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Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова:

Невена Картулева

4 млрд. лв. за регионите в рас-
теж е нашата задача максимум за 
новия програмен период на Опера-
тивна програма „Регионално раз-
витие“. За сегашния имахме 3,1 
млрд. лв. Това заяви в специално 
интервю за в. „Строител“ минис-
търът на регионалното развитие 
и благоустройството Лиляна  
Павлова.

„За България е важно бързо да 
приключи дебатът по следваща-
та финансова рамка и се надявам 
през февруари, когато ще бъде 
заседанието на Европейския съ-
вет, решението да бъде взето. 
Нашата оптимална цел е страна-
та ни да получи минимум толкова 
средства, колкото имахме и през 
този програмен период. Аз имам 
увереността, че това ще бъде 
така“, допълни тя. 

По отношение на разплаща-
нията по ОП „Регионално разви-
тие“ за 2013 г. целите също са 
високи – 1 млрд. лв. „Към днешна 
дата са разплатени 1 млрд. лв., 
но за целия период от 2007-а до-
сега. Тази година ще трябва само 
за 12 месеца да разплатим съща-
та сума. Това е една от най-теж-

ките ни задачи. Предизвикател-
ството е огромно. Голяма част 
от проектите са изпълнявани 
добре, но има и такива, които 
са рискови. Всяко едно евро от 
този един милиард е от значе-

ние, защото ако не го разплатим, 
ще го връщаме. Ако не разпла-
тим 10 млн. лв., ще връщаме 10  
млн. лв.“, казва още Павлова.

Тя благодари на КСБ за 
инициативата за типовите 

договори. „Направим ли типо-
ви договори – за доставка, за 
строителство и за надзор, 
това ще минимизира обжал-
ванията на процедурите и фи-
нансовите корекции, които уп-

равляващият орган налага на 
бенефициентите. Няма да има 
нужда всеки да открива топла-
та вода, ще спре копирането на 
грешни практики между общи-
ните“, смята министърът.

Предложението на КСБ за въвеждането на типови 
договори ще спре „креативността“ при търговете
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КАЛЕНДАРИ

Гледам двата календара - новия за 2013 
и стария за 2012 г. Новият е толкова нов, 
че още мирише на пeчатарско мастило. 
Той току-що е отпечатан с името и ло-
гото на нашата строителна фирма. Но 
само това ми е известно, всичко оста-
нало - дати и дни, които предстои да се 
случат през 2013-а, носят голямата неиз-
вестност и тревожни въпросителни на 
бъдещето. 

Старият календар ми е до болка по-
знат. Целият е издраскан с кратки бележ-
ки, удивителни, въпросителни  и кръгчета 
в червено по датите. Погледнат с повече 
въображение, този календар прилича на 
прединфарктна електрокардиограма. И в 
известен смисъл, колкото метафоричен, 
толкова и буквален, той наистина е една 
кардиограма, запечатала тревожния пулс 
на нашето строително ежедневие.

Кратките бележки – „наливане на 
фундамент”, „плоча”, „шпакловане”, „краен 
срок” - са надраскани с толкова разкривен 
почерк от техническия ръководител, че 
напомнят на сърдечни екстрасистоли. 
Удивителните знаци са в сигнално чер-
вения цвят на кръвта, която е пулсирала 
във вените на всички, когато сме знаели 
какво означават те – „Внимание, експер-
тите от строителния надзор ще правят 
проверка!”. 

Колкото са удивителните по календа-
ра, толкова са били проверките от вся-
какви комисии - от възложители, от об-
щини, министерства, финансови одити, 
охрана на труда… Неслучайно тези уди-
вителни са написани с такъв рязък замах, 
че напомнят на светкавицата от знака 
за опасност, изобразен върху таблата с 

високо напрежение. Всичко това са били 
опасности да изгубим обект, работа, ав-
торитет, парична сума, наложена като 
наказателна санкция... Или просто да си 
изгубим нервите! Въпросителните знаци 
пък означават всички пъти, когато е било 
под въпрос дали ще влезем в график, дали 
ще получим навреме строителни матери-
али, дали няма да навали дъжд върху прясно 
излетия бетон...

Дали, дали, дали? Толкова много „дали” 
- толкова много мъчителни въпросителни! 
Червените кръгчета, ограждащи една или 
друга дата, означават край на всеки от-
делен етап от построяването на обекта. 
За да се завърти докрай всяко едно кръгче, 
са се завъртали цели човешки съдби - кол-
ко пъти някой от нас е пропускал празник 
в семейството, важна лична среща и съ-
кровено изживяване, защото е трябвало 
спешно да се завърши някаква работа.

Затова гледам двата календара и ня-
мам сили нито да откъсна стария, нито 
да поставя новия. Да откъсна стария, оз-
начава все едно да откъсна част от живо-
та ни, пълен с удивителни и въпросителни. 
А да поставя новия, означава нови и нови 
удивителни и въпросителни пред себе си 
и пред колегите от бригадата. Затова на 
тънката граница между двата календара, 
между вчера и утре, днес аз вдигам на-
здравица. Без да имам никакви удивителни 
и въпросителни, имайки само едно-един-
ствено нещо - колегите, които са били и 
винаги ще бъдат до мен през всички ми-
нали и бъдещи календари на живота ми!    

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка
„Белене“ ще се строи, прогнозира експерт

Около 50% от българите са готови да 
участват в референдума и близо 64% ще 
кажат „да“ на ядрената енергетика. Това 
стана ясно от социологическо проучване 
на Института за модерна политика, обя-
вено от Илия Джамбазов.   

Българите са настроени да дадат 
гласа си в четвъртия за страната рефе-
рендум, показват данните. На 27 януари 
ще се гласува с бяла бюлетина, на която 
ще бъде изписан въпросът: „Да се раз-
вива ли ядрената енергетика в България 
чрез изграждане на нова ядрена електро-
централа?”.

Близо 51 на сто заявяват, че ще участ-
ват в допитването за развитието на яд-
рената енергетика в страната. Онези, 
които няма да дадат гласа си, са 22,8%, 
а други 19,1% още не са решили какво да 
правят.

Интересен факт е, че от решените да 
участват във вота 64,6% ще отговорят с 
„да“ на запитването.

Въпреки тези окуражителни за рефе-
рендума данни според социолозите допит-
ването няма да е валидно. Причината за 
това е, че законът изисква в референдума 
да участват толкова гласоподаватели, 

колкото са били на последните парламен-
тарни избори. Очаква се до урните да 
отидат близо 3,5 млн. души, а за законен 
референдум са необходими почти 4,3 млн. 
гласове. Общият брой избиратели възлиза 
на 6 933 748 души.

Междувременно експертът по енер-
гийна сигурност проф. Нина Дюлгерова 
прогнозира, че предстоящият референдум 
за строителството на АЕЦ „Белене“ ще 
бъде положителен. 

„Едното събитие беше политическото 
решение за отказ от АЕЦ „Белене”, но в 
края на август този дебат се възобнови, 
което ескалира в референдум, и на 27 яну-
ари очакваме референдума, за който прог-
нозите ми са, че ще бъде положителен“, 
посочва Дюлгерова. 

Според нея това означава, че АЕЦ „Бе-
лене” ще се строи - вероятно ще бъде с 
американска фирма, но това, което е мно-
го важно, е да бъде с държавно участие. 
„Тук говорим за стратегически битки меж-
ду Русия и Америка в енергийната сфера, 
но ако трябва да защитаваме български-
те национални интереси, това трябва да 
е държавно участие във втората атомна 
централа в България“, заяви експертът.

Николета Цветкова

Изграждането на българо-сръбска га-
зова връзка ще започне през настоящата 
година. Това стана ясно при представя-
нето на резултатите от предпроект-
ните проучвания за строителството на 
обекта. В събитието участваха зам.-ми-
нистърът на икономиката, енергетика-
та и туризма Евгения Харитонова и ръко-
водителят на проекта Евгени Консулов. 

Избраното трасе е с начало край Нови 
Искър и ще върви успоредно на съществу-
ващия газопровод за Перник. Планира се 
да преминава през общините Сливница, 
Драгоман, Костинброд и да достигне до 
Калотина, където да се свърже с газопро-
вода, изграждан на сръбска територия. 

Прогнозната дължина на участъ-
ка е 61,6 км. Планират се и отклонения 
към Сливница, Драгоман и Годеч. Бълга-
ро-сръбската газова връзка ще повиши 
инвеститорския интерес в Западна Бъл-
гария, ще стабилизира и развие газовия 
пазар у нас. Финансирането е по Опе-
ративна програма „Конкурентоспосо-
бност”. Планира се то да бъде завършено 
до края на 2015 година, като се очаква 
доставката на газ по тръбата да е 2 
млрд. куб. м на година. 

Харитонова коментира още, че бла-
годарение на тръбата страната ни ще 
има достъп до хранилищата на природен 
газ в Унгария и така ще може да избира 
доставчик на суровината.

Четири са предварително предложе-
ните трасета на територията на на-
шата страна, обясни Евгени Консулов. 

Водещите фактори при избора са били 
екологичните условия и икономическите 
параметри, а не дължината. В проучва-
нето влизат и анализ на потенциалния 
търговски интерес, разходи, ползи, мар-
кетингов анализ и др.

Предпроектните проучвания се фи-
нансират от Оперативна програма „Ре-
гионално развитие” и са на обща стой-
ност 854 300 лева без ДДС.

На 14 декември 2012 година премие-
рите на България и Сърбия са сключили 
Меморандум за разбирателство. В него 
е определено времето за реализация на 
обекта, както и възможностите за фи-
нансиране. Графиците за изпълнението 
му са съгласувани между двете страни. 

Евгени Консулов, ръководител на проекта, 

представи резултатите от предварителните 

проучвания за изпълнението му

Срутище на магистрала „Люлин” за-
трудни движението по трасето за часо-
ве. „Има отцепен скален масив от ската 
на 8 км в посока София – Перник”, обяс-
ни за в. „Строител” инж. Лазар Лазаров, 
председател на Управителния съвет на 
Агенция „Пътна инфраструктура”. Той по-
ясни, че има и повърхностно обрушване, 
както и падане на скали. Според Лазаров 
причината е, че в самата скала има ос-
новна пукнатина, в която е навлязла вода. 
Ниските температури вечер и високите 
през деня водят до големи амплитуди, 
които могат да причинят разрушения. 
Мястото, в което се е получило срути-

щето, е гранично между укрепения скат 
и земното легло.  

Падналите камъни са почистени, а 
стърчащите остатъци на ската пре-
махнати. Ще бъде омрежена и тази част 
от ската, обясни още Лазаров. Той до-
пълни, че всички дейности по трасето са 
за сметка на пътната агенция, защото 
строителната гаранция на магистра-
лата вече е изтекла. Според експерта 
проблемът е по-скоро проектен, а не на 
изграждането. Нямало е да има проблем, 
ако тунелът, който е в близост, е бил 
продължен с още 100 метра. Настилката 
не е повредена. 

Снимка Емил Христов
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100 ÄÓÌÈ

В първите дни на новата година български и све-
товни медии коментират президента Росен Плевне-
лиев, който в желанието си да излезе от стереотипа 
в новогодишното си послание към нацията пропусна 
да забележи, че зад гърба му показват Скалистите 
планини в Колорадо вместо величествения Пирин. В 
подножието му народът дни наред протестира, за 
да убеди държавата, че трябва да развива курорти… 
Всички новинарски агенции обсъждат и отказа на 
вицепрезидента Маргарита Попова да помилва ста-
налия скандално известен иконописец Йордан Опиц. 

Ние избрахме друг подход - опитахме да подре-
дим добрите новини. Защото вярваме, че тъкмо на 
старта на 2013-а е важно да посочим онези неща, 
които очакваме да се случат, да гарантират работа 
за хилядите строителни фирми, да подобрят живо-
та на милионите българи. 

Знаем, че успешно може да бъде всяко начало, 
ако в него е заложена значителна доза оптимизъм. 
Надяваме се, че ако в страната ни влязат 4-те ми-
лиарда лв. за развитието на регионите в България, 
за които държавата ще настоява пред ЕС, ако на-
родът каже „да“ за изграждането на АЕЦ „Белене“, 
ако усвоим парите, предвидени по Проект „Красива 
България“ и договорената в Брюксел финансова по-
мощ от министър Нона Караджова, ако помогнем за 
изпълнението на сериозната инвестиционна програ-
ма в столицата, наистина ни очаква една по-добра 
година.

Елица Илчева

Европейската комисия 
(ЕК) отпуска по ОП „Окол-
на среда” 3,5 млрд. лв. без-
възмездна помощ за Бъл-
гария. Парите бяха спрени 
през 2009 г. заради слаби 
проекти.

„Независимо от заба-
вения старт на оператив-
ната програма направихме 
така, че за 2012 г. всички 
отпуснати безвъзмездно 
средства от еврофон-
довете са усвоени. Дори 

надхвърлихме минимума, 
определен от ОП „Околна 
среда”, заяви екоминистъ-
рът.

„Няма загуба на сред-
ства от нито една опе-
ративна програма. Няма 
и нито една спряна про-
грама за разлика от други 
държави - членки на ЕС. 
Имаше комплименти към 
държавата и към одитни-
те агенции на всички опе-
ративни програми”, съоб-

щи зам.-министър Ивелина 
Василева, която отговаря 
за ОП „Околна среда”.

4,7 млрд. лева са до-
говорени общо за цялата 
програма, разплатени са 
17,5%. „Общините се мо-
билизираха, наблюдава се 
скок в активността им 
в края на 2012 г., доволни 
са от Министерството 
на околната среда и во-
дите (МОСВ)“, допълни 
Василева.

Министър Нона Караджова успя да договори „бонус” от Брюксел

Проект за 5 млн. лв. за парка 
при НДК готви Столичната общи-
на. Ремонтът включва нови тро-
тоари по всички улици и булеварди, 
обграждащи градината. Проектът, 
за който ще се търси финансира-
не от Министерството на регио-
налното развитие и благоустрой-
ството, предвижда изпочупените 
настилки да се заменят с гранит, 
врачански камък и три вида паваж.

Покрай НДК от гранитен паваж 
ще се оформи нова алея за пеше-
ходци, която ще води към южната 
част на парка. Там ще е и първата 
истинска градина за разходка на 

кучета. Тя ще е източно от адми-
нистративната сграда. 

