ia  on 
beauty - Fashion and 
Dance Photography 
бе открита в гале-
рия „Юзина”. Експо-
зицията отразява 
културните влияния, 
които вдъхновяват 
множество аспекти 
от неговия живот. 
Работата му е по-
влияна не само от 
пътуванията, но и 
от ориенталски-
те художници като 
Жан-Леон Жером и 
Джон Сингър Сар-
джънт, както и от 
фотографите от 
XIX  в. Фелис Беато 
и Барон Раймунд фон 
Щилфрийд-Ратениц 
– артисти, които, 
д ок у ме н т и рай к и 
или възхвалявайки 
„екзотичните“ кул-
тури, са ги показали на света. „Пове-
че от 150 години този свят става все 
по-малко място. Осведомеността на 
хората за културните различия е мно-
го по-голяма и все пак тези познания 
заплашват запазването и целостта на 
отделните традиции... Опазването на 
традиционните форми на танц, музи-
ка, изпълнение, облекло и идентичност 

е по-важно от 
всякога”, кате-
горичен е Люис.

Mагьосникът 
на обектива е 
бил в повече от 
40 страни. Фо-
тографиите му 
също са обико-
лили целия свят, 
като не спират 
д а  о ч а р о в а т 
п о с е т и т е л и -
те на изложби-
те със своята 
непреходност, 
илюстрирайки 
стремежа към 
непознатото и 
недокоснатото. 
Творбите му са 
израз на човеш-
ките състояния, 
движението на 
живота и красо-
тата на взаим-
ните преживя-
вания.

Саймън Люис 
живее в Ню Йорк и работи в областта 
на портретната, модната и танцо-
вата фотография. Завършил е глобал-
на фотография в Колежа за визуални 
изкуства в Ню Йорк (SVA), като в мо-
мента подготвя няколко изложби за  
2012 г., междувременно работейки 
за Ralph Lauren, Nokia, Canon, Harper’s 
Bazaar и много други.

Танцьорка на остров Бали

Фотокредит Саймън Люис

Пламена Партениотис

Усещането за мащаб-
ност, простор и, разбира се, 
музика на открито те кара 
ежеминутно да потръпваш 
от наслада. Ако към това 
се добавят любими хора, 
познати музикални имена и 
много студена бира на нес-
тандартно място, картина-
та на Elevation Festival става 
пълна. 

След българската бан-
да Gravity Co., която за час 
успя да изпълни най-силните 
си песни и да приповдигне 
настроението, на сцената 
се качиха неотразимите 
музиканти от фламенко чи-
лаут формацията Chambao. 
Усмихнатата и енергична 
вокалистка Мари поднесе за 
пореден път микс от чувст-
вени ритми и така малко по 
малко се превърна във фаво-
рит за вечерта на голяма 
част от публиката. 

Kosheen пренаписаха 
представите на всички 
меломани за качествена 
музика. На авиобазата на 
Elevation британците изва-
диха тежката артилерия, 
забивайки едни от най-попу-
лярните си парчета Hide you, 
Catch, Hungry и много други. 
Неуморимата вокалистка 
Шиан се раздаде докрай за 
многобройната публика, ви-
кайки няколко пъти „София, 
обичам ви”, миксирайки при-

пева на Hide You с името на 
столицата ни.  

В 20,30 ч. на сцената 
вече бяха Parov Stelar Band, 
които направиха добро шоу 
в техен стил. Електросуин-
гът на бандата не остави 
хората статични и за мину-
та. След тях Groove Armada 
ни отведоха до страната на 
визуализациите и електро-
никата. И после величест-
вено издигна ръце едно от 
гурутата на световната 
сцена Fatboy Slim.

Последната му визита 
у нас бе едва преди две го-
дини, но феновете отново 
се събраха и се наслажда-
ваха на музиката му. Неве-
роятната смесица, която 
Норман Кук забърка от хаус, 
фънк, хип-хоп, RnB, електро и 
техно, прикова вниманието 
на всички.  

След успешната във 

всяко отношение събот-
на вечер неделният ден на 
Elevation festival започна вет-
ровито. И трезво. Опитите 
да се сдобиеш с напитка или 
нещо за хапване се оказаха 
мисия невъзможна поради не-
уредици с фалшива валута. 
Негативна нотка внесе и 

закъснението на всички из-
пълнители с по около половин 
час от редовната и предва-
рително обявена програма. 
А докато новодошлите на 
феста обикаляха от гише 
на гише и от бар на бар, 
на главната сцена излезе 
YouTube сензацията Walk Off 
The Earth.  

През това време на 
Euroinstage се дочуваха пър-
вите акорди от изпълнение-
то на една от най-свежите 
родни банди SouthWick. Гру-
пата успя за отрицател-
но време да напълни прос-
транството с танцуващи, 
пеещи, радващите се на 

качествения фънки ритъм 
хора.

Малко след запомнящо-
то се изпълнение на българ-
ската група соул певицата 
от Нигерия Nneka ни показа 
значението на музиката 
като религия и философско 
усещане. Ударна. Буйна. Пъл-
на с енергия. Презареждаща. 
Певицата наелектризира 
тълпата. Но не само това - 
нигерийската изпълнителка 
сякаш успя да спре дъжда, 
който се очакваше да се 
излее с литри. Когато заз-
вучаха първите акорди на 
Heartbeat, магията се случи 
- капките спряха, слънцето 
грейна, а феновете като в 
транс припяваха Can you feel 
my heart is beating, can you 
see the pain you're causing.