Паркът е изграден през 80-те 
години на XX в. и досега са правени 
само частични ремонти. Над 2000 
нови дървета и 9900 вечнозелени 
храста ще го разкрасят. Различни 
видове многогодишни цветя ще 
освежат детския сектор и алея-
та към ул. „Фр. Нансен“. В южната 
част, до новата чешма ще има пей-
зажна композиция от декоративни 
треви, цветя и лавандула. Пред те-
расата на НДК ще се появи розари-
ум. Паркът ще бъде ограден от жив 
плет, а зад него ще има метална 

Свилена Гражданска

До дни ще стартират 
обществените поръчки 
за ремонт на столичните 
булеварди. Това заяви кме-
тът на Столичната об-
щина Йорданка Фандъкова, 
която заедно със зам.-кме-
та Мария Бояджийска от-
кри нова детска площадка 
на ул. „Камчия” в район 
„Слатина”. 

Търговете ще са за 
отсечки от булевардите 
„Цариградско шосе“, „Бо-
тевградско шосе“, „Дон-
дуков“, „Владимир Вазов“ и 
„Европа“.

„Надявам се още на-
п р оле т  д а  з а по ч н е м 

строително-монтажни 
дейности по тях. Ще се 
съобразим с трафика, 
така че да не блокираме 
града“, допълни тя.   

През тази година ще 
бъдат построени 40 нови 
площадки в детски гради-
ни и 8 в Докторската гра-
дина, парк „Баня „Лозенец”, 
Северния, Южния и парк 
„Студентски”. В момента 
има над 2000 в столицата. 
Те се поддържат от ра-
йонните кметства, които 
досега са получавали око-
ло 750 хил. лв. за ремонт. 
През тази година ще има 
допълнително половин ми-
лион лева. 

„За площадките, които 

се изграждат със закъс-
нение, ще бъдат наложени 
санкции. Размерът на гло-
бата е 25% от стойност-
та на договора. Съоръже-
ния, които не отговарят 
на Наредба 1 на Столич-
ната община, изобщо няма 
да бъдат заплатени“, под-

черта зам.-кметът Боя-
джийска. 

„Имаме увеличен бю-
джет за поддръжката 
на парковете и на зеле-
ната система“ - съобщи 
още Йорданка Фандъко-
ва. - Над 1 млн. лв. повече 
през 2013 г. ще насочим 

към зелената система 
в целия град – паркове, 
градини и междублокови 
пространства. Повече 
от половин милион лева 
ще бъдат отделени за ре-
монт и реконструкция на 
паркове. Средствата ще 
се вложат в обновяване 
на входа и централната 
алейна мрежа на Борисо-
вата градина, парк „Лебе-
да”, Докторската градина, 
Северен парк и парк „Баня 
Лозенец”.

По думите на Йорданка 

Фандъкова стремежът на 
общината е едновременно 
с реновирането на парко-
вете да се поставя и ви-
деонаблюдение.

През 2013 г. ще се из-
градят още 16 детски гра-
дини, като средствата за 
част от тях ще дойдат 
от републиканския бю-
джет. „Усилията ни са 
насочени към строител-
ството на подобни обек-
ти и всички възможности 
да ги използваме“, допълни 
Фандъкова. 

Снимка авторът

решетка. Всички пейки ще се ре-
монтират, ще се сложат нови кош-
чета, а районът ще се охранява с 
видеонаблюдение. Проектът пред-
вижда да се възстановят и двете 
чешми и водната каскада. Изцяло 
ще се обновят и фонтанът в под-
леза, и водните огледала пред НДК.

За поливането на парка ще 
се изгради подземна напоителна 
система.  Изцяло ще се подмени 
алейното осветление, а лампи в 
ефектни цветове ще акцентират 
върху различните растителни гру-
пи. Всички паметници ще се под-
чертаят с прожекторно осветле-
ние, а Мостът на влюбените - със 
светодиодни лампи.

Столичната община обяви обществена поръчка за изпъл-
нение на строително-монтажни работи за обособяване на 
Музей на София в Централната минерална баня. Финансира-
нето на проекта е по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 по 
схемата за развитие на природни, културни и исторически 
атракции. Индикативната стойност е 5 575 221,72 лв., а 
срокът на изпълнение - до 23 октомври т.г. Предвижда се 
да се обособят експозиционна част, представителни зали, 
реставрационни ателиета, фондохранилища за експонати, 
туристически информационен център и кафе-сладкарница. 
За обекта са изготвени технически проекти, по които ще се 
изпълняват отделните видове СМР. Документите за канди-
датстване се подават до 24 януари т.г. Изборът на изпълни-
тел ще се извършва по критерий „икономически най-изгодна 
оферта“, като най-ниската цена ще донесе 60 т.

Снимка Денис Бучел
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Загубите за програмата за селските райони са 51 млн. евро

Николета Цветкова

Договорените сред-
ства по всички мерки от 
Програмата за разви-
тие на селските райони 
(ПРСР) до края на 2012 г. 
са 2,399 млрд. евро, или 
74,27% от бюджета на 
програмата. Това съобщи 
изпълнителният дирек-
тор на Държавен фонд 
„Земеделие” (ДФЗ) Румен 
Порожанов. От тях 1,926 
млрд. евро са с източник 
Европейския земедел-
ски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФР-

СР). Разплатените сред-
ства са в размер на 1,361 
млрд. евро, или 52,28% от  
бюджета на ЕЗФРСР.

Данните сочат още, че 
през 2012 г. фонд „Земеде-
лие” е сключил договори на 
стойност 803 млн. евро, 
от които 645 млн. евро 
са европейски средства. 
„Безспорно това беше най-
успешната година на про-
грамата в контекста на 
договарянето”, заяви Поро-
жанов. Сумата надхвърля с 
над 50% както бюджета за 
2012 г., така и договаряне-
то, постигнато през всяка 

друга година от изпълне-
нието на програмата. 

Изплатените през 
2012 г. средства възлизат 
на 474 млн. евро, от които 
381 млн. евро се отпускат 
от европейския фонд. 

От ресурсите на ев-
ропейската Програма за 
развитие на селските ра-
йони България е загубила 

51 млн. евро за субсидии, 
договорени през 2010 г., 
защото не е успяла да се 
разплати в рамките на 
следващите две години, 
каквото е допустимото 
закъснение. От началото 
на тази година със сума-
та се намалява общият 
бюджет на програмата.

„Още в средата на 
2012 г. имаше прогнози за 
загубата на 200-300 млн. 
евро. Ние работихме мно-
го активно и успяхме да 
ги сведем до 51 млн. евро”, 
обясни изпълнителният 
директор на фонда. 

Още в първия работен ден 

на новата година Румен 

Порожанов представи 

напредъка по изпълнението 

на Програмата за развитие 

на селските райони

Срокът за закупуване 
на конкурсна документация 
за продажбата на 100% от 
капитала на „БДЖ - Товар-
ни превози”, собственост 
на „Холдинг БДЖ” ЕАД, се 
удължава до 17.30 часа на 
7 януари 2013 година. Досе-
гашният срок беше до 27 
декември 2012 г., съобщиха 
от Агенцията за привати-
зация и следприватизацио-
нен контрол. Променят се и 
останалите срокове в кон-
курсната процедура. Сро-
кът за представяне на доку-
ментация за съответствие 
ще е до 15.00 ч. на 28 януари 

2013 г., а сроковете за за-
купуване на информационен 
меморандум и издаване на 
сертификат за регистра-
ция ще са до 18 февруари 
2013 г.

Обвързващи оферти ще 
се подават до 15.00 часа 
на 12 март 2013 г. До тази 
дата ще се внася и депози-
тът за участие. 

Причината са писма от 
потенциални инвеститори, 
които са поискали допълни-
телно време за подготовка 
на документите предвид 
почивните дни по Коледа и 
Нова година.

С обновена фасада 
на централната адми-
нистративна сграда по-
срещна 2013 г. ДНСК. Дей-
ностите са реализирани 
по Проект „Красива Бълга-
рия“ и включват саниране, 
разполагане на ивици от 
декоративни пана пред 
климатиците, акцентира-
не на ъгъла на двете глав-
ни фасади чрез монтаж на 
вертикали от неръждаема 
стомана. „Резултатът е 
пример за ефимерна архи-
тектура, за качествено и 
в срок обновяване на фа-
садата. Убедени сме, че 
той нямаше да е същият 
без съвместната работа 
и отлична координация с 
екипа на Проект „Красива 
България”. Успешно прове-

дената първа инициати-
ва ни дава увереност, че 
съвместно можем да ра-
ботим при следващи про-
екти и да разчитаме на 
съдействие и подкрепа на 
усилията ни за развитие-
то на по-привлекателна 

градска среда“, съобща-
ват от ДНСК, като бла-
годарят за подкрепата и 
съдействието на МРРБ и 
Столичната община. 

Интервю с гл. коорди-
натор на Проект „Красива 
България“ на стр. 11. 

В последните дни на 
2012 г. Руската държавна 
железопътна компания РЖД 
заяви, че сериозно замисля 
стъпването си на евро-
пейския пазар на товарни 
превози, като купи и българ-
ското дружество „Товарни 
превози”.

Синдикатите са против 
приватизацията на „БДЖ - 
Товарни превози”, защото 
парите, които ще бъдат 
взети за дружеството, са 
прекалено малко. То има 
активи за над 500 милиона 
лева, а държавата иска за 
него едва 100 милиона. Така 
че не се продава, а се пода-
рява, възмути се Росен Зар-
ков от браншовата струк-
тура на КТ „Подкрепа”.

Ирландия пое шестмесечното пред-
седателство на Съвета на ЕС. Дъблин 
застава начело на общността за сед-
ми пореден път от 1975 г. насам.  Ир-
ландският министър по европейските 
въпроси Лусинда Крейтън изрази на-
деждата до юни Сърбия да получи дата 
за начало на преговори за присъединя-
ване, а Исландия също да се придвижи 
бързо напред към включването си в 
общността.

„Силно подкрепяме политиката на 
разширяване, сега има златна въз-

можност за напредък в тази област, 
особено по отношение на Западните 
Балкани“, отбеляза Крейтън. В хода на 
ирландското председателство се очак-
ва да завърши изцяло процесът по ра-
тификацията на приемането на Хърва-
тия в ЕС от 1 юли. Ирландия се надява 
също до средата на годината да бъде 
постигнато споразумение за обхвата 
и размера на бюджета на ЕС за 2014-
2020 г. - въпрос, който през 2012 г. не 
срещна единодушие сред европейските 
държавни ръководители.

Администрацията изцяло прехвърля 
грижата за събирането на отпадъците 
на бизнеса с новата наредба за раздел-
ното събиране на боклука. Това комен-
тира изпълнителният председател на 
Българската стопанска камара (БСК) 
Божидар Данев във връзка с въведеното 
от началото на тази година задължение 
всички фирми да събират разделно отпа-
дъците от хартия, пластмаса, стъкло и 
метали. Промяната е регламентирана в 
новия Закон за управление на отпадъци-
те (ЗУО). Тя е част от плана да бъдат 
постигнати заложените в закона цели 

за повторна преработка на боклука. Спо-
ред текстовете през 2016 г. трябва да 
бъдат рециклирани 25% от отпадъците, 
през 2016 г. - 40%, а  към 2020 г. полови-
ната от боклука трябва да се рециклира. 

Божидар Данев се опасява, че с въ-
ведените сериозни глоби държавата си 
осигурява приходи към съответните 
ведомства. Изп. председател на БСК 
коментира още, че Министерството 
на околната среда и водите (МОСВ) се 
опитва да направи стъпка към монополи-
зация на пазара на фирмите, които ще 
събират отпадъците.
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НАП пусна в действие единната платежна сметка 

Бизнесът демонстри-
ра по-голям оптимизъм 
в края на 2012 г., като 
основна заслуга за това 
имат секторите на стро-
ителството и търговия-
та, показват последните 
данни на Националния 
статистически инсти-
тут.

През декември състав-
ният показател на бизнес 
климата в строител-
ството се покачва с 3,6 
пункта спрямо ноември. 
Това се дължи главно на 
по-оптимистичните оч-
аквания на строителните 
предприемачи за бизнес 
състоянието на предпри-
ятията през следващите 
шест месеца. Тревога-
та на мениджърите е по 
отношение на растящия 
брой клиенти със закъсне-
ния в плащанията.

Несигурната икономи-
ческа среда остава фак-

Пътното строителство има големи заслуги за положителните общи 

резултати в бранша в края на 2012 г.

Страницата
подготви
Светослав Загорски

2013 година започва с 
нов размер на минимална-
та работна заплата, по-
висок осигурителен доход, 
данък върху лихвите и по-
евтини газ и парно.

Лихвите по депозити 
от началото на тази го-
дина ще се облагат с 10%. 
Ще се обложат всички до-
ходи по влоговете, получе-
ни през 2013 г. Налогът се 
удържа и внася от търгов-
ските банки и клоновете 
на чуждестранни банки в 
страната в срок до края 
на месеца, следващ месе-
ца на начисляването му, 
решиха депутатите. При 
авансово изплащане на 
налога по лихвите същи-
ят се счита за придобит 
на датата на падежа на 
депозита или на датата 
на предсрочното му пре-
кратяване.

Минималната заплата 
през новата година вече е 
с 20 лева повече и става 
310 лева. Увеличават се 

и учителските заплати – 
те нарастват с 5%.

От началото на годи-
ната в сила влиза новият 
срок за представяне на 
болничните листове пред 
НОИ, който би трябвало 
да съкрати времето, в 
което работниците полу-
чават обезщетението си 
при болест.

През 2013-а официал-
ната линия на бедност 
се увеличава на 241 лева. 
Платеното майчинство 
става 410 дни, но месеч-
ната сума за издръжка на 
майките остава непроме-
нена.

Възрастта за пенси-
ониране нараства и така 
жените ще излизат в пен-

сия на 60 години и 8 месе-
ца, а мъжете на 63 години 
и 8 месеца.

Намаляват заплатите 
на най-добре платените 
българи. Причината – уве-
личаване на максималния 
осигурителен доход от 
2000 на 2200 лева. По-ви-
соките здравноосигури-
телни вноски ще вземат 

още от януарската запла-
та около 25 лева. Новият 
праг на максималната 
пенсия вече е 770 лева.

В сила са и по-ниски-
те цени на природния газ 
и парното отопление. До 
31 март синьото гориво 
ще се продава с 9,8% по-
евтино. Това позволява 
на топлофикациите да 
намалят цената на то-
плинните услуги за край-
ния потребител. В София 
намалението е със 7%, а 
най-слабо то ще се усети 
във Велико Търново - 3%. 

Данъчната кампания 
започва още от първия 
ден на годината. До 30 
април трябва да бъдат 
подадени годишните да-
нъчни декларации, а до 30 
март бизнесът е длъжен 
да внесе финансовите 
си отчети. Това може да 
стане и в Агенцията по 
вписванията.