След опияняващото спо-
койствие от музиката на 
Nneka настъпи съвсем дру-
го настроение, донесено от 
денсхол звездата Sean Paul, 
който съвсем в стила на ви-
деоклиповете си бе придру-
жен на сцената не само от 
музиканти, но и от четири 
знойни танцьорки. 

Пред публиката с ти-
пично за една гранд дама 
закъснение се качи и Ерика 
Баду. Четирикратната но-
сителка на „Грами” разтопи 
всички български меломани 
с кадифения си глас, който 
озвучи небето над Софий-
ското поле. С финес, красиво 

интро, пелерина и шапка на 
главата госпожица Баду се 
качи на сцената и ни поведе 
в своя свят. А той е нежен, 
ефирен, приказен, изпълнен с 
толкова много емоция и пре-
плетени стилове в музикал-
но отношение, че преизпъл-
ва сетивата. Чухме On and 
On, влюбихме се наново с 
Love of My Life, притихвахме 
на всяка една импровизация 
и всеки следващ семпъл. За-
щото музиката, която Ерика 
създава, е любов. От първа-
та до последната строфа. 
За финал звездата остави 
може би едно от най-разкош-
ните си парчета - Didn't Cha 
Know. Love is life, and life is 
free, take a ride on life with me 
нежно се разля от колоните. 
Песен по-късно приказката 
посрещна своя финал. Ерика 
напусна сцената по същия 
фин и изпълнен с грация на-
чин. Заметна се с пелерина-
та, сложи шапката и помаха 
на феновете.

Cypress Hill - водещата 
група на последния ден и из-
общо на фестивала Elevation 
2012, оправда напълно двего-
дишното очакване за първа-
та си поява пред българска 
публика. Вълнението на пуб-
ликата предизвика пълен 
хаос и фурор по време на 
Tequila Sunrise и знаменития 
mash-up, който те направи-
ха с песента на Snoop Dogg 
– Vato. 

Мартин Динчев

2 години след размазващото си шоу 
на Spirit of Burgas британците The Prodigy 
отново ще бъдат сред хедлайнерите на 
фестивала. На 4 август ще имаме шанса 
да сме едни от първите в Европа, които 
ще чуят на живо парчета от дългоочак-
вания нов албум на бандата, който носи 
работното заглавие How To Steal A Jet 
Fighter. Очаква се той да бъде „по-мрачен 
и по-тежък”, както самият фронтмен на 
британците Лиам Хаулет каза в едно от 
първите си интервюта по повод новия им 
проект. Той сподели, че след парти албу-
ма Invaders Must Die всички от групата са 

страшно ентусиазирани да са отново за-
едно в студио. Освен това музикантите 
са въодушевени от по-тъмния и сериозен 
стил на новите парчета.

Предстоящият концерт на The Prodigy 
в Бургас обещава да надмине предишно-
то им участие - според организаторите 
този път ще бъде изградена най-голя-
мата сцена не само в България, но и на 
целия Балкански полуостров. „Най-вели-
ката денс група за всички времена” (спо-
ред класацията на сп. Mixmag) обещава 
мощно изпълнение, влудяващи сценични 
ефекти и разбиващ сетлист.

Непосредствено преди британските 
звезди ще се изявят пънк рокаджиите 

Sum 41. Преди из-
пълнението им не 
забравяйте да за-
греете, защото те 
се заканват да ос-
тавят българската 
публика без дъх от 
танци и подскоци. 
На сцената на Spirit 
of Burgas ще проз-
вучат както пар-
чета от последния 
студиен албум на 
групата Screaming 
Bloody Murder, така 
и най-големите им 
хитове.

Второто издание успя да заличи горчивия спомен от миналата година

Фотокредит Spirit of Burgas

Cypress Hill

Ерика Баду

Снимки Петър Бегов
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Светослав Загорски

В горещото лято студе-
ната биричка е като еликсир 
за небцето и душата. А най-
добрият кехлибарен еликсир се 
прави още от XII в. в Пилзен, 
който дава името на най-масо-
вия вид светла бира в света.

В малкия чешки град пиво 
започва да се вари още през 
1295 г. Кралят на Бохемия Ва-
цлав II дава на жителите при-
вилегията да упражняват пи-
воварството, или, изразявайки 
се на съвременен език - дал им 
е лиценз.

По това време в Чехия и 
околностите много произво-
дители варили бира и посто-
янно я превозвали в по-голе-
мите градове. В Пилзен също. 
Качеството се повишавало 
заради високата конкуренция. 

През 1842 г. пивоварство-
то в Пилзен започва да придо-
бива чертите на голямо про-
изводство благодарение на 
откритата градска пивовар-
на. Тя е била строена 3 години 
и веднага след откриването 
си започнала да произвежда 
бира, която се предлагала в 
най-добрите заведения в гра-
да - „При бялата роза”, „При 
Ханс”, „При златния орел”, 
както и в околностите - Кар-
лови Вари, Мариански Лазне, 
Теплице. 

Щом в Пилзен бирата е на 
такава почит, естествено 
най-голямата туристическа 
забележителност е Музеят 
на пивоваренето, разположен 
в сградата на пивоварната 
Plzensky Prazdroj. Зад стени-
те на музея, който съществу-
ва вече 40 години, е събрана 
цялата историческа хроника 
за най-почитаната от чехите 
напитка, започвайки от първите 
малцови мелници и завършвайки 
със съвременните автоматизира-
ни пивоварни.