Вече действа и един-
ната платежна сметка, 
чрез която ще се внасят 
данъците и осигурителни-
те вноски в Националната 
агенция за приходите. Па-

рите, които превеждаме 
към НАП, вече ще покри-
ват първо най-старото 
задължение, а после всич-
ки останали и няма да 
имаме право на избор къде 
да ги пренасочим. Досега 
работодателите попълва-
ха между 10 и 15 платежни 
нареждания на месец, за 
да внесат всички дължи-
ми данъци и осигурителни 
вноски. С въвеждането на 
единната сметка се оч-
аква бизнесът да спести 
около 50 млн. лв. годишно 
от такси за преводи.

Това, че единната пла-
тежна сметка няма да 
позволява да се избира 
кое задължение да се пла-
ти първо, няма да важи за 
тези, които сами плащат 
здравните си вноски. В 
единната сметка не вли-
зат и парите за допълни-
телно задължително пен-
сионно осигуряване. Те ще 
си отиват в съответния 
пенсионен фонд.

От началото на тази 
година в сила влезе и но-
вият данък върху онлайн 
хазарта.

Енергийната независимост на страната ни бе 
основен акцент в равносметката на икономическия 
министър Делян Добрев за отминалата 2012 г. Спо-
ред Добрев България трябва да разчита повече на 
собствен добив на природен газ и ускорено да раз-
работи находищата, защото процесът е сериозно 
закъснял.

Местната суровина е с 35% по-евтина от внос-
ния газ според сключените договори за изкупуване 
от „Булгаргаз”, подчерта министърът.

Консорциумът между „Тотал”, ОМВ и „Репсол” 
вече прави проучвания в „Блок 1-21 Хан Аспарух” и 
можем да кажем, че днес се намираме на четири и 
половина години от доказване на очакваните значи-
телни запаси в блока, заяви Добрев. Започнала е и 
конкурсната процедура за предоставяне на разре-
шение за търсене и проучване на нефт и природен 
газ в „Блок 1-22 Терес”, който също е разположен в 
дълбоководната част на Черно море.

Според Добрев мораториумът за добива на шис-
тов газ трябва да остане до момента, до който 
цялото общество не е убедено, че хидравличното 
разбиване е безопасна технология. Той обаче под-
черта, че в САЩ например няма каквито и да е до-
казателства за вредно въздействие върху околната 
среда.

„Шистовият газ в САЩ създава революция в 
химическата промишленост, металургията, енер-
гетиката. Великобритания взе решение преди ме-
сец за отмяна на наложения мораториум”, припомня  
Добрев.

В областта на енергетиката като голям успех 
той определи подписването на договора с „Газпром”.

Икономическият министър демонстрира откро-
вен оптимизъм и по други основни параметри на род-
ната икономика. Делян Добрев очаква да се запази 
ръстът на туристи в България, като прогнозите 
за зимния сезон сочат увеличение с около 9%. Освен 
това отчитаме и значителен прираст на чуждес-
транните инвестиции като цяло за 2012 г., а разче-
тите на Българската агенция за инвестиции са за 
увеличение до 2 млрд. евро през 2013 г.

По отношение на оперативните програми, очак-
ванията на Министерството на икономиката, енер-
гетиката и туризма са през следващата година към 
бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност”.

Инж. Светослав Глосов: 

Между 170 и 180 млн. лв. дължат 
общините на българския строите-
лен бизнес, съобщи в интервю за БНР 
председателят на Камарата на стро-
ителите в България инж. Светослав 
Глосов. Според него няма изгледи тези 
неразплатени задължения да бъдат из-
чистени, защото липсват средства в 
общинските бюджети.

 Глосов коментира и очакванията на 
строителния министър Лиляна Павлова 
през 2013 г. 2 млрд. лева да се влеят в 
строителния бизнес. „Очакваме тези 
пари да се влеят предимно в българския 
строителен бизнес, въпреки че има и 
много чужди фирми“, каза той.  

„Миналата година 80 процента от 
поръчките бяха финансирани с европей-

ски  пари . 
Тази годи-
на ще бъде 
същото. По 
о т н о ш е -
ние на жилищата ще се строи това, 
от което има нужда, и това, което се 
търси. Значителна част от работни-
те места са сезонни.“

 Според инж. Глосов строителните 
обекти винаги са показател за това 
какво е направило едно правителство. 
По думите му са се усвоили доста ев-
ропейски пари. „Нещо положително се 
случи в строителството, въпреки че 
това твърдение сигурно не се споделя 
от малките и средните фирми“, обясни 
той.

торът, затрудняващ в най-голяма степен дей-
ността в отрасъла, като последната анкета 
отчита и засилване на негативното влияние 
на факторите „финансови проблеми” и „конку-
ренция в бранша”. Очакванията на по-голяма-
та част от строителите са продажните цени 
да останат без промяна през следващите три 
месеца.

Най-голям ръст на съставния показател на 
бизнес климата НСИ отчита при търговията 
на дребно - с 6,4 пункта през декември спрямо 
предходния месец. По отношение  на  продаж-
ните  цени  мениджърите не предвиждат уве-
личение през следващите три месеца.

Почти без промяна остават нагласите в 
промишлеността, където бизнесът продължа-
ва да е скептично настроен за бъдещето, но 
най-тежка е ситуацията при услугите. Там има 
спад на показателя за бизнес климат с 5,9 пунк-

та през декември.

Снимки Денис Бучел
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Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова:

Невена Картулева

Министър Павлова, 

началото на годината е 

време за очертаване на 

нови цели и приоритети. 

Какви са задачите, които 

си поставяте за 2013 г.?

На първо място това 
е Оперативна програма 
„Регионално развитие“ 
(ОПРР). По нея имаме ня-
колко основни цели, първа-
та от които е да усвоим 
100% от ресурса й. До мо-
мента сме договорили 91 
на сто от общия й размер. 
Това е важно, защото 2013 
г. е последната, в която 
може да се договаря из-
пълнението на проекти, 
финансирани от европей-
ските фондове за този 
програмен период.

По отношение на раз-
плащанията целите също 
са високи – 1 млрд. лв. 
Към днешна дата по про-
грамата сме разплатили 
1 млрд. лв., но за периода 
от 2007 г. досега. Само 
за 12-те месеца на след-
ващата година ще тряб-
ва да разплатим същата 
сума. Това е една от най-
тежките за нас задачи. 
Предизвикателството е 
огромно. Още повече, че 
голяма част от проекти-
те са изпълнявани добре, 
но има и такива, които 
са рискови. Всяко евро от 
този един милиард е от 
значение, защото, ако не 
го разплатим, ще го връ-
щаме. Ако не разплатим 
10 млн. лв. - ще връщаме 
10 млн. лв.

Рисковете при проек-
тите в 85% от случаите 
се дължат на закъсняло 
обявяване на тръжните 
процедури от страна на 
бенефициентите или на 
обжалването им, което 
обикновено трае между 
шест и девет месеца. 
Накрая се събира около 
година закъснение. И за-
ради това не сме натру-
пали достатъчно проекти, 
които да разплащаме през 
2013 г. За да успеем да из-
пълним плана, общините 
трябва да наваксат и с 
търговете, и с избора на 
изпълнител, а той трябва 
да работи бързо.

По ОПРР има големи 
проекти, които трябва да 
започнем. Тези за градския 
транспорт на Бургас и Со-
фия вече са в ход. ЕК одобри 
и дейностите за градско 
възстановяване и разви-
тие на Варна. Това са три 
проекта за по 100 млн. лв. и 
е много важно догодина да 
тръгнат търговете за тях. 

Изпълняват се проек-
тите за енергийно обновя-
ване на училища и детски 

градини, за туристически 
атракции, довършваме 
проектите за пътища. 
Закъсняха обаче тези 
за общинските болници.  
2013 г. трябва да бъде 
годината на ремонта на 
болници. Те бяха одобрени 
през януари 2012 г., а някол-
ко дни преди януари 2013 г. 
все още няма стартирали. 
Тук не става въпрос за за-
бавяне заради обжалвания. 
За една година изобщо не 
са проведени търговете. 
Общините губеха време 
с промяна на техническа 
спецификация и на тръж-
ни документи. Сега имат 
една година, в която тряб-
ва да проведат търговете, 
да изберат изпълнител 
и да осъществят проек-
тите. Рискът е огромен. 
Ако имаше обжалвания, 
можехме да ги оправдаем 
– разбираемо е. Но в този 
случай нямаше обявени об-
ществени поръчки. 

Пътищата,  финанси-
рани по Оперативна про-
грама „Транспорт“ (ОПТ), 
продължават да бъдат 
приоритет.  През 2013 г.  
ще довършим АМ „Тракия“, 
така че да може от юни да 
стигаме до морето по из-
цяло готова 350-километ-
рова магистрала. Трябва 
да довършим връзката на 
Околовръстния път на Со-
фия с АМ „Хемус“, да пуснем 
в експлоатация първия лот 
на АМ „Струма“, да продъл-
жим усилено работата по 
лот 4 от нея и да започне 
изпълнение на лот 2. Пъ-
тят Шумен – Белокопито-
во също ще бъде готов в 
едната част – там, къде-
то вече започна работата. 

Останалите проек-
ти, които трябва да за-
почнат, са обходите на 
Монтана, Враца и  Габро-
во, Северната скоростна 
тангента, втората част 
на Западната дъга. Обща-
та стойност на проекти-
те е над половин милиард 
лева. Обектите, които се 
изпълняват извън ОПТ, са 
трилентовият път Русе – 
Шумен, участъкът между 
Поморие и Сарафово. Не 
пренебрегваме и малките 
пътища, ще продължим да 
рехабилитираме тези от 
I, II и III клас по програма 
„Транзитни пътища V“ и 
отсечките, които ще ре-
монтираме и изграждаме 
със средства от Евро-
пейската инвестиционна 
банка и Международната 
банка за възстановяване 
и развитие (Световната 
банка). Трябва да продъл-
жим и с водната реформа, 
да започне строителство-
то на язовири по линия на 
Световната банка.

Изглежда, планирате 

да се работи на пълни 

обороти – какви са ваши-

те очаквания към изпъл-

нителите? 

Мисля, че изкоренихме 
концепцията с най-ниска-
та цена и безкрайното 
изпилване на офертите 
само за да могат фирмите 
да спечелят даден търг. В 
тръжните процедури вече  
залагаме принципа на ико-
номически най-изгодна 
цена, което дава спокой-
ствието на кандидати-
те да предлагат оферти 
с реални стойности, да 
изпълняват проектите в 
срок, качествено, но и без 
притеснение, че някой ще 
опита да спести от мате-
риали. Покачиха се цените 
на горивата и на битума 
и стойностите, с които 
се кандидатства сега, за 
мен са реални и отразя-
ват това. Очаквам биз-
несът да бъде коректен в 
качеството и в сроковете. 
В миналото имахме приме-

ри с набързо проектирани 
обекти, чието изпълнение 
не беше и нямаше как да 
бъде достатъчно добро. 

За фирмите, занимава-
щи се с пътно строител-
ство, може би най-голям 
проблем е цената на би-
тума. Когато сключват 
договор за изпълнение на 
определен обект, битумът 
е на една цена, но докато 
го изпълнят за срок от 1-2 
години, тя няколко пъти 
се увеличава. Това озна-
чава промяна на цялата 
стойност на изпълнение 
на обекта. А договорите 
не могат да бъдат анек-
сирани. 

Затова казваме на 
строителите да изчис-
ляват този процент риск  
в случай на промяна в це-
ните. Когато предвидят 
това, няма как да играят с 
извънредно ниски оферти и 
да имат притеснения впо-
следствие. 

Камарата на строи-

телите в България (КСБ), 

съвместно с админи-

страцията на министъ-

ра по управление на сред-

ствата от ЕС Томислав 

Дончев, подготвя типови 

договори за строител-

ство чрез инструмента 

JESSICA. Мислите ли, че 

с тяхното въвеждане ще 

спре забавянето на об-

щините в обявяването 

на обществени поръчки?

Това е страхотна ини-
циатива на Камарата на 
строителите. Отдавна 
съм убедена, че проблеми-
те на този програмен пе-
риод и на бавната работа 
след присъединяването ни 
към ЕС бяха два: липсата 
на готови проекти и на 
опит в подготовката на 
технически спецификации 
и тръжни документи. За-
това благодаря на КСБ за 
тази идея. Според мен на-
правим ли типови договори 
– за доставка, за строи-
телство и за надзор, това 
ще минимизира обжалвани-

ята на процедурите и фи-
нансовите корекции, които 
управляващият орган на-
лага на бенефициентите. 
Няма да има нужда всеки да 
открива топлата вода, ще 
спре копирането на грешни 
практики между общини-
те и „креативността“ при 
търговете. 

Вече е ясно името на 

програмата за регионал-

но развитие през следва-

щия програмен период. 

Какво още е известно за 

бъдещата ОП „Региони в 

растеж“?

Различното и доброто 
е, че коренно променихме 
подхода в новата програма 
с цел да опростим и улес-
ним работата на всички. 
Най-важното е още в пър-
вия ден от отварянето  й 
да могат да стартират 
проектите, а не тепърва 
да се мислят, да се под-
готвят и да се подават за 
одобрение. На последното 
заседание на Министер-

Снимки Денис Бучел

Предстои работа по пътни проекти на 
обща стойност над половин милиард лева
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ския съвет за годината 
одобрихме Национална 
концепция за простран-
ствено развитие. Освен 
че е важно да имаме такъв 
стратегически документ, 
в своето приложение той 
включва списъка на общи-
ните по категории и чрез 
него предефинираме бе-
нефициентите. Общо 67 
общини ще бъдат бенефи-
циенти по ОП „Региони в 
растеж“ (ОПРР) през след-
ващия програмен период. 
Вече няма да има спор коя 
община към коя програма 
за финансиране влиза. Ос-
таналите 197 общини ще 
са бенефициенти по Про-
грамата за развитие на 
селските райони. 

Няма да има нужда бе-
нефициентите по новата 
ОПРР да се конкурират. 
36 общини от 67-те имат 
интегрирани планове за 
градско възстановяване и 
развитие. На другите ще 
предоставим средства, за 
да изготвят своите. След 
това ще идентифицират 
и проектите си. На всички 
общини още през този про-
грамен период предоста-
вихме средства, с които 
да разработят конкретни 
проектни предложения. 
Така, още когато започне 
следващият и управлява-
щият орган е отворен за 
прием на проекти, те само 
ще трябва да ги подадат.

Какъв ще е финансови-

ят ресурс, за който стра-

ната ни ще настоява по 

програмата, и според вас 

какви са реалните изме-

рения на сумата, която 

ЕК ще ни отпусне, пред-

вид споровете за общата 

бюджетна рамка на Евро-

пейския съюз?