В завода се провеждат екскур-
зии, а той е разположен много удоб-
но, близо до гарата, до която идват 
електрички от Прага. По време на 
обиколките задължително ще ви 
кажат, че „Пилзенски Праздрой” 
често се препоръчва на хора с язва 
и проблеми с бъбреците заради 
изключително ниската си кисе-
линност. Пивото оказвало такова 
благотворно влияние на вътреш-
ните органи, както и минерална-
та вода. Лечебните и вкусовите 
качества на „Пилзенски Праздрой” 
се дължали на уникалната плесен, 
която съществува само в избите 
на пилзенската пивоварна.

На територията на завода, в 
бившата ферментационна е разпо-
ложена огромна бирария с името Na 
spilce, където могат едновременно 
да се настанят около 600 посети-
тели. 

В избите на Музея на пивото се 
намира бившият ледник - склад за 
лед, необходим за охлаждането на 
бирата. Ледът се доставял от зам-
ръзналите реки и езера, а в избата 
трябвало да изкара до следващата 
зима.

Посетителите ще видят и 

как са изглеждали чешките кръч-
ми през XIX и първата половина на 
XX в. Колекцията на музея съдържа  
30 000 бирени етикета от цял свят. 

Тук ще видите и снимката  

на Юрий Гагарин с бутилка бира 

в ръка. 

Първият космонавт посеща-
ва Пилзен през 1966 г.  В музея се 
пазят и редица рекорди, свързани 
с бирата. Например пиене на пиво 
под вода. Рекордьор в тази дис-
циплина е чешкият актьор Иржи 
Бартошка, който изпива, потопен 
под водата, половин литър бира за 

12,66 секунди. Друг шампион е Феро 
Видличка, който изпива половин ли-
тър пиво, стоейки на ръце за 4,8 
секунди.

Пилзенската бира е продукт с 
огромна популярност в цяла Чехия, 
а и в Европа и САЩ.

В Прага пилзенското пиво се 
появява през 1856 г. и веднага по-
вече от тридесет заведения започ-
ват да го продават. През същата 
година пилзенското пиво завоюва и 
Виена. В Париж продуктът на чеш-
ките пивовари се появява след още 
3 години, а след това е изграден и 
Западночешкият път и експортът 
на пилзенско пиво достига 75%. 
Така по обеми на производство пил-
зенската пивоварна излиза на тре-
то място през 1862 г. и на второ 
през 1890 г.

Сортът пиво, който се произ-
вежда там, е образец на светлата 
бира и носи името „Пилзенски Праз-
дрой”.  Праздрой е водоизточник в 
древен район на Пилзен. Очевидно 
качеството на пилзенската бира е 
свързано с качеството на водата 
в него. В бара „Ла Марине” на бул. 
„Монпарнас” в Париж срещу името 
на тази бира стои надписът „Най-
доброто пиво в света”.

В действителност светлото 
пилзенско пиво дължи световната 
си слава на амбицията и честолю-
бието на местните пивовари от 
средата на миналия век. Тяхната 
най-съкровена мечта била да съз-
дадат бира, която да „удари в зе-
мята” тъмните марки на съседна 
Бавария. За целта те поканили 
немския майстор пивовар Йозеф 
Грол. Опитът и новите за онези 
времена технологии дали добри ре-
зултати. За първи път напитката 
е представена на общественост-
та в Бохемия през 1842 г. Една от 
особеностите на новия сорт пиво 
става използването на светъл, 
леко изпечен ечемик. 

Естествено не всичко в Пилзен 
е свързано с бирата. Градът е из-
ключително красив и туристите 
могат да се насладят на различни 
исторически и архитектурни па-
метници. Интересна е

предроманската ротонда  

„Свети Петър”

На север от града, на мястото 
на пресичането на четири реки - 
Услава, Углава, Радбуз и Мжи, в края 
на XIII в. е основан кралски град, кой-
то става образец на готическия 
урбанизъм. Над града доминира 

най-високата цър-
ковна кула в Чехия.

Тя е на кате-
дралата „Свети 
Вартоломей” и се 
издига на 103 м.

Не трябва да 
се пропускат и 
пилзенските под-
земия, които пред-
ставляват мрежа 
о т  3 - е т а ж н и 
крипти, възникна-
ли през Среднове-
ковието, и заедно 
с подземията в 
Иглав и Зноймо са 
най-големите в 
страната.

Епохата  на 
Възраждането е 
представена от 
великолепното 
кметство, редица-
та еснафски къщи 
и широкия ком-
плекс от каменни 
портали. От па-
метниците в стил 
барок трябва да се 
спомене сградата 
на епископство-
то -  творение 
на знаменития 
архитект Якуб 
Аугустон. През  
XIX в. в Пилзен е издигната трета-
та по големина синагога в света в 
мавро-романски стил.

В края на XVII в. архитектура-
та на Пилзен е повлияна от барока. 
Историческият му център е обявен 
за архитектурен резерват и е за-
щитен от 1989 г. На любителите 
на старата архитектура се препо-
ръчва да се разходят по площада на 
„Републиката”. Тук 

най-добрите архитекти на 

всички времена на Чехия са се 

съревновавали в създаването 

на причудливи сгради, 

напълно различни едни от дру-
ги. Почитателите на живописта 
пък могат да посетят Западната 
Бохемска галерия, в която са събра-
ни работите на най-добрите чешки 
художници от всички епохи.

Градът има и своята интерес-
на история извън бирата. Пилзен е 
споменат за пръв път като замък 
със същото име през 976 г. Тога-
ва той се превръща в мястото на 
битката между чешкия княз Боле-
слав II Благочестиви и император 

Ото II. Пилзен е обявен за град през 
1295 г., когато крал Венцеслав II му 
дава градски права и основава нова 
част на селището, разположена на 
10 км от първоначалното място, 
което днес е известно като Ста-
рия Пилзенец. Пилзен бързо става 
важно селище по търговския път, 
водещ към Нюрнберг и Регенсбург. 
През XIV в. е третият по големина 
в Чехия след Прага и Кутна Хора. 

По време на Хусистките войни 
Пилзен е център на католическа-
та съпротива срещу хусистите. 
Прокоп Великият се опитва на три 
пъти да го превземе, но не успява. 

През 1486 г. градът вече има 
печатарска преса, на която е на-
правена първата чешка печатна 
книга - Троянска хроника.

Интересен е фактът, че импе-
ратор Рудолф II управлява Свеще-
ната римска империя от Пилзен от 
1599 до 1600 г. Пилзен е родно мяс-
то на композитора Бедржих Сме-
тана, на Емил Шкода - инженер и 
индустриалец, на краля на чешката 
поп музика Карел Гот и на вратаря 
на националния отбор по футбол на 
страната Петър Чех.

Хиляди туристи се включват в екскурзиите в Музея на пивото

Красивата улица „Пресовска”

Портата с арките на старата сграда на бирената 

фабрика

Фабриката на „Пилзен Уркуел”, където се правят 

бирените екскурзии

Катедралата „Св. Вартоломей” 

с високата часовникова кула

Кметството Площад „Република” с най-причудливите сгради в града
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“In 2008 construction output 
was BGN 16 billion. Last year it 
was only BGN 8 billion, as BGN 
6 billion were of public procure-
ment,” said BCC Chairman 
Eng. Svetoslav Glosov during 
the fourth seminar “Problems in 
the absorption of EU funds and 
ways to solve them” which was 
held in “Topola Sky” Hotel near 
Kavarna. It was organized by the 
Chamber along with its regional 
offices in Varna, Dobrich, Tar-
govishte, Silistra and Shumen 
in partnership with the Ministry 
of Environment and Water and 
the Ministry of Regional Devel-
opment and Public Works, the 
National Association of Munici-
palities in the Republic of Bul-
garia, State Fund Agriculture 
and governors of the Northeast 
Planning Region.

“Meetings between munic-
ipalities-beneficiaries, manag-
ing authorities and builders 
became a tradition. Now is the 
time to correct the errors in the 
absorption of EU funds in this 
planning period and not make 
them in the next one. We are 
confronted with many problems 
in the implementation of build-
ing sites, added Eng. Glosov. 

– You know that years after 
completion of the project it is 
subject to monitoring and may 
receive financial penalties. The 
reasons are a lot – both in fea-
sibility studies and after them. 
We should actively absorb the 
funds to create something for 
the Bulgarian society, i.e. treat-
ment plants, motorways or other 
sites. The purpose of this type 
of gatherings organized by the 
BCC is to identify the problems 
that arise and managers of 
operating programs to provide 
solutions to prevent more mis-
takes,” said the BCC Chairman. 

“We have never set our-
selves the task to train local 
authorities. The seminar is not 
meant for that. It involves suc-
cessful mayors who in just 
a few months defended very 

serious projects,” said BCC 
Deputy Chairman and FIEC 
Vice President Venelin Terziev. 
He stressed that in a process 
of dialogue representatives of 
the Chamber wish to continue 
the good cooperation with mu-
nicipalities to defend mutual 
interests of builders and local 
authorities before managing 
authorities of operational pro-
grams. “With an active dialogue 
we can, the three parties, move 
forward together. We must not 
forget that a new planning pe-
riod is forthcoming during which 
EU funding will be different. We 
must absorb in order to support 
the development of Bulgarian 
economy,” he added. 

“We need to talk about the 
future in the next year and a 
half to make quality projects 

that will be implemented after 
2014. We should not make the 
mistakes that we made in 2006-
2007 and waste time to correct 
them. In the next programming 
period we will be working on 
integrated projects. We will not 
act in a piece but together with 
other operational programs. The 
lack of coordination led to scat-
tered investments which did not 
achieve the desired effect. That 
was reported at EC level. Before 
looking at the next programming 
period, we should know where 
we are now. For the present pe-
riod very quickly were prepared 
the programs, it was not based 
on the needs of each region,” 
said Denitsa Nikolova, chief 
director at DG “Programming 
of Regional Development” at 
MRDPW. 

According to your experi-

ence in conducting consul-

tancy and design services, 

which are the striking errors 

in the investment process? 

The construction and 
hydraulic failures are easily 
identified and are subject to 
removal under guarantees in 
the implementing agreements. 
More complex is the issue with 
design errors and failures of in-
competent service. Even if you 
have a perfectly designed and 
constructed treatment plant a 
serious failure would come if 
people working with it are not 
able to exploit it properly.

In the process of design 
we have some critical mo-
ments. The first one is the 

short period during which the 
project should be prepared. 
For a period reduced under 
the minimum length, it is im-
possible to conduct a quality 

process. For a treatment plant 
first must be designed the 
technological part and then 
the architecture, construction, 
heating, etc. Designers will 

shift a tube, which means that 
there should be time to return 
to the beginning and look at 
the whole project. Fitting of 
the parts is very important and 
should not be underestimated. 
We are often confronted with 
terms that are one third of the 
actual time needed and de-
signers do not get the real pay-
ment as municipalities have no 
money. 