За България е важно 
бързо да приключи дебата 
по следващата финансова 
рамка и се надявам през 
февруари, когато ще бъде 
следващото заседание на 
Европейския съвет, това 
решение да бъде взето. На-
шата оптимална цел е да 
получим минимум толкова 
средства, колкото имахме 
и през този програмен пе-
риод. Аз имам увереност-
та, че това ще бъде така. 

Конкретно по ОПРР ще 
настояваме за 4 млрд. лв. 
За първия за страната ни 
програмен период имахме 
3,1 млрд. лв. за регионално 
развитие. Затова сега на-
шата задача максимум е 4 
млрд. лв. 

След 2014 г. ще има ли 

съществени промени в 

методиката на работа 

със средства от европей-

ските фондове? Същата 

ли ще остане структу-

рата на управляващите 

органи?

Това, което искаме, е 
да имаме устойчивост и 
приемственост на струк-
турите между този и 

следващия програмен пе-
риод. Именно затова пра-
вителството взе решение 
да не прави големи разме-
ствания в цялостната ар-
хитектура на управление. 
Да, разбира се – готви 
се закон за европейските 
фондове, но това цели да 
съберем всички регламен-
ти на едно място.

От друга страна, ис-
каме да направим по-гъв-
кави управляващите ор-
гани. Начинът, по който 
можем да постигнем това, 
е да им дадем по-различен 
статут от дирекции в ми-
нистерствата. Дали ще 
ги наречем изпълнителни 
дирекции, държавни аген-
ции – целта е да ги обосо-
бим като самостоятелни 
звена, да не са зависими 
от администрацията на 
министерството, но в 
същото време да имаме 
по-големи изисквания към 
служителите там. Те ще 
получават по-добро запла-
щане, но и от тях ще се 
очаква повече и ще имаме 
гъвкавостта, който не си 
върши работата, да бъде 
освободен.

 Дори тази промяна да 
не се случи, управляващите 
органи и сега работят до-
бре. Аз съм много доволна 
от екипа на ОПРР – те са 
изключителни професиона-
листи, работят добре и са 
стабилна структура. Сега 
ги местим в отделна мо-
дерна, европейска сграда, 
за да бъдат всички заед-
но и бенефициентите да 
имат подобрен директен 
достъп до управляващия 
орган.

Напоследък обявявани-

те от АПИ и „Метропо-

литен“ ЕАД обществени 

поръчки са за проектира-

не и строителство, т.е. 

на принципа на инжене-

ринга. Какви са вашите 

наблюдения - как това се 

отразява на качеството 

на работа по обектите?

Смятам, че има много 
търгове, за които е по-до-
бре да са на инженеринг, и 
това се доказва и от прак-
тиката, и от проектите, 
които вървят в момента. 
Преди често се случваше 
да има одобрен проект и 
когато изберем изпълни-
тел, той да обяснява кол-
ко е лош проектът, колко 
неща са забравени и про-
пуснати от проектанта 
и как трябва да се препро-
ектира. Тогава ставаше 
сложно. Сега не изпадаме 
в такива ситуации. Това е 
единият аргумент за пре-
димството на работата 
на инженеринг. Вторият 
е, че проектите сами по 
себе си са много сложни. 
Затова е по-добре да има-
ме детайлен идеен проект 
и избраният изпълнител 
да отиде на място, да го 
допроектира и да носи от-
говорността, че ще напра-

ви допълнителни геоложки 
проучвания, ако се наложи, 
за да сме сигурни, че сме 
избрали най-добрата тех-
нология на работа. Лот 2 
от „Струма“, Северната 
скоростна тангента, об-
ходът на Габрово и София–
Калотина в голямата си 
част са възлагани на инже-
неринг. Така изпълнителят 
носи цялата отговорност 
и няма възможност да се 
оправдава.

Наскоро министър 

Дончев представи про-

екта за закон за евро-

фондовете. Запозната 

ли сте с предложенията 

в него и как мислите, че 

ще повлияят работата 

по проектите за периода 

2014-2020 г.?

Това е съвсем първона-
чален вариант, но е добра 
основа, за да имаме обща 
законова рамка за евро-
пейските средства и за 
това как те се управля-
ват, какви са процедурите. 
Единственото, което бих 
казала в качеството си 
не на министър, а на екс-

перт, който дълги години е 
работил с еврофондовете, 
е, че законът си е закон и 
задължително трябва да го 
имаме. Но мисля, че всяка 
система за управление е 
жива и трябва да бъде лес-
но адаптивна, да бъде гъв-
кава и извън закона някои 
въпроси да бъдат регла-
ментирани като детайли в 
механиката на управление.

През 2013 г. само по 

ОПРР си поставяте за 

цел разплащането на 1 

млрд. лв., което значи и 

огромна натовареност 

на администрацията. Но 

през лятото предстоят 

парламентарни избори – 

как ще избегнете забавя-

нето, до което може да 

се стигне?

Горещо се надявам 
този път да не го позво-
лим. Разплащането и усво-
яването на европейските 
фондове е национален въ-
прос, важен за всички бъл-
гари. Независимо дали има, 
или няма избори, тези сред-
ства трябва да се усвоят, 
за да може България да ги 
получи. Създали сме адми-

нистрация, която трябва 
в максимална степен да 
е независима от изборния 
процес и да не се разклаща. 
Именно затова в повечето 
министерства функцията 
по ръководство на упра-
вляващия орган, който одо-
брява, сключва договори и 
разплаща, е делегирана на 
ниво главен директор или 
директор. Така админи-
страцията остава депо-
литизирана. 

Нормално е да има мал-
ко суматоха и дестабили-
зиране, но се надявам то 
да е за кратко и админи-
страцията да бъде евро-
пейска и аполитична.

По ОП „Околна сре-

да“ страната ни има ан-

гажимента да изгради 

значителен брой пречис-

твателни станции за 

отпадъчни води (ПСОВ). 

Още сега обаче се оказва, 

че липсват специалисти, 

които впоследствие да 

поддържат и експлоати-

рат съоръженията.

Да, това беше и моят 
апел към строителния 

бранш по време на на-
учнопрактическата 
конференция „Предиз-
викателства при из-
граждането и експло-
атацията на ПСОВ“, 
която КСБ,  Българска-
та асоциация по во-
дите и в. „Строител“ 
организираха. Сту-
дентите, завършващи 
специалности, свърза-
ни с ВиК и проектиране 

на водна инфраструктура 
или нейната експлоатация, 
са много малко - между 40 
и 50 годишно. България 
има голям потенциал и се 
надявам да не се налага 
да търсим чужди специа-
листи. Апелът е по-скоро 
към университетите. Нека 
да планират прием на по-
голям брой студенти по 
хидротехническите спе-
циалности. За момента ня-
маме проблем, но пикът на 
строителството на ПСОВ 
ще бъде след 2014 г. – до 
2020 г., и тогава ще има 
най-голяма необходимост 

от специалисти.

Мислите ли, че Нацио-

налната стратегия за 

управление и развитие на 

водния сектор и Законът 

за водите биха регулира-

ли сектора така, че той 

да започне да функциони-

ра нормално? Много спо-

рен беше статутът на 

ВиК дружествата.

Смятам,  че  двата 
документа дават пред-
поставки да оптимизи-
раме управлението и да 
работим по-силно, защо-
то България има огромни 
загуби на вода, неефек-
тивно управление и поч-
ти никакви инвестиции в 
мрежата, която е стара 
и амортизирана. Трябва 
повече финансов ресурс, 
но с помощта на европей-
ските фондове и публич-
но-частни партньорства. 
Възможно е мрежата да се 
предостави за експлоата-
ция на частни компании. 
Такъв пилотен модел за-
почна в Плевен, обявена е 
процедурата и има заявен 
интерес от 8 международ-
ни компании, занимаващи 
се с управление на друже-
ства. Ако изберем частен 
оператор за Плевен, това 
ще създаде готов модел 
и за останалите общини. 
Договорът е на принципа 
на концесията, но поз-
волява някой да дойде, да 
инвестира в мрежата, да 
подобри качеството на 
предоставяната услуга, да 
повиши събираемостта на 

задълженията.

Кои са дългосрочните 

задачи, чието изпълнение 

е започнала администра-

цията през тези четири 

години и за които искате 

да има приемственост и 

през следващите четири 

независимо от формата 

на правителството?

Първото е работата 
с европейски средства и 
програмата за регионално 
развитие, които със си-
гурност трябва да продъл-
жат. Програмата е 7-го-
дишна, ще бъде започната 

от сегашното правител-
ство и трябва да продъл-
жи в пълна приемственост 
от следващото. Второто 
е реформата във водния 
сектор. Същото важи за 
Националната концепция 
за пространствено разви-
тие и Националната про-
грама за развитие „Бълга-
рия 2020“.

По отношение на пла-
жовете – да продължи на-
лагането на санкции, недо-
пускането на това някой 
да загражда изключител-
ната държавна собстве-
ност и да се осигурява пъ-
лен достъп на гражданите 
до крайбрежието. Трябва 
да се удържи забраната за 
застрояване на Черномор-
ското крайбрежие. Много 
са областите на работа 
на Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството, кои-
то трябва да продължат 
да се изпълняват в духа на 
приемственост. 

Получихте награда-

та „Жена на годината“  

за 2012 г. в категория 

„Политика“. Какви са ан-

гажиментите и отго-

ворностите, за които е 

предпоставка това от-

личие?

Благодаря на всички 
подкрепили моята номи-
нация. Това е оценка за ра-
ботата и че това, което 
правим, се вижда, оценява и 
подкрепя. За мен по-важно-
то е да задържа тази оцен-
ка и да оправдая получено-

то доверие и подкрепа, а 
това е по-трудната част.

Какво ще пожелаете 

на нашите читатели в 

първите дни на 2013 г.?

Нека всички българи 
бъдат здрави и позитивни. 
Желая им малко повече хъс, 
самочувствие и самоуве-
реност, защото вярвам, 
че можем. Важното е да 
се мобилизираме да рабо-
тим заедно и да сме поло-
жителни. Нека имат успех 
през 2013 г., защото това 
ще бъде годината на пре-
дизвикателствата.
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Мария Желева, експерт
в „Международна 
дейност“, КСБ

Проектът „Соларис 
плюс” - иновативно мо-
дулно обучение за специа-
листи по възобновяема 
енергия” е финансиран по 
програма „Леонардо да 
Винчи”, трансфер на ино-
вации, № DE/11/LLP-LdV/
TOI/147422, в гр. Тимишо-
ара, Румъния. Основната 
цел на поредната, четвър-
та работна среща, която 
се проведе от 27 ноември 
до 2 декември т.г., бе да 
се обсъдят прогресът и 
следващите стъпки по 
въвеждане на обучителни-
те модули за възобновяеми 
енергийни източници, раз-
работени от водещата 
организация по проекта - 
„Соларис FZU” (Германия). 

В рамките на срещата 
деветте партньори – не-
правителствени организа-
ции от Германия, Румъния, 
Словакия, Унгария и Бълга-
рия - обсъдиха следните 
теми:

Типа модули, които 
ще бъдат адаптирани, 
както и сроковете за въ-
веждането и акредита-
цията им във всяка една 
държава. Очаква се въвеж-
дането и акредитацията 
на модулите да се осъ-
ществят до края на април 
2013 г. 

Стандартите за 
оценяване на резулта-
тите от обучителните 
модули, разработени от 
координатора на проекта 
- Академията за професио-
нално обучение, Дрезден - 
на базата на системата 
за трансфер на кредити 
за професионално образо-
вание и обучение (ECVET). 

Експерименталният 
обучителен комплект, 
разработен от словаш-

кия партньор „Ивентив“. 
Иновативният комплект 
е вдъхновен от строител-
ните блокчета LEGO и ще 
даде възможност на учас-
тниците в обучителните 
модули да сглобят сами 
примерна система за въз-
обновяема енергия. Тест-
ването и адаптирането 
на тази практическа фаза 
от модулите ще се извър-
ши до март 2013 г.

Проектният доку-
мент на меморандума за 
разбирателство, който се 
очаква да бъде подписан по 
време на петата работна 
среща в Кемниц, Германия, 
през март 2013 г. 

Проектът за уеб 
сайт, както и други ме-
тоди за разпространение 
на резултатите, вклю-
чително флаери, клипове, 
информационни бюлетини 
и др. Медийните канали, 
които ще се използват, са 
местни вестници в Бъл-
гария, Унгария и Словакия, 
както и унгарско радио. 
Освен това проектът ще 
бъде представен на ня-
колко панаира в Германия 
и Унгария. В заключение, 
партньорите потвърдиха, 
че финалната конферен-
ция на проекта ще се със-
тои на 28 август 2013 г. в 
Дрезден, Германия.

Освен напредъка и 
предстоящи дейности 
дневният ред на проек-

та включи и визита на 
няколко организации в Ти-
мишоара. Домакините на 
срещата - румънско-нем-
ска фондация от Тимишо-
ара, представиха залите 
за обучение във фонда-
цията. Те са оборудвани 
с иновативни, разходос-
пестяващи устройства, 
произведени от „Сименс” 
и „Бош”, включително уред 
за отопление от земята и 
водоспестяващо канализа-
ционно устройство. След 
това партньорите посе-
тиха Националния център 
за изследване и развитие 
за електрохимията и ма-
териалите в Тимишоара, 
където се запознаха с 
нови технологии и методи 
за изследване на твърди 
и течни вещества. По-
следната визита беше в 
общината на Тимишоара, 
където партньорите по 
проекта се срещнаха с но-
воизбрания кмет на града  
Николае Робу. По време на 
срещата бяха обсъдени 
интересът и дългосроч-
ните намерения на общи-
ната за развитие на ВЕИ 
проекти и проучвания в 
региона, а партньорите по 
„Соларис плюс” представи-
ха организациите си и съ-
ответните им дейности, 
свързани с ВЕИ. И двете 
страни изразиха готов-
ност за бъдеща съвмест-
на дейност в тази област.

След успешното при-
ключване на четвъртата 
работна среща в рамките 
на проекта „Соларис плюс” 
се проведе и първото обу-
чение на обучителите по 
ВЕИ от 10 до 12 декември в 
Кемниц, Германия. Домакин 
на събитието беше „Со-
ларис FZU”. В него взеха 
участие представители 
от страна на оператив-
ните партньори по про-
екта. Освен теоретична 
част обучението включи 
практически модули, как-
то и визита на няколко 
предприятия за ВЕИ в гр. 
Кемниц. Последният има 
значителен опит и раз-
вива ВЕИ индустрията в 
региона с бързи темпове, 
особено след подписване-
то на Декларацията за 
изменението на клима-
та - EUROCITIES. Кемниц 
разполага с фотоволта-
ични системи за текущо 
производство на 3 MW 
еленергия и потенциал да 
достигне до 13 MW. Гра-
дът разполага и със завод 
за енергия от биомаса, 
обработващ отпадъчна 
дървесина, както и с 11 
вятърни турбини, произ-
веждащи около 13 MW еле-
нергия. Освен това пред-
стои разработването на 
съоръжения за изгаряне на 
отпадъци, както и на про-
изводство на геотермал-
на енергия. 