How can we prevent ir-

regularities and prepare for 

effective work in the next pro-

gramming period 2014-2020?

Maximum harmonization 
of criteria for conducting PPA 
procedures is needed, as well 
as criteria of evaluation meth-
odologies. There should be a 

clear framework for the scope 
of each phase according to 
the requirements of the MEW 
and the current legislation. 
Clarification of the pledged 
criteria for experience and 
expertise of the staff and con-
tents of the required referenc-
es is a must. You should know 
the rules of the Public Pro-
curement Agency in checking 
the tender documents, in re-
ducing and increasing the re-
quirements so that they should 
not be limiting. It is necessary 
to remove or to minimize the 
severity of subjective criteria. 
It is necessary to emphasize 
the longer actual professional 
experience of companies and 
designers, as well as refer-
ences, with scoring the results 

Eng. Krasimira Kuzmanova, “Delphin Project Ecotechnika” Ltd.: 

We need a working system against dumping prices 
of constructed sites. 

We should remember that 
the beneficiary is responsible 
for the choice of improper 
company as contractor, con-
sultant or designer, miscon-
duct required in permits for dis-
charges, making construction 
and exploitation more expen-
sive and unjustified increase 
of the cost of treated water for 
the population. However, the 
errors are paid by the whole 
society. 

To sum up, important con-
ditions for the next program-
ming period are establishment 
of a register of rogue compa-
nies and insurance rating “pro-
fessional responsibility”. After 
construction of new wastewa-
ter treatment plants we should 
explore the parameters used 
for dimensioning and the out-
comes in order to obtain infor-
mation of great importance for 
future design and construction 
of similar sites. 

The national competition “I can build” for young 
graduates from vocational schools in construction supported 
by BCC is now at the start of its fourth season. The idea to 
give a chance for future professionals in the construction 
business to find their vocation by developing in a team with 
peers simulation projects in the categories “Modern house”, 
“Traditional Bulgarian house”, “Bungalow” and “Pavilion” 
increasingly finds supporters. High school teachers and 
experts from BCC, CAB and CEID help for the successful 
entry into the details of conceptual and working projects, the 
ability to present a project to investors. 

Foundations of this project were laid in 2009 on the 
initiative of the Chairman of the BCC Regional Office – 
Plovdiv Plamen Ivanov, board member of the BCC and 
responsible for professional training in it. 

The project is not intended to cover the entire education 
system but based on limited resources to find a range of 
motivated and talented people and they to become a model 
for others to raise the level of the profession. These are very 
well invested funds in time for the future development of the 
construction industry. 

Construction of public procurement for 
BGN 6 billion

The project “I can build” 
– what happened over 
the years? 

The Ministry of Regional 
Development and Public Works 
celebrated the 130th anniver-
sary of its establishment in 
1882. Host of the event in So-
fia’s residence “Lozenets” was 
Minister Lilyana Pavlova who 
became the first woman head 
of the construction ministry in 
the government structure. Like 
every true celebration this did 
not pass without many hearty 
wishes and colorful flowers. 
One of the gifts that surely will 
long adorn the office of the 
minister, however, is a picture 
painted by Georgi Petrov given 
by the BCC Chairman Eng. 
Svetoslav Glosov and Executive 

Director of the Chamber Eng. 
Ivan Boykov to Lilyana Pavlova 
with the wish she always to find 
a bridge between good ideas 
and their implementation. In 
response she greeted them 
with their holiday because as 
she said this is a special day 
not only for MRDPW but for all 
builders. 

Guests were President and 
former Minister of Regional De-
velopment and Public Works 
Rosen Plevneliev, Ministers of 
Environment and Water Nona 
Karadzhova, of Justice Diana 
Kovacheva, of Foreign Affairs 
Nikolai Mladenov, of Defense 
Anyo Angelov, Chairman of the 

Parliamentary Committee on 
Regional Policy and Local Self-
Government Lyuben Tatarski, 
the rector of the University of Ar-
chitecture, Civil Engineering and 
Geodesy Prof. Krasimir Petrov, 
ambassadors and of course – 
employees of the ministry. 

During the event Minister 
Pavlova gave the honorary sign 
of MRDPW to her predecessors 
who headed the institution. 

A plaquette received a to-
tal 15 ministers, among them 
Georgi Stoilov, Georgi Belichki, 
Grigor Stoichkov, Ivan Sakarev, 
Georgi Grigorov, Nikola Karadi-
mov, Doncho Konakchiev, 
Evgeni Bakardzhiev, Evgeni 

Chachev and Rosen Plevneliev. 
“I am sure that it has never been 
easy to the ministers of regional 
development and public works 
in the long 130-year history of 
MRDPW – through them pass 
thousands of projects, budget. 
And everything should be done 
on time, with quality and vis-
ible to the public. It has always 
been like that and thanks God 
one cannot build in the internet. 
Besides being hard, the minis-
ter’s work is also very decent 
because large, small and medi-
um-sized projects are projects 
of Bulgarian municipalities for 
all of us and for Europe,” said 
the head of state. 

Minister Lilyana Pavlova awarded honorary sign of the ministry to 15 of her predecessors 
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В „Гнездо на орли“ ще функционират  
SPA център, фитнес зала и фен магазин

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Новата спортна база 
на шампиона „Лудогорец” 
беше открита, а на це-
ремонията присъстваха 
премиерът Бойко Борисов, 
както и собствениците 
на клуба Кирил и Георги 
Домусчиеви.