В учебните кабинети и 
лабораториите се усети-
ха духът и атмосферата 
на ентусиазъм и стремеж 
за експериментиране и 
развитие на ВЕИ. Учас-
тниците в обучението 
имаха възможност сами 
да участват в изработва-
нето на соларна термална 
инсталация и да направят 
замервания на параметри-
те на електрическа вери-
га за приложение във фо-
товолтаична инсталация. 

В рамките на учебни-

Нина Георгиева,
ръководител на звено
„Управление 
на проекти“

Стартира проектът  
„Трансфер на знания и 
рамка за енергийно ефек-
тивно модернизиране 
на сгради” за енергийна 
ефективност в строи-
телния сектор, като в 
първата работна среща 
в гр. Касерес, Испания, 
взеха участие 27 специа-
листи от 7 средиземно-
морски държави. Домакин 
беше испанският Тех-
нологичен институт за 
декоративни настилки и 
строителни материали 
(INTROMAC). Включиха се 
и представители на 13-те 
организации, в това число 
и технически асистент, 
определен от Европей-
ската комисия, който да 
подпомага реализирането 

на планираните дейности 
и постигането на предви-
дените цели.

Проведените дискусии 
бяха свързани с нивото 
на знания в областта на 
енергийната ефектив-
ност сред общественост-
та, както и приложението 
на мерките за енергийна 
ефективност при сани-
ране. Беше анализиран 
опитът на отделните 
партньори в трансфера 
на знания. Заключенията 
от този диалог с оглед на 
настоящата ситуация са, 
че липсва насоченост към 
реалните потребности на 
крайния потребител по ве-
ригата и в някои държави 
не се усеща обществена 
чувствителност. Все още 
не са идентифицирани ин-

струментите за споделя-
не на знания и широко при-
ложение на технологиите 
от Северна Европа в Сре-
диземноморския регион.

Основната цел на про-

екта включва идентифи-
циране на „пробойните” 
в потоците на транс-
фера на знания и научни 
постижения и създаване 
на инструменти за пре-

одоляването им в полза 
на малките и средните 
предприятия. Ще се раз-
работват практически 
помагала за насърчаване 
въвеждането на мерки за 

енергийна ефективност 
и разработване на нови 
бизнес модели.  Става 
дума за активни комуни-
кации с крайния потреби-
тел относно ползите от 
инвестиции в енергоспес-
тяващи мерки и подпома-
гане възстановяването на 
строителния сектор като 
стратегически. В условия 
на криза това може да 
стане посредством създа-
ване на нови работни мес-
та и развитие на секто-
рите за зелена икономика. 
Един от най-очакваните 
резултати от проекта 
е разработването на ин-
струментариум за вали-
диране на управлението на 
знания и трансфер, който 
ще включва ръководства 
за бизнес модели, разви-
ване на пазара, междусе-
кторно сътрудничество 
и сертифициране и офе-
риране.

Първа работна среща по проекта в гр. Касерес в испанския технологичен институт (INTROMAC)

Снимка авторът

Ти, колега Курдаланов, измина славен строителен 
път – от технически ръководител, през работата ти 
като главен инженер, директор, генерален директор 
и заместник-министър, в изграждането на крупните 
обекти на металургията, енергетиката, жилищните 
комплекси, телефонизацията на страната. 

Впоследствие твоят професионален път се 
свързва и с активната ти работа като основател 
и първи председател на Българската строителна 
камара.

Ние, най-близките твои колеги и приятели, най-
сърдечно те поздравяваме по случай юбилея и ти по-
желаваме здраве и дълголетие за радост на твоите 
деца, внуци и правнуци.

Председател на Националния професионален клуб 
„Строител”

Инж. Богомил Николов

Председател на Камарата на строителите  
в България

Инж. Светослав Глосов

те екскурзии в региона 
на Кемниц бяха посете-
ни частна ВЕЦ в Чопау, 
изградена със средства 
от европейските фондо-
ве, отговаряща на всич-
ки законови разпоредби 
и изисквания за опазване 
на околната среда - про-
ектирана с рибен проход, 
позволяващ свободната 
миграция на рибата и из-
ползващ естествения пад 
на водата; частна инста-
лация за производство на 
електрическа енергия от 

биогаз във Витгетсдорф; 
частен ветрогенераторен 
парк с 11 вятърни турби-
ни с капацитет за 13 MW 
в Кемниц; фотоволтаична 
централа, построена вър-
ху депо за отпадъци.

Силно впечатление на-
прави активното участие 
на бизнеса, основно от 
малките и средните пред-
приятия от областта, в 
процеса на професионално-
то обучение и създаване-
то на квалифицирани кадри 
за ВЕИ.
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Елица Илчева
Ренета Николова

След 4 години на ме-
дийния пазар, в офисите 
на строителните фирми и 
директно на строителни-
те площадки, в общините 
и в Европа, през отишла-
та си 2012 г. екипът на в. 
„Строител“ доказа, че може 
не само да пише новини, 
репортажи, анализи и ко-
ментари. Вестникарите 
вече изработват рекламни 
материали, издават книги, 
организират събития. С 
други думи – ние сме ат-
рактивен и желан партньор 
на бизнеса. 

Издателската ни дейност

Тъкмо на компютрите 
в редакцията се роди ал-
бумът „5 години Камара на 
строителите в България“. 
С изданието КСБ отбеля-
за първите пет години от 
създаването си със закон. 
След неколкомесечен труд 
на екипа на в. „Строител” 
и особеното усърдие и та-
лант на нашия графичен ди-
зайнер инж. Галя Герасимова 
книгата излезе от печат на 
три езика – български, ан-
глийски и руски. Албумът 
обаче разказва не само за 
формирането на най-го-
лямата работодателска 
организация, а и за строи-
телството въобще – тако-
ва, каквото е било в българ-
ската държава от нейното 
основаване до ново време. 
Защото, както всички, пос-
ветили себе си на бран-
ша, знаят, най-важни са 
основите. И именно на 
първите строителни 
обекти по нашите 
земи, впечатлява-
щи със своята 
мащабност и 
добра органи-
зация, се крепи 
онова, което има-
ме днес. 

Преминавайки през го-
дините, алманахът разказ-
ва за участието на стра-
ната ни в учредителния 
конгрес на Европейската 
федерация на строителна-
та индустрия преди повече 
от 100 години. Читателите 
стигат и до наши дни, кога-
то през 2006 г. е обнарод-
ван Законът за Камарата 
на строителите.

След това обаче пред-
стои най-трудната задача 
– структурирането на ор-
ганизацията, създаването 
на ЦПРС и задействането 
на цялата машина до пре-
връщането й в един успеш-
но работещ механизъм. По-
сле съвсем логично дойде 
поставянето на проблеми-
те на масата и търсенето 
на техните решения чрез 
поредиците дискусионни 
форуми, организирани от 
КСБ и в. „Строител“. Съз-
даването на самия вест-
ник, издаван от Камарата, 
международната дейност и 
благотворителните иници-
ативи са другите аспекти 
от нейната история, вклю-
чени в албума.

Съвсем различна по 
съдържание, но също за-

служаваща внимание е и 
другата творба на екипа 
ни – книгата на доц. д-р 
Румен Лазаров, препода-
вател в Академията на 
МВР, „Огнестрелни оръжия 
със снижено ниво на звука 
и следи от използването 
им“. Като специализирано 
четиво книгата акцентира 
върху необходимостта да 
се повиши квалификация-
та на експертния състав 
в МВР. Авторът е специа-
лист в областта на норма-
тивната база и обучението 
на полицейски служители, 
включително и на участни-
ците в мисии зад граница. 
Участник е в създаването 
на голям брой нормативни 
актове. И това не е слу-
чайно. Лазаров е един от 
малцината българи, завър-
шили курса за инструктори 
по стрелкова подготовка в 
международната академия 

на компанията „Смит и Уе-
сън”- САЩ - 2010 г.

Портфолиото на вест-
ник „Строител” включва 
и предпечат и печат на 
всички видове рекламни ма-
териали - покани, програми, 
календари, папки, пликове, 
бележници, плакати.

Организиране на събития

2012 г. бе особено наси-
тена със събития, иници-
ирани от КСБ, цялостната 
организация и логистика 
на които бе възложена на 
вестник „Строител”. Шест 
семинара за усвояването на 
европейските фондове за 
шестте региона на плани-
ране, проведени съответно 
в Правец, Велинград, Бур-
гас, Каварна, Белоградчик и 
Велико Търново с общо над 
500 участници, представи-
тели на изпълнителната и 
местната власт, област-
ните представителства 
на КСБ, медиите; среща по 
Закона за обществените 
поръчки с участието на 
министър Томислав Дончев 
и представители на МРРБ, 

МОСВ, ДФ „Земе-
делие”, МВР, прокуратурата 
и т.н.; дискусионен форум 
за предизвикателствата 
пред строителния сектор 
през 2013 година с участие-
то на министрите на реги-
оналното развитие Лиляна 
Павлова, на околната среда 
и водите Нона Караджова, 
на транспорта Ивайло Мос-

ковски, по еврофондовете 
Томислав Дончев, кмета на 
София Йорданка Фандъкова, 
председателя на УС на АПИ 
инж. Лазар Лазаров и изп. 
директор на „Метрополи-
тен” ЕАД Стоян Братоев, 
както и председателите 
на парламентарните ко-
мисии по регионално раз-
витие Любен Татарски, по 
транспорта Иван Вълков и 
по образованието и младе-
жта Огнян Сто-
ичков; съвмест-
на конференция 
на КСБ и БАВ за 
проблемите при 
изграждането на 
ПСОВ и, разбира 
се, традиционни-
ят годишен бал 
по повод Деня на 
строителя очер-
тават капаци-
тета за работа-
та на екипа на 
вестника. И още 
- кръгла маса за 
критичната инфраструк-
тура на София, заедно с 
ЧЕЗ, 2 пресконференции за 
популяризиране дейността 
на  Камарата и логисти-

ка на редица работни 
срещи в по-тесен формат. 
Перфектната организация 
и успешното провеждане 
на събитията направиха 
вестник „Строител” желан 
и търсен партньор на реди-
ца престижни събития през 
изминалата година.

Медийните  

партньорства

При голям интерес от 
страна на научни работ-
ници, студенти и препо-
даватели от Варненския 
свободен университет 
„Черноризец Храбър“, об-
щественици от региона, 
мениджъри на строителни 
фирми и експерти от КСБ 
във Варна се проведе Сед-
мата международна научна 
конференция „Проектиране 
и строителство на сгради 
и съоръжения“, чиято таз-
годишна тема беше „Нови-
те материали и технологии 
в строителството“. Съби-
тието бе под патронажа 
на министъра на регио-
налното развитие 
и благоустрой-
ството Лиля-
на Павлова и с 

официален медиен партньор 
в. „Строител“. Организато-
рите - Научно-технически-
ят съюз по строителство в 
България, Федерацията на 
българските технически 
съюзи, Камарата на инже-
нерите в инвестиционното 
проектиране, Камарата на 
строителите в България, 
ВСУ „Черноризец Храбър“, 
Македонското дружество 
на строителните инже-
нери и фондация „Еврика“, 

единодушно избраха вест-
ника да отрази събитието 
с неговите общо 95 докла-
да - 4 пленарни, 12 студент-
ски, 8 от Турция, 5 от Сло-
вакия, 2 от Украйна, 1 от 
Ирландия, 1 от Гърция, 1 от 
Армения.

Българската асоциация 
за геотехническо и тунел-
но строителство (БАГТС) 
също ни потърси за парт-
ньор при организирането 

на Международ-
ната конференция 
за железопътна 
инфраструкту-
ра и съоръжения 
Railway Projects.

Форумът на-
сочи вниманието 
към изграждането 
на тунела, който 
трябва да преми-
не през Креснен-
ското дефиле, в 
зона на „Натура 
2000“  (по предва-
рителни разчети 
той ще е с дъл-
жина 13 км и ще 
струва около 800 
млн.  евро) ,  към 
идейните проек-
ти за изграждане 
на магистралите 

„Хемус” и „Черно море“ и 
върху значимия въпрос за 
състоянието на жп инфра-
структурата в България.

Не мина без в. „Стро-
ител“ и отличаването на 
най-добрите варненски 
строители. Комисията, 
която определи отличени-
те, беше оглавена от арх. 
Димитър Стефанов, пред-
седател на САБ - друже-
ство Варна, а в нейния със-
тав участваше и Ренета 
Николова - главен редактор 
на в. „Строител“, който бе 
и официален медиен парт-
ньор на XI конкурс „Златен 
отвес“ - 2012 г.

Професионално фото- и ви-

деозаснемане, изработване 

на репортажи и филми

Екипът на в. „Строи-
тел” демонстрира и въз-
можностите си за про-
фесионално изработване 
на видеоматериали -зас-
немане, постпродукция и 
тиражиране. Изготвени 
са видеорепортажи от 
всички проведени събития, 
които са качени на интер-
нет страницата на изда-
нието. В момента екипът 
подготвя и документален 
филм за реконструкцията 
на Паметника на Цар Осво-
бодител.

Фото- и видеоматери-
алите, създадени от екипа, 
поставят и началото на 
богат архив за работата 
на КСБ, който и след години 
ще бъде източник на ценна 
информация за дейността 
на Камарата през насто-
ящия период.

206 450 посещения на сай-

та през изминалата година

През април 2012 г. стар-
тира новият сайт на в. 
„Строител”. За по-малко от 
година посещенията са над 
200 хил., от които 96 хил. 
уникални. Географското 
разпределение показва, че 
ни четат в Европа, Амери-
ка и Азия - посетители на 
сайта има от почти всички 
европейски страни, Русия, 
Китай, САЩ.

С това изпращаме ста-
рата година. Какво ще ни 
донесе 2013-та като дей-
ност, допълнителна към 
вестникарската още е 
рано да се каже. Но екипът 
ни е готов за нови предиз-
викателства-мотивиран ,с 
възможности и желание за 
работа. А първите оферти 
за сътрудничество и съв-
местна дейност вече са 
факт, но засега ще ги за-
пазим в тайна...
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Свилена Гражданска 

Г-н Ягодин, как про-

тича сътрудничество-

то между Българската 

банка за развитие (ББР) 

и Камарата на строите-

лите в България?

През август тази го-
дина стартирахме новата 
си програма „Партньори”, 
чрез която си взаимо-
действаме с основните 
национални и регионални 
браншови организации в 
България. Това е амбици-
озна, мащабна програма 
за развитие на ББР, която 
цели да стимулира българ-
ския бизнес. Новите въз-
можности са отворени 
за всички членове на КСБ. 
Направихме няколко срещи 
между банката и Камара-
та, като разпространихме 
информация за програма-
та чрез сайта на браншо-
вата организация. 

Кои са основните ак-

центи, по които рабо-

тят двете организации? 

В рамките на програ-
мата ББР предоставя 
индивидуално консулти-
ране и бизнес финансира-
не за членовете на КСБ. 
Вътрешно сме определили 
специален консултант, 
който е добре запознат 
със строителната ин-
дустрия и с проблемите 
на строителите. Това е 
г-жа Венцислава Петров-
ска, старши консултант 
в ББР, която е на разпо-
ложение целодневно да 
отговаря на свързаните 
с получаване на банково 
кредитиране въпроси на 
строителите. Институ-
цията ни е със специален 
статут, а стремежът 
ни е да облекчи достъпа 
на българските малки и 
средни предприятия до 
финансиране. Новоотво-
рените канали за комуни-
кация между браншовете 
и банката ще ни позволят 
да предложим печеливши 
за бизнеса решения.

Обръщат ли се по-чес-

то строителните компа-

нии към ББР? 

Раздвижване има и по-
явата му е логична. Само 
в първите няколко дни след 
стартиране на сътрудни-
чеството бяха осъщест-
вени над 10 контакта. 
Наблюдаваме намаление 
на запитванията през 
последния месец, което 
отдаваме на недостатъч-
ната публичност на про-
грамата - въпрос, на който 
ще обърнем по-голямо вни-
мание през 2013-а. Строи-
телният бранш заема ва-
жно място в българската 
индустрия и ще продъл-
жаваме да търсим начини 

да помогнем на членове на 
КСБ да развиват успешна 
дейност. 

Как виждате от ваша 

страна продължението 

на това партньорство? 

Още в началото на 
новата година ще за-
почнем информационна 
кампания за програмата, 
като планираме да орга-
низираме срещи с бизнеса 
в София и в страната. С 
ръководството на КСБ 
също сме разговаряли и 
за съвместен форум, кой-
то се надявам да можем 
да реализираме в първото 
тримесечие. Планираме и 
допълнителни подобрения 
по програмата през 2013 г. 

Как оценявате изми-

налата година за ББР?

2012-а е една много ус-
пешна година за нас, през 
която банката предприе 
поредица от инициативи в 
подкрепа на малкия и сред-
ния бизнес в страната. 
Стартирахме една нова 
програма за финансиране 
през търговските банки, 
друга за сътрудничество 
с браншовите асоциации и 
подпомагане на членовете 
им. Новата стратегия на 
банката „Хоризонт 2014-
2016“, която беше приета 
от Министерския съвет 
през ноември, постави за 
цел пред нас амбициозно 
нарастване на кредитния 
портфейл през следващи-
те години. Смея да кажа, 
че през 2012 г. ББР напра-
ви силната първа стъпка  
към изпълнение на стра-
тегията. Очаквам 2013 г. 
да бъде още по-добра. 

Какви бяха отделени-

те средства за малките 

и средните предприя-

тия? 

Финансирахме програ-
ма „Партньори“ с първона-
чален ресурс от 150 млн. 
лв. Тя стъпи върху силния 
растеж на директното 
кредитиране на ББР, кое-
то през първото полугодие 
на 2012 г. увеличи директ-
но предоставените креди-
ти с 50 млн. лв. Оказва се, 
че с популяризирането на 
програмата постепенно 
се увеличава и търсенето 
на финансиране от члено-
вете на организациите. 
Ние разполагаме с необ-
ходимите средства и сме 
готови да предоставим 
допълнителен ресурс през 
2013 г. Няма ограничения в 
броя на участващите или 
при разпределението на 
средствата. Освен индус-
триалните партньорства 
през тази и миналата го-
дина стартирахме и две 
програми за нашите бан-
ки партньори, чрез които 
насочихме над 100 млн. лв. 
към малките и средните 
предприятия. 

Улесни ли се техният 

достъп до финансиране? 

Строителните фирми 
вече имат възможност да 
представят своите идеи 
за развитие пред ББР. При 
условие че компанията има 
капацитета за реализаци-
ята на проекта и ако се 
очаква той да генерира 
стабилни парични потоци, 
с които кредитът да се 
обслужва, можем да пре-
доставим финансиране при 
преференциални условия. 
Например като част от 
стимулите за бизнеса по 
програма „Партньори“ ББР 
предлага на строителя 
по-дълъг срок на кредита 

в сравнение с масовата 
практика на българския 
пазар, както и по-дълъг 
гратисен период, индиви-
дуално структуриране на 
сделката и по-добра цена. 

Има ли добри бизнес 

проекти? 

През четирите години 
от началото на кризата 
на строителните фирми 
се наложи да преосмислят 
бизнес модела си. Доста 
проекти бяха замразени 
поради неправилно струк-
туриране и заради промя-
ната на средата. Много 
от строителите бяха 
свикнали да залагат ви-
соки прагове за печалба, 
докато в същото време 
продължава тенденцията 
за намаляване на цените 
на недвижимите имоти. 
В България има значим 
потенциал за растеж в 
строителния сектор - об-
новяването на жилищния 
фонд по програмите за 
енергийна ефективност 
ще създаде работа за дос-
та фирми през следващи-
те години. В ББР виждаме 
интересни и амбициозни 
нови проекти в големите 
градове и по Черноморие-
то. Когато един проект е 
правилно структуриран и 
обезпечен и кредитът ще 
се изплати, сме готови 
да помогнем. Имаме слу-
чаи, когато подкрепяме 
и проекти с потенциал, 
но които по една или дру-
га причина не попадат в 
рисковия профил на други 
банки.

През следващата го-

дина предвиждате ли 

нови програми за финан-

сиране? 

ББР има капацитета 
да създаде програмите, 

които са нужни на 
българската иконо-
мика, за да расте. 
Подписали сме ре-
дица споразумения с 
международни банки 
за развитие и инвес-
тиционни фондове и 
сме готови да осигу-
рим ресурс за финан-
сиране на малкия и 
средния бизнес. При 
интерес от страна 
на търговските бан-
ки имаме възможност 
да им отпуснем допъл-
нителен ресурс. Пред-
стои една по-добра 
година и за бизнеса, 
и за финансовите ин-
ституции. 

Освен това в на-
чалото на 2013 г. На-
ционалният гаранцио-
нен фонд в групата на 
банката ще започне 
да предоставя га-
ранции на земедел-
ски производители с 
одобрени проекти по 

Програмата за развитие 
на селските райони. Очак-
ваме първите гарантира-
ни по програмата кредити 
да бъдат отпуснати около 
Нова година. От тях може 
да се възползват фирми 
с одобрени проекти по 
мерки 121 „Модернизиране 
на земеделските стопан-
ства”, 122 „Подобряване 
на икономическата стой-
ност на горите” и мярка 
123 „Добавяне на стой-
ност към земеделски и 
горски продукти”. 

Кои са секторите 

според ББР, които тряб-

ва да се стимулират,  за 

да получи тласък българ-

ската икономика? 

Нямаме сектор от 
икономиката, който да 
финансираме приоритет-
но .  Ориентацията на 
банката е към малките и 
средните предприятия и 
сме подписали споразуме-
ния с браншови организа-
ции, представящи всички 
икономически сектори в 
България, както и с Асоци-
ацията на индустриалния 
капитал.

Но ако мога да пери-
фразирам въпроса ви - кои 
са секторите, които ще 
тласнат напред българ-
ската икономика през 
2013 г., това са индустри-
ите, широко отворили очи 
не на Запад, а на Изток 
- към бързорастящите 
азиатски пазари. В рамки-
те на настоящото десе-
тилетие, докато Европа 
продължава да се бори да 
излезе от дългогодишна 
криза, азиатските стра-
ни преминават през най-
бързия растеж на сред-
ната класа в световната 
история и потреблението 

там вече нараства с не-
виждани досега темпове. 
Преориентирането на 
българските износители 
на Изток е част от при-
чината за сравнителната 
стабилност на растежа 
на българския износ и дори 
бих казал, умерен оптими-
зъм на бизнеса за следва-
щата година.

Предвиждате ли ръст 

на кредитирането през 

следващата година? 

О т  н а ч а л о т о  н а 
2012 г.  до октомври в 
българската банкова сис-
тема ръстът при биз-
нес кредитите от 4,1% 
изостава спрямо ръста 
на депозитите от 6,4%. 
Очаквам тази тенденция 
да се запази и през след-
ващата година, макар и с 
леко завишен темп. Паза-
рът на кредити се движи 
от очакванията на бизне-
са и ако фирмите виждат 
перспективи за разви-
тие, това ще рефлекти-
ра и  върху банковите 
портфейли. Позитивен е 
факторът, че се стаби-
лизира нивото на лошите 
кредити в банковата сис-
тема, които остават под 
18% и са добре провизи-
рани. Това прави банките 
по-готови да отпуснат 
нови кредити. Банкова-
та система в България 
има стабилни буфери и 
достатъчно пари, за да 
може да поеме и по-висок 
от прогнозирания ръст в 
кредитирането. В ББР се 
надяваме повече фирми 
да се възползват от въз-
можностите на новата 
ни програма „Партньори“.

Има ли опасност лих-

вите по кредитите да се 

повишат?

При условие че иконо-
мическата ситуация в 
България и в Европа не се 
влошава, смятам, че лих-
вените проценти ще на-
малеят през следващата 
година. Това, което виж-
дам обаче, е, че лихвата 
престава да е водещ фак-
тор при избора на банка 
за финансиране. Много от 
фирмите се интересуват 
от другите условия по фи-
нансирането, които в го-
дините на растежа биваха 
малко пренебрегнати.

Бизнесът днес оперира 
в една по-несигурна среда 
и иска да знае, че банката, 
която избере, ще бъде не-
гов дългосрочен партньор 
и ще подходи с разбиране 
на нуждите му. Възмож-
ности като дълъг грати-
сен период, индивидуално 
структуриране и бърза 
реакция при непредвидени 
обстоятелства увелича-
ват своята важност. 

Асен Ягодин, председател на УС на Българската банка за развитие: 

Строителните фирми вече имат възможност да представят своите идеи пред ББР 
Снимка Денис Бучел
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Свилена Гражданска

Г-жо Ботева, в нача-

лото на декември обяви-

хте, че приемате нови 

проекти по „Красива 

България” (ПКБ). Кой и 

по какви мерки може да 

се кандидатства? 

Кандидатите могат 
да са общини, областни 
администрации, държав-
ни и религиозни институ-
ции, контролни органи и 
читалища, които са соб-
ственици на оферираните 
обекти или са с делегира-
ни права за тяхното сто-
панисване и управление. 
Те могат да подават про-
ектопредложения по 4-те 
основни мерки на ПКБ.

По първата, която е за 
подобряване на градската 
среда, се подават проек-
ти за обекти със статут 
на недвижими културни 
ценности, администра-
тивни сгради, театри, 
музеи, художествени га-
лерии, читалища, сгради 
с религиозно предназна-
чение, за обществено об-
служване в областта на 
транспорта и електрон-
ните съобщения, както и 
в областта на спорта и 
социалния туризъм.

Втората възможност 
е за подобряване на соци-
алната инфраструктура. 
По нея може да се търси 
финансиране за обекти 
на образованието и на-
уката, т.е. детски гра-
дини,  училища,  висши, 
научни институти и др., 
на  здравеопазването 
- на лечебни заведения 
за болнична и извънбол-
нична помощ, както и за 
обществено обслужване 
в областта на социални-
те услуги, които не са от 
резидентен тип. Послед-
ните включват дневни 
центрове, звена „Майка 
и бебе” и за обществена 
подкрепа.

По третата мярка 
„Социални услуги от ре-
зидентен тип“ може да се 
кандидатства с проекти 
за обекти на социалните 
услуги, предоставяни от 
центрове за настаняване 
от семеен тип, за вре-
менно настаняване, кри-
зисни центрове, защите-
ни жилища, наблюдавани 
жилища и приюти. 

Четвъртата възмож-
ност е за обекти, които 
са действащи социални 
домове за възрастни хора 
с увреждания и за стари 
хора. 

Финансиране може да 
се получи и за тези сгра-
ди, които от детски домо-
ве ще се преустройват в 
домове за възрастни.

Допълнителната мяр-
ка М03 „Професионално 
обучение за придобиване 
на квалификация” на ПКБ 
се прилага при всички 
обекти по 4-те основ-
ни мерки, които са със 

стойност на СМР над 180  
хил. лв. с ДДС.

Промениха ли се усло-

вията за финансиране?

В известна степен 
да. С решение на Упра-
вителния съвет на ПКБ 
от ноември 2012 г. бяха 
извършени някои промени 
в ръководството за дей-
ността, организацията 
и управлението и в при-
ложенията към него, а 
оттам - в условията за 
кандидатстване. С про-
мените е занижена макси-
малната обща стойност 
на бюджета за един кан-
дидатстващ за финан-
сиране обект по двете 
мерки за изграждане на 
социални домове. 

Освен това възложи-
тели на професионалното 
обучение ще бъдат сами-
те бенефициенти, а не 
Агенцията по заетостта 
чрез дирекциите „Бюро по 
труда“ (ДБТ).

Бих искала да съобщя, 
че има незначителни про-
мени по отношение раз-
пределението на общия 
бюджет за всеки обект по 
4-те мерки, което е в за-
висимост от стойността 
на строително-ремонт-
ните или монтажните 
работи. При стойност на 
обекта под 180 хил. лв. с 
ДДС разпределението на 
бюджета е 95% за СМР и 
5% за организация, опера-
тивно управление и изпъл-
нение от страна на ПКБ. 
Над тази сума 90% от 
средствата са за СМР, 
5% - за професионално 
обучение на регистрирани 
в ДБТ безработни и 5% за 
организация, оперативно 
управление и изпълнение 
от страна на ПКБ. Изклю-
чение от това правило 
има само при мярката за 
спешно подпомагане на 
социалните домове, кога-
то стойността на СМР е 
над 300 хил. лв. с ДДС. В 
този случай 92% от общия 
бюджет за обекта са за 
СМР, 3% - за професионал-
но обучение на регистри-
рани в ДБТ безработни, 
и 5% - за организация, 
оперативно управление и 
изпълнение от страна на 
ПКБ.

 
С какъв финансов ре-

сурс разполагате?

Бюджетът на  ПКБ 
ежегодно е част от про-
грамния бюджет по На-
ционалния план за дейст-
вие по заетостта (НПДЗ). 
Предвидените средства 
за 2013 г. са в размер на 3 
млн. лв. Стойността не е 
променяна през последни-
те три години. 