„Гнездо на орли” разпо-
лага с терен с естест-
вено покритие – 105/68, 
заедно със съвременна 

лекоатлетическа писта. 
На разположение на дет-
ско-юношеската академия 
е и терен с изкуствено по-
критие последно поколение 
на водещата немска фир-
ма Polytan - производител 
на повечето от терените 
на клубовете от Бундесли-
гата. 

Талантите на „Лудо-
горец” ще могат да из-
ползват и два маломерни 
изкуствени терена, които 
могат да бъдат покривани 
през зимата. Всички игри-

ща на базата разполагат 
с осветление. В „Гнездо 
на орли” ще функциони-
рат модерни SPA център, 
фитнес зала, съблекални, 
докторски кабинети и фен 
магазин.

„Нека другите прези-
денти на футболни клубо-
ве се учат от „Лудогорец”. 
Да не говорят, че това ще 
е краткотраен проект. 
Виждате какво се случи 
в Разград за една година. 
Това е пътят, може на пър-
вата година да не станат 

шампиони, на 2-рата, на 
3-тата също, но с тази 
база и този начин на рабо-
та титлата не закъсня-
ва", заяви премиерът Бойко 
Борисов при откриването 
на центъра.

„С този тренировъчен 
комплекс доказахме, че в 

Лудогорието ще се играе 
футбол на високо ниво го-
дини наред”, коментира Ге-
орги Домусчиев.

На откриването при-
състваха още министъ-
рът на околната среда и 
водите Нона Караджова, 
министърът на физическо-

то възпитание и спорта 
Свилен Нейков, министъ-
рът на транспорта, ин-
формационните техноло-
гии и съобщенията Ивайло 
Московски, областният 
управител Валентин Ва-
силев и кметът на Разград 
Денчо Бояджиев.

Футбол

Тенис

Президентът на „Тотнъм” Даниел Леви вече е ре-
шил кой да бъде новият треньор на „шпорите” и това 
е Андре Вияш-Боаш. Според английските медии порту-
галският специалист е направил по-силно впечатле-
ние на президента на лондончани, отколкото другият 
предполагаем кандидат за поста - селекционерът на 
френския национален отбор Лоран Блан. Искането на 
Леви е бившият мениджър на „Челси” да започне работа 
на „Уайт Харт Лейн” още от първия ден на юли.

Вияш-Боаш, който бе скоростно уволнен от „Челси”, 
ще парафира договор с „Тотнъм” за три години, а част 
от неговия екип ще бъде Тим Шерууд, който бе асис-
тент и на Хари Реднап.

Английският „Арсе-
нал” потвърди трансфера 
на френския национал Оли-
вие Жиру. Нападателят на 
„Монпелие” се присъединя-
ва към „топчиите” с дълго-
срочен договор, съобщава 
сайтът на клуба. Според 
английските и френските 
медии договорът на 25-го-

дишния футболист е за 
срок от 4 години. Той пре-
мина медицински прегледи 
и се споразумя за личните 
си условия с клуба.

Жиру беше с основна 
заслуга за шампионска-
та титла на „Монпелие”. 
Нападателят реализира 
21 гола в 36 мача и стана 

топреализатор във френс-
ката Лига 1.

„Щастлив съм да бъда 
тук в „Арсенал” и да съм 
част от един от великите 
отбори в английския фут-
бол. Огромно задоволство 
е да се присъединя към 
велик клуб. Бях привлечен 
от философията на фут-
бола и „почерка” на Арсен 
Венгер. Винаги съм се 
възхищавал на „Арсенал” 
с тяхната страхотна ис-
тория и репутация и сега 
се надявам да постигна 
страхотни неща”, каза 
таранът. 

Той има с внушителни 
размери – висок е 193 сан-

тиметра, тежи 92 кило-
грама, а силният му крак 
е левият.

Трансферът на френ-
ския голаджия обаче може 
да бъде приет противо-
речиво от феновете на 
„топчиите”. Едва ли спе-
циалист от ранга на Вен-
гер ще си позволи да играе 
с двама нападатели с ляв 
крак на върха на атаката, 
а това означава, че капи-
танът Робин ван Перси 
може да бъде продаден. 
Жиру е вторият напада-
тел, който се присъедини 
към „Арсенал” след нем-
ския национал Лукас По-
долски.

Бразилският нацио-
нал и играч на „Реал” 
(Мадрид) Кака може да 
се върне обратно в „Ми-
лан”. Бащата на халфа 
Бошко Лейте е в Мила-
но, където води прего-
вори с представители 
на  вицешампиона на 
Италия. 

Агентът на Кака е 
в Италия с изричното 
разрешение на „Реал” 
(Мадрид), който иска 
да разбере сериозен ли 
е интересът от страна 

на „Милан”. Бразилски-
ят футболист играе за 

„белия балет” от 2009 г., 
като изявите му на те-

рена не бяха редовни за-
ради честите контузии, 
които го спохождаха.

Носителят на „Злат-
ната топка” за 2007 г. 
обличаше екипа на „Ми-
лан”  в  периода 2003-
2009 г., като за това 
време спечели по един 
път титлата на Ита-
ли я ,  Ш а м п и он с кат а 
лига, Суперкупата на 
Италия ,  световното 
клубно първенство и 
два пъти триумфира в 
Суперкупата на Европа.