Изпратихме 2012 г., 

как бихте я описали? 

Успешна .  Благода -
рение на действащото 
партньорство  между 
държавната и местните 
власти и тяхната пол-

зотворна работа и добра 
координация през 2012 г. 
се реализираха 31 обек-
та на общини и държавни 
институции. С изпълне-
нието им е постигнат 
реален социален ефект. 
Бяха заети 543 лица, в 
т.ч .  222  регистрира-
ни в ДБТ безработни. В 
обектите по проекта се 
създава нормална и есте-
тична среда за живеене и 
работа, която допринася 
за подобряване на соци-
алната инфраструктура 
и осигурява условия за 
по-благоприятно админи-
стративно обслужване на 
гражданите и за предос-
тавяне на по-качествени 
услуги за населе нието.

Държа да акцентирам 
върху обстоятелството, 
че обновените 31 обекта 
през 2012 г. са повишили 
комфорта на обитаване 
на 728 потребители на 
социални услуги, оптими-
зирали са учебната среда 
на 3387 учащи. Подобрени 
са условията за работа 
на 1686 служители, кое-
то е допринесло за по-ка-
чественото обслужване 
на хиляди граждани. Ос-

вен това като резултат 
от изпълнението на тези 
обекти се формира тра-
ен икономически растеж, 
който води до осигурява-
не на постоянна заетост 
на  работната сила  в 
строителния сектор и се 
подобрява качеството на 
живот на групи в неравно-
стойно положение. 

Като страничен, но 
важен резултат мога да 
споделя и укрепването на 
сътрудничеството меж-
ду органите на централ-
ната и местната власт. 

Колко проекта досега 

сте финансирали? Какви 

са те и на каква стой-

ност? 

През последните три 
години са финансирани 
и реализирани ремонт-
ни дейности на общо 81 
обекта. 34 от тях са за 
предоставяне на социал-
ни услуги, 15 - в областта 
на образованието, 4 - на 
здравеопазването, 11 - на 
културата, и 17 - адми-
нистративни постройки. 
Общата им стойност е 
17 млн. лв., в т.ч. 9,5 млн. 
лв. от ПКБ и 7,5 млн. лв. 
от бенефициентите.

Освен тези 3 млн. лв. 
в началото на годината 
бяха сключени споразу-
мения за 28 одобрени от 
управителния съвет обек-
та на обща стойност 5,7 
млн. лв. В резултат на 
проведените обществе-
ни поръчки стойността 
за СМР падна значител-
но - с над 320 хил. лв., под 
индикативната. С осво-
бодения финансов ресурс 
в края на юли т.г. се одо-
бриха допълнително още 
3 обекта. 

Каква е  оценката 

ви за  провежданите 

обществени поръчки 

по  Проект „Красива  

България”?

Бих обобщила, че тър-
говете по ПКБ се про-
веждат законосъобразно. 
Имаме разработени ясни 
правила по отношение на 
обществените поръчки, 
които са съобразени с 
последните изменения в 
ЗОП. Те не са задължител-
ни, а препоръчителни за 
бенефициентите, които 
са възложители на тър-
говете. 

Голяма част от тях 
обаче ползват докумен-
тацията на ПКБ и може 
би това обстоятелство 
прави по-безпроблемни 
изборите на изпълните-
ли на СМР. Разбира се, 
не сме застраховани от 
изненадващи неправомер-
ни действия от страна 
на някои възложители. С 
цел минимализиране на 
подобен риск във всяко 
споразумение е заложена 
клауза, по силата на коя-
то същото се прекратява 
автоматично при получе-
ни в Министерството 
на труда и социалната 
политика данни за извър-
шени от бенефициентите 
нарушения на действащо-
то законодателство и на 
правилата на ПКБ.

Кои са най-честите 

грешки, допускани от 

общините при кандидат-

стване?

През годините про-
ектът се утвърди като 
един работещ механизъм 
с ясни правила и образци 
на документи, които се 
синхронизират периодич-
но с действащото зако-
нодателство и се опо-
вестяват своевременно 
на интернет страница-
та ни. Може би това е 
причината кандидатите 
да правят все по-малко 
грешки и пропуски. Разби-
ра се, по чисто субектив-

ни причини те не могат 
да бъдат изцяло избегна-
ти. Най-често срещана-
та от тях поради нена-
временното изготвяне на 
проекти (инвестицион-
ни или за заснемане) за 
обектите е несъответ-
ствието между същест-
вуващото положение и 
заложените в количестве-
но-стойностните сметки 
видове и количества СМР. 
С последваща експертна 
оценка от страна на ПКБ 
пропуските и грешките 
се отстраняват.

Как работите с Кама-

рата на строителите в 

България? 

Изключително пол-
зотворно. Например по 
препоръка на Камарата 
в правилата на ПКБ беше 
в к лючено  и з ис кване -
то изпълнителите, т.е. 
строителните фирми, да 
притежават актуално 
удостоверение за регис-
трация за съответната 
категория на строеж в 
Централния професио-
нален регистър на стро-
ителя. По този начин е 
минимализиран рискът 
от възлагане на поръчки 
за строително-ремонт-
ни дейности на фирми 
фантоми, работата на 
които би имала непредви-
дими негативни последи-
ци. Освен това искам да 
изкажа благодарност към 
ръководството на КСБ за 
помощта, която беше ока-
зана на ПКБ през 2010 г., 
във връзка с прилагането 
на механизма за уреждане 
на взаимната задлъжня-
лост между държавата 
и фирмите изпълнители. 
Вследствие на действия-
та на КСБ бяха изплатени 
почти всички задължения 
към строителните фир-
ми, работили по ПКБ през 
2009 г. 

Арх. Валерия Ботева, главен координатор на Проект „Красива България“: 

Благодарение на КСБ е невъзможно да възлагаме обекти на фантоми строители 

Арх. Валерия Боте-

ва работи в Проект 

„Красива България” 

(ПКБ) от есента на 

2007 г., а от август 

2009 г. е негов главен 

координатор. Преди 

това е главен експерт 

в Дирекция „Комплекс-

ни анализи, експертизи 

и проекти” на Минис-

терството на регио-

налното развитие и 

благоустройството. 

Завършила е Архите-

ктурния институт 

„Йон Минку” в Буку-

рещ със специалност 

„Архитектура и пла-

ниране”.

Снимка Емил Христов
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Свилена Гражданска

Инж. Вълков, как оце-

нявате работата на 

оглавяваната от вас 

парламентарна Комисия 

по транспорт, информа-

ционни технологии и съ-

общения през изтеклата 

година?

Нашата дейност е 
широкоспектърна, което 
личи и от името на коми-
сията. През 2012 г. през 
нас са минали около 30 за-
конопроекта, като 21 от 
тях са разгледани. Бла-
годаря на всички колеги 
за конструктивната им 
работа през годината. 
Искам да подчертая, че 
опозиция и управляващи 
работеха в полза на хо-
рата, без да се водят от 
политическите си инте-
реси, което е похвално. 
През 2012 година бяха 
приети много важни про-
мени в няколко закона. Ще 
спомена само два от тях 
- този за автомобилните 
превози (ЗАП) и този за 
морските пространства, 
вътрешните водни пъ-
тища и пристанищата 
(ЗМПВВПП). 

Основните акценти 
на работата на комисия-
та бяха свързани със съз-
даване на нови възмож-
ности за реализиране на 
проекти по европейските 
програми. През годината 
беше приета поправка в 
ЗМПВВПП, която улесни 
изграждането и рекон-
струкцията на рибарски 
пристанища. Тя беше из-
ключително важна. Към 
настоящия момент в Бур-
гаския регион са постъ-

пили пет предложения за 
обновяване и построява-
не на съоръжения. Проек-
тите вече са на разли-
чен етап на одобрение. 
Благодарение на тази 
поправка на норматив-
ния акт смятам, че през 
този програмен период 
ще успеем да усвоим по-
голямата част от еврос-
редствата, осигурени за 
дейността.

През годината рабо-
тихме и в посока зави-
шаване на контрола на 
автомобилните превози. 
В началото на декември 
приехме промяна в ЗАП, 
с която се удължава сро-
кът за оборудване на 

всички автобуси с касови 
апарати, които да имат 
връзка с Националната 
агенция по приходите. 
Той се увеличи от 6 на 9 
месеца. Ако беше остана-
ла старата трактовка, 
собствениците на авто-
буси трябваше да поста-
вят фискалните устрой-
ства до 3 януари т.г.

П р е з  и з м и н а л а т а 

година за  съжаление 

страната ни преживя 

терористичния акт в 

Бургас, при който за-

гинаха шестима души. 

След това се заговори за 

нови мерки за сигурност 

по летищата и гарите в 

страната. Какво се слу-

чи оттогава?

Работим усилено за 
повишаване степента 
на сигурност. След ин-
цидента в тази посока 
бяха направени промени, 
които засилиха контро-
ла по гарите. Забрани се 
превозът на багаж без 
пътник. За нарушение 
вече се налага доста 
сериозна санкция. Преди 
имаше принципно подоб-
на забрана, но тя не се 
спазваше, тъй като липс-
ваше наказание за нару-
шение.

Освен това гарите 
ще бъдат оборудвани с 
видеотехника и други 
средства за сигурност. 
Изискванията ще влязат 
в бъдеща наредба, която 
се пише от Министер-
ството на транспорта, 
информационните тех-
нологии и съобщенията 
съвместно с Министер-
ството на вътрешни-
те работи. В нея ще се 
отразят всички възмож-
ности за подобряване на 
сигурността на пътува-
щите.

Друга изключително 
полезна поправка, която 
стои все още в Народно-
то събрание, тъй като 
не е приета на второ 
четене,  е в Закона за 
здравето. С нея се дава 
възможност за предвари-
телна оценка на инвести-
ционните намерения и на 
въздействието на елек-
тромагнитните вълни от 
антените на мобилните 
оператори върху здраве-
то на хората. 

Такъв анализ ще се 
прави  за  болничните 
заведения, училищата, 
жилищни блокове. Ще се 

въведе изискването за 
задължителна санитарна 
зона.

Споменахте Закона 

за морските простран-

ства, вътрешните во-

дни пътища и приста-

нищата. В началото на 

декември 2012 година 

Министерският съвет 

в не с е  в  парламен т а 

нови предложения. Какво 

се променя с тях?

Измененията ще се 
гледат след празници-
те. Те са изключително 
сериозни, направени са 
след обществени обсъж-
дания в двата най-голе-
ми морски града - Бургас 
и Варна. Законът касае 
основно строителство-
то в  акваторията на 
заливите на Черно море, 
както и по поречието на 
р. Дунав. Изключително 
положителна е оценката 
на бизнеса, на неправи-
телствените организа-
ции. Очакваме и от тях 
предложения за промени 
по време на разглеждане-
то в НС. 

Смятам, че през март 
т.г. ще можем да го при-
емем и на второ четене. 
Няма да бързаме, за да 
можем да направим на-
истина добри промени, 
които хората отдавна 
чакат.

А какви са те? 

С измененията ще 
подобрим нормативна-
та база по отношение 
на изграждане на прис-
танищата и тяхното 
разширяване.  Създава 
се нормативна база за 
строителството и по-
лагането на техническа 
инфраструктура, като са 
включени и линейни енер-
гийни обекти по дъното 
на Черно море. Това към 
настоящия момент не е 
напълно регулирано. 

Сега в акваторията 
на морските пристани-
ща може да строи само 
държавата или някой, на 
когото тя е отстъпила 
право на строеж. Това е 
изключително сложен и 
дълъг процес, който от-
нема понякога години. За 
да се случи, трябва да се 
подготви генерален план 
на пристанището, след 
това отделен подробен 
устройствен план. С но-
вите промени първият 
се приравнява на втория. 
Всички тези изменения 
са съгласувани с Минис-
терството на регионал-
ното развитие и благоу-

стройството. Те няма да 
нарушават законите за 
устройство на терито-
рията и за устройство 
на Черноморското край-
брежие.

Същевременно съм 
поискал отделни стано-
вища по различни казуси, 
които могат да възник-
нат по време на обсъж-
дането на закона.

Може ли да дадете 

пример какви спорове 

могат да възникнат?

Остров Св. Анастасия 
е държавна собственост, 
но общината спечели про-
ект за възстановяване на 
кея и на другите памет-
ници, които се намират 
на острова. Проектът 
ще спомогне да се разви-
ва в бъдеще исторически 
туризъм. Преди изпълне-
нието му обаче трябва да 
се възстанови основният 
електрически кабел, кой-
то свързва Бургас с ос-
трова. Това не може да 
се направи от общината, 
тъй като тя е бенефици-
ент, но съоръжението не 
е нейна собственост. И 
започва дългата процеду-
ра на съгласуване...

Сега с промените ние 
даваме възможност на 
транспортния министър 
да внесе предложение в 
Министерския съвет. 
След одобрение МРРБ 
издава разрешението за 
строителство и обновя-
ването ще започне.

Новите промени уреж-
дат начина, по който да 
се върви при желание за 
реконструкция и изграж-
дане на пристанища.

Като председател 

на  парламентарната 

транспортна комисия 

как оценявате работа-

та по ОП „Транспорт“?

Към настоящия мо-
мент 97% от договорите 
вече са контрактувани. 
Обектите по част от 
тях вече са завършени. 
Разплатените средства 
са над 40%. Цифра, която 
се смята за психологиче-
ска граница. Очаквам в 
следващите три месеца 
да имаме контрактувани 
над 100% от средствата.

Усвояемостта по про-
грамата ще надмине 85%. 
Ще бъдем една от стра-
ните, които ще са усво-
или най-много средства 
по нея през първия си 
програмен период. Смя-
там, че нещата вървят в 
изключително положител-
на насока. 

Инж. Иван Вълков, председател на парламентарната Комисия по транспорт, 
информационни технологии и съобщения: 

България ще е една от страните, усвоили 
най-много средства по ОП „Транспорт“ 

Роден е на 22 май 1965 г. в Поморие. По профе-

сия е инженер. Владее немски и руски език. Пред-

седател на парламентарната Комисия по транс-

порт, информационни технологии и съобщения в 

41-вото народно събрание.

Снимка авторът
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Законът за Търговския регистър е един от 
най-променяните през последните години

Съюзът на юристите 
в България ще извърши 
обстоен анализ на прове-
дените през тази година 
избори за членове на Вис-
шия съдебен съвет и кон-
ституционни съдии от 
парламентарната квота, 

както и за главен прокурор. Това се за-
явява в съобщение на организацията. 
Анализът е мотивиран от декларацията 
на Централния съвет на СЮБ от ноем-
ври т.г., препоръките от докладите за 
2011 и 2012 г. на Европейската комисия 
и позицията на същата за възможен из-
вънреден доклад по механизма за сътруд-
ничество и оценка.