Президентът на „Барселона” Сандро Росел направи 
отчет за изминалия сезон и постави бъдещи цели за ка-
талунския клуб. Пресконференцията на „синьо-червения” 
отбор започна с минута мълчание в памет на починалия 
от рак футболист на „Бетис” Мики Роке. 

„Изминалият сезон беше много вълнуващ за нас. 
Спечелихме 17 титли в 17-те си спортни секции. Имаме 
четири трофея, като завършихме с Купата на краля. 
Трябва да направим нещо с „Камп Ноу”. Или трябва да го 
моделираме, или да построим нов стадион. Същото важи 
и за „Палау”. Нужни са обаче средства”, призна Росел. 

Относно трансферната политика беше по-конкре-
тен: „За всеки сезон имаме около 40 милиона евро за 
трансфери. Естествено, можем да похарчим малко по-
вече или по-малко. Преговаряме за Жорди Алба, но не ми 
харесва, че всичко става публично”, каза още Росел.

Български ят 
тенис ще има два-
ма представители 
на Олимпийските 
игри в Лондон през 
юли, стана ясно от 
официално съоб-
щение на Между-
народната тенис 
федерация (ITF).

Григор Дими-
тров попадна в 
списъка с 56-те 
тенисисти, които 
се класират според резултатите си в световната ран-
глиста. Така той стана първият български тенисист, 
който ще участва на олимпийски игри. Пиронкова от 
своя страна пък ще се състезава на втора поредна 
олимпиада след Пекин 2008, където достигна до втория 
кръг. Съществува възможност Цветана и Григор да иг-
раят и в турнира за смесени двойки, където ще участ-
ват 16 дуета, а тази дисциплина влиза за първи път в 
програмата от 1924 г. насам.

„Това е голям успех за българския тенис – да има 
двама представители на олимпийските игри. Поздравя-
вам Цвети и Григор за сериозното постижение, което 
показва мястото и значението на спорта у нас. Те поло-
жиха големи усилия и заслужено ще участват в Лондон. 
Надявам се, че и талантливите ни млади тенисисти ще 
заслужат олимпийски квоти за олимпиадата през 2016 
година", коментира емоционално президентът на БФТ 
Стефан Цветков от Лондон.
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В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ 
ОЧАКВАЙТЕ

КСБ

ЕДНО ВРЕМЕ

ОБЩИНИ

ГАБРОВО

РЕПОРТАЖ

ИНФРАСТРУКТУРА

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
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Британският производител 
на суперлуксозни автомобили 
Bentley обяви пускането на нов 
флагман - купето Continental GT 
Speed 2013, който ще бъде най-
бързият сериен модел, произвеж-
дан от марката досега. 

Сърцето на новата версия 
е уникалният Bentley 6-литро-
вов, 48-клапанен, с по четири 
разпределителни вала и с двой-
но турбо-W12 двигател. Той ще 
постига поведение на суперав-
томобил чрез мощност от 616 
конски сили при 6000 об./мин и 
въртящ момент от 800 Нютон/
метра. Ускорението от 0 до  
100 км/ч ще става за 4,2 секун-
ди, а максималната скорост ще 
е 329 км/ч. 

Тези впечатляващи техни-
чески характеристики са до-
пълнени от понижено окачване 
за по-спортно поведение и по-
твърдо и пъргаво управление и 
купе Mulliner Driving с „Flying B” 
отвори на калниците, титанови 
скрепителни елементи и други 
изпипани и скъпи детайли.

Трансмисията е 8-степенна 
автоматична, дело на немска-
та ZF Friedrichshafen AG - един 
от водещите производители 
на технологии за автомобили. 
Тя сменя предавките по-бързо и 
безпроблемно благодарение на 
интелигентен адаптивен кон-
тролен софтуер, за да осигуря-
ва перфектната комбинация от 
скорост и плавност. Допринася 

и за понижаването на съдър-
жанието на въглероден двуо-
кис в отработените газове с  
цели 12%. 

В мускулестия, елегантно из-
ваян силует на купето личат ди-
зайнерски елементи, които под-
силват спортния характер на 
новия модел. Най-забележимите 
от тях са: тъмната матрица на 
предната решетка, ниските въз-
духозаборници и двата „нарезни” 
изхода за ауспуха. Подобреното 
шаси е завършено с уникални 
21-инчови джанти, на които са 
поставени високоскоростните 
гуми 275 35 R21 Pirelli PZero.

Волфганг Дюрхаймер, изп. ди-
ректор на компанията, коменти-
ра: „Почти десетилетие Bentley 
Continental GT е дефиниция за 
лукс, изключително изпълнение и 
мощност. Уникалният двигател 
W-12 се оказа толкова успешен, 
че в момента Bentley е най-голе-
мият световен производител на 
12-цилиндрови двигатели. Новият 
GT Speed с неговия спортен ха-
рактер не само ще потвърди по-
коряването на този връх, но и ще 

продължи да подобрява 
привлекателността на 
купето Continental по це-
лия свят.”

П о р ъ ч к и т е  з а 
Bentley Continental GT Speed за-
почнаха от 20 юни, като първи-
те доставки ще бъдат направе-
ни през октомври тази година. 
Засега от Bentley не са съобщи-
ли цена за новия модел, но пре-
дишният Continental GT Speed 
2008 в момента се продава за 
малко над 168 000 евро.

Преди да започнат достав-

ките през есента, GT Speed 
ще направи своя международен 
дебют на престижния „Фес-
тивал на скоростта” в Гудууд, 
Англия, който ще се състои от 
28 юни до 1 юли. Зад волана на 
предпроизводствената версия 
ще застанат автопилоти-
те Юха Канкунен, Гай Смит и  
Дерек Бел.

Новата дефиниция за бързина и мощност е 

Bentley Continental GT Speed 
Почти 

десетилетие 

марката е 

символ на лукс 

и изключително 

изпълнение

Къщите в Арбанаси – 

строени с пари и 

въображение

Възстановяват 

римската крепост 

„Цари мали град“

Пускат „Тракия“ 
до Нова Загора  

Eвропейски 
проекти и 
много работа

Управителният 
съвет на КСБ
Сливен, 29 юни 2012 г.
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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 www.funstruction.net

Още след първия рунд 
софиянецът напра солидна 

преднина от 6:1.

От миналия 
октомври един 

WMS1000 е монтиран в 
пустинята край Абу Даби, 

като оттогава произвежда 
между 500 и 800 листа 

чиста прясна вода на ден.

Виц Бисери от кухнята

Група терористи 
публикуват обява 

във вестник: 

„Извършваме всякакви 
строително-ремонтни 
дейности - от основи до ключ, 
а също така и от ключ до основи.“
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Инж. Валентин Вълев,
собственик и управител на фирмите 
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НА СВОИТЕ ПАРТНЬОРИ И ЧИТАТЕЛИ ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ ПРЕДЛАГА:

РЕКЛАМНА ОФЕРТА
от 1 юли до 30 септември

ДИЗАЙН И ОТПЕЧАТВАНЕ НА 
РЕКЛАМИ НА СТРАНИЦИТЕ 
НА ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ 

РЕКЛАМИ НА 
WWW.VESTNIKSTROITEL.BG

ПУБЛИКУВАНЕ НА 
PR И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ
МАТЕРИАЛИ 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ 
НА СЪБИТИЯ

ДО
ОТ РЕКЛАМНАТА 
ТАРИФА50- %

ДО
ОТ РЕКЛАМНАТА 
ТАРИФА50- %

ДО
ОТ РЕКЛАМНАТА 
ТАРИФА30- %

ДО
ОТ РЕКЛАМНАТА 
ТАРИФА50- %

ЗА КОНТАКТИ: 
0884 20 22 57 - Калоян Станчев 
news.stroitel@gmail.com

Уважаеми колеги, 
темата на днешния 

брой е: „Покривала за  

басейни”

За да се поддържа басей-
нът в отлично състояние, 
освен качествена пречист-
ваща система и правилна 
химическа обработка добре 
би било да се предпазва во-
дата, за да не попадат в нея 
външни замърсявания. Та-
кава защита предоставят 
покривалата. Те се делят 
на няколко типа по отно-
шение на конструкция и  

сезонност на използване.
Летните покривала са 

от лека материя (двуслоен 
полиетилен) с вградени въз-
душни мехурчета и прилеп-
ват плътно върху водата. 
По този начин осъщест-
вяват идеална преграда 
между нея и атмосферата. 
Запазват температурата 
и чистотата на водата и 
не позволяват изпарение 
на дезинфекционните пре-
парати като хлор, бром и 
активен кислород от нея. 

Друг вариант е по-
кривалото ECODECK с  
трислойна структура и  

5 мм дебелина. То е израбо-
тено от пенополиетилен и 
е изключително здраво. 

И двата модела се 
окомплектоват с меха-
низми за лесно навиване. 
Ежедневната употреба на 
тези покривала спестя-
ва до 40% от енергията 
за отопление на водата.                                             
AQUAGUARD е идеално 

решение както за лятно, 
така и за зимно покритие. 
Покривалото е изработено 
от устойчив PVC брезент, 
армиран с фибронишки за 
по-голяма здравина. Движи 
се по специални релси, мон-
тирани около или в струк-
турата на басей-
на. По цялата си 
дължина е захва-
нато за релсите, 
което гарантира 
и висока сигур-
ност – човек може 
спокойно да ходи 
върху него. Покри-
валото се навива 
лесно, като това 
става ръчно или 
автоматично.

Зимното по-

кривало WINTER 

е изработено от здрава 
армирана РVС материя. 
Устойчиво е на UV лъчи. 
Поставя се в края на лет-
ния сезон и се прикрепва 
посредством еластични 
обтегачи и застопоряващи 
анкъри.

Ролетните покрива-

ла са едно от най-добри-
те предложения заради 
естетичния външен вид 
и техническите им харак-
теристики. Те са напълно 
автоматизирани и с висо-
ка термоизолираща спо-
собност. А при вариант 
със соларни ламели затоп-
лят водата в басейна. При 
слънчев летен ден соларни-
те покривала отдават 800 
W/m2. Освен всичко оста-
нало ролетните покривала 

осигуряват изключителна 
сигурност, тъй като ламе-
лите са кухи и това позво-
лява върху тях да се ходи. 
Собствениците на басей-
на могат да бъдат напълно 
спокойни за децата, игра-
ещи наоколо. Най-доброто 
решение  за предпазване на 
басейните от влиянието 
на околната среда са по-

кривалата тип „оранже-

рия“. С тях басейнът може 
да се ползва целогодишно. 
Те представляват лека кон-
струкция от поликарбон и 
плексиглас, която е устой-
чива на UV лъчи. При тях 
се намаляват топлинните 
загуби. Предимството им 
е и в това, че гарантират 
сигурност, тъй като мо-
гат да се заключват.

Покривало тип „оранжения”

Лятно покривало ECODECK AQUAGUARD