Анализът ще бъде направен съвмест-
но с други правни неправителствени ор-
ганизации. Според СЮБ той ще предло-
жи решения за допуснатите слабости 
по отношение на непрозрачните, макар и 
публични, процедури без критерии за но-
минации и за недопускане на нарушения 
на изборните правила, както и на прак-
тиката по приложението им. Анализът 
ще съдържа и предложения за конститу-
ционни и законови промени, които при до-
бросъвестна практика биха осигурили 
ефективност на изборните процедури, 
както и легитимност на изборния резул-
тат. Той ще бъде представен на внима-
нието на трите власти в страната и на 
Европейската комисия.

Свилена Гражданска 

С поздравленията за 
настъпването на 2013 го-
дина заработи и регистри-
раният достъп до фирме-
ните дела, публикувани 
в Търговския регистър. 
От 1 януари т.г. свобод-
но може да се наблюдава 
само общият статус. 
Останалата информация, 
съхранявана от Агенцията 
по вписванията (АВ), ще 
се получава с електронен 
подпис или цифров серти-
фикат. Така в случай на 
злоупотреба се създава 
възможност да се иденти-
фицират лицата с достъп. 
Досега всеки можеше, без 
да оставя следи, да сваля 
данни от документи за 
собственост, копия от 
лични карти и други.

Системата вече рабо-
ти без проблем, съобщиха 
за в. „Строител“ от АВ.  
„Идеята на законодателя 

е да се ограничи възмож-
ността за измами и краж-
би на фирми“, заяви Юлиян 
Митев, директор на аген-
цията.

Законът за Търговския 
регистър е един от най-из-
меняните през последните 
години. Само през 2012 г. 
е гласуван три пъти в На-
родното събрание, като и 
в момента има нови пред-
ложения за промени. 

Едно от съществените 

последни изменения, които 
вече действат, е, че впис-
ванията се извършват  на 
четвъртия ден  след по-
даване на заявката. През 
този период, ако някой за-
бележи, че е поискано впис-
ване от нередовно общо 
събрание, поради процедур-
ни нередности, или са пода-
дени фалшиви документи, 
неподписани от акционери 
и от съдружници, има въз-
можност да реагира - да се 

Изтеклата година премина доста 
напрегнато за Агенцията по вписва-
нията. Спомняте си с какъв старт 
започнахме работа и скандалът с би-
вшето ръководство на структурата. 
През тези месеци успяхме успешно да 
внедрим всички функционалности и да 
избегнем наказателната санкция от 
Европейската комисия. Тя беше в раз-
мер на около 4 млн. евро. След бързо-
то и качествено внедряване от наша 
страна се прекрати процедурата. Това 
за мен е голям успех. 

Постигнахме добро спазване на 
сроковете за промяна в Имотния или 
Търговския регистър. Мога да отчета, 
че в агенцията се работи доста стег-
нато. Ясните срокове и правила са 
гаранция да няма измами. През насто-

ящата година ще продължим да над-
граждаме това, което сме постигнали 
към момента. Подготвихме до голяма 
степен системата за миграция на дан-
ни на нов хардуер. До дни ще започне 
прехвърлянето първо на Търговския 
регистър. След това и на останалите 
бази данни, които поддържаме. Надявам 
се по този начин много да повишим ско-
ростта и да не се получават опашки в 
последните дни на подаване на годиш-
ните финансови отчети. Очакванията 
ни са бързината да се вдигне с 30%.  
Ще проведем информационна кампания 
за необходимостта гражданите да не 
чакат последния момент. През 2012 
година системата не спря, но беше 
бавна, сега се надяваме тя да работи 
нормално. 

В последните години се наблюдава 
тенденция производството по несъс-
тоятелност да се използва за заобика-
ляне на практика на учредените обез-
печения, за избягване на изплащане на 
дължими суми, било то към трети лица 
– търговски партньори или към банки. 
Този въпрос, касаещ най-много бизнеса, 
ще се реши с промени в Търговския за-
кон, които ще се разглеждат в Народно-
то събрание след зимната ваканция на 
депутатите. „С тях няма да може да се 
връща първоначалната дата на несъс-
тоятелността над 10 години“, заяви за 
в. „Строител“ един от вносителите на 
измененията - народният представи-
тел Емил Радев. Според него,  ако даден 
предприемач фалира и първоначалната 
дата на неплатежоспособност е около 
2000 г., всички онези, които са си купи-
ли апартаменти от него на зелено, и 
особено както е тенденцията сделки-

те да се изповядват на данъчна оценка, 
има опасност да изгубят жилищата си, 
защото сделките няма да са сключени 
на пазарната цена. С промените пери-
одът ще се ограничи до една година. 

Друг случай, който ще се предо-
тврати, е измама при залозите и ипо-
теките на търговеца, т. е. ако първо-
началната дата на фалита е обявена 
през 2002 г., а през 2010 г. е сключен 
с банка ипотечен кредит. Сделката 
подлежи на атакуване и може да бъде 
обявена за недействителна. Оттам на-
татък банката се нарежда в реда като 
необезпечен кредитор и не може да се 
гарантира връщането на отпуснатия 
кредит в пълен размер. Всичко това 
води до големи последствия за финан-
совите институции. Оттук страдат 
добросъвестните кредитополучатели, 
защото, вместо да пада, лихвата се 
увеличава.

Юлиян Митев, 
директор на Агенцията 
по вписванията: 

спре процедурата още пре-
ди промяната да е влязла в 
сила. Новото обстоятел-
ство, веднъж вписано в ре-
гистъра, става меродавно 
за всички. 

Според Юлиян Митев 
мерките, които се пред-
приеха срещу кражбите 
на фирми, вече дават ре-
зултат. 

Новите технологии в 
помощ на агенцията

От 5 декември м.г. ра-
боти софтуерът за SMS-
известяване за промяна 
във фирмено дело. Предос-
тавя се възможност всяко 
заинтересовано лице, кое-
то пожелае, да получава 
съобщения на мобилния 
си телефон за постъпило 
изменение за неговата 
компания. По този начин 
през тридневния срок за 
вписване, ако има сгреше-
на информация или опит 
за злоупотреба, веднага 
могат да се предприемат 
необходимите действия. 
Услугата струва само 6 
лв. за две години. Вече са 

подадени 350 заявления за 
подобен достъп, съобща-
ват от агенцията. 

В средата на февруари 
т.г. се очаква да бъде го-
тов и софтуерът за SMS-
известяване и за данните 
в Имотния регистър. Спо-
ред Юлиян Митев за бълга-
рите достъпът ще е чрез 
ЕГН. В момента се уточ-
нява кой да е критерият, 
по който да се разпознава 
самоличността на чуждес-
транните граждани. 

Същевременно вече 
работи и сайтът за под-
помагане на български и 
чуждестранни граждани 
за придобиване и управле-
ние на недвижими имоти 
у нас. Целта му е преван-
тивна. В него подробно 
и детайлно са изложени 
всички стъпки, които да-
дено лице трябва да пред-
приеме, ако реши да купу-
ва имот в България. Той е 
на три езика - български, 
английски и руски. Изгот-
вен е със съдействието 
на Министерството на 

външните работи, Нацио-
налната агенция по при-
ходите, Национално сдру-
жение „Недвижими имоти“. 
От редица посолства е 
подадена информация за 
запитвания, постъпвали 
от техни граждани.

В сайта има специа-
лен раздел за най-чести-
те случаи на измами. По 
този начин всеки може да 
се предпази от злоупотре-
ба. Най-важното е, че е 
създадена възможност за 
директна връзка със слу-
жители на АВ. В рамките 
на 24 часа се отговаря на 
всяко запитване. Ако въ-
просът не е в компетент-
ността на агенцията, се 
препраща към Нотариал-
ната камара у нас и други 
институции. Интересът 
към сайта е изключител-
но голям. Има влизания от 
цял свят - САЩ, Холандия, 
Германия, Русия и други. 
Отзивите според Юлиян 
Митев, най-вече от чуж-
дестранните граждани, 
са много добри. 

Снимка Денис Бучел

П убличните  сгради 
ще са задължително със 
сертификат за енергийна 
ефективност. Това пред-
виждат внесените проме-
ни в Закона за енергийната 
ефективност, предложени 
от Министерския съвет 
за разглеждане в Народно-
то събрание. Вече са от-
делени средства в Закона 
за държавния бюджет за 
2013 година. Документът 
ще се издава за всички 
сгради за обществено об-
служване с разгъната за-
строена площ над 500 м2, 

като от 9 юли 2015 г. по-
соченият праг ще се нама-
ли на 250 m2. В целите на 
законопроекта е записано, 
че трябва да се обследват 
и сертифицират 10 985  
постройки.

Сертификатът за про-
ектни енергийни характе-
ристики ще се издава от 
лицето, упражняващо стро-
ителен надзор, или от тех-
ническия ръководител въз 
основа на разработения и 
оценен за съответствие 
инвестиционен проект на 
обекта. Същевременно се 

въвеждат регулирани про-
фесии по смисъла на За-
кона за професионалните 
квалификации „оценител по 
енергийна ефективност 
на сгради” и „оценител по 
енергийна ефективност на 
промишлени системи”.

Изпълнението на рекон-
струкция на сграда трябва 
да съответства поне на 
минималните изисквания за 
енергийни характеристики, 
доколкото това е техниче-
ски възможно и икономиче-
ски обосновано. Мерките 
за енергоспестяване ще се 
оценяват по отношение на 
техническата и икономи-
ческата целесъобразност 
за използване на алтерна-
тивни високоефективни 
системи.  
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В приоритетите на НС са и промени в ЗОП и в Закона 
за кадастъра и имотния регистър

Комисар Соня Клисарска, директор на Дирекция АФКОС – МВР: 

Свилена Гражданска

Комисар Клисарска, вече 

сме в първите дни на 2013 г. 

Как ще обобщите работата на 

оглавяваната от вас структу-

ра през изтеклата година?

Оценявам 2012 г. като успеш-
на за Дирекция  АФКОС и това се 
базира на факта, че дирекцията 
се утвърди като надежден парт-
ньор на Европейската служба за 
борба с измамите (ОЛАФ). През 
нея продължихме да получаваме 
положителни оценки от европей-
ските партньори за нашата ра-
бота както при срещите в Брюк-
сел, така и при посещенията в 
България. Най-ценната за нас се 
даде на най-високо равнище при 
посещението на генералния ди-
ректор на ОЛАФ Джовани Кеслер 
в България през септември.

От 1 юли вече можете да 

правите сами административ-

ни разследвания за измами по 

еврофондовете. Какво се про-

мени през тези месеци?

Целта на административ-
ните разследвания е да се об-
хванат случаите, които поради 
някакви причини не са попаднали 
в обхвата на вътрешноконтрол-
ната дейност на управляващи-
те органи или не са в полето на 
действие на правоприлагащите 
органи, но при които има опас-
ност да се загубят средства. 
Промяната е именно в това, че 
вече този инструмент същест-
вува и работи, а резултатът, 
който се очаква от него, освен 
по конкретните разследвания е 

също така и в насоката на пре-
венция на злоупотреби със сред-
ства от Европейския съюз.

От 1 юли до 13 декември 2012 
г. в дирекцията са постъпили 36 
сигнала. Те се разглеждат от 
специална комисия, която прави 
оценка на информацията и дава 
становище дали да се започне 
административно разследване. 
Към момента са образувани 6 
административни разследвания, 
като едно вече е приключено.

Как протича взаимодейст-

вието ви с ОЛАФ?

Работата с Европейската 
служба за борба с измамите е 
много интензивна и протича в 
няколко насоки. На първо място 
това са искания за предоставя-
не на информация и документи. 
Оказваме съдействие по мит-

нически въпроси. Организираме 
работни срещи с национални 
институции и провеждането на 
проверки на място на терито-
рията на страната по разслед-
вания на ОЛАФ. 

Голям дял от съвместната 
ни работа е във връзка с цялост-
ната организация и контрол по 
тримесечните докладвания на 
нередности към европейската 
служба.

Засега нямаме съвместни 
разследвания, но имаме планове 
в тази насока, които не може да 
се обсъждат, докато не станат 
факт. От друга страна, би мог-
ло да се каже, че на практика по 
всички дела, които се водят от 
ОЛАФ и по някакъв начин засягат 
България, има искания за съдей-
ствие или съвместни дейности 
- проверки на място. Решаването 

и приключването на делата е от 
взаимен интерес.

Настъпиха ли промени на ев-

ропейско ниво и какви са те при 

разследванията за нарушения?

В началото на 2012 г. започна 
реорганизация в структурата на 
Европейската служба за борба с 
измамите. Беше приета нова по-
литика на приоритети при раз-
следванията. В приоритетите 
са определени специалните цели 
на ОЛАФ и финансовите прагове 
за случаи, които ще бъдат раз-
следвани от службата. Тя откри-
ва и води административни раз-
следвания само в случаи, когато 
има сериозно увреждане на фи-
нансовите интереси на ЕС, като 
за различните сектори се опре-
делиха доста високи прагове.

Кои са най-честите нару-

шения, с които се сблъсквате? 

Можете ли да посочите при-

мер?

Откроява се тенденция за 
увеличаване на случаите с нару-
шения по Закона за обществе-
ните поръчки, които предста-
вляват около 59% от общия брой 
на нередностите. Като пример 
мога да посоча използването на 
дискриминационен критерий в 
обявлението за търг или неосно-
вателно отстранени участници. 
Около 21% от общия брой на не-
редностите са свързани с нару-
шаване правилата и условията 
за финансиране на съответните 
оперативни програми. Например 
извършване на недопустими раз-
ходи.

Същевременно около 10% от 
общия брой са свързани с пред-
ставяне на неистински или доку-
менти с невярно съдържание.

По кои европрограми са по-

лучени най-много сигнали? По 

колко от тях работата е при-

ключила?

Най-висок процент сигнали 
се докладват по ОПОС и ОПРР, 
както и по земеделските фон-
дове. Стремим се работата по 
всички сигнали да приключва във 
възможно най-кратки срокове, 
като в дирекцията се ръководим 
от минимално необходимото 
технологично време за оценка на 
информацията и предприемане на 
съответните действия за при-
ключване на сигнала.

Какво очаквате да се случи 

през новата година?

Очаквам през 2013 г. това, 
което сме изградили с много 
труд и усилия, да се запази и да 
се доразвие. Очаквам нашите 
партньори от ОЛАФ да продъл-
жат да дават висока оценка на 
сътрудничеството с АФКОС. 
Това, на което най-много се на-
дявам, е новите задачи, възложе-
ни на дирекцията, да доведат до 
видими резултати в защитата 
на финансовите интереси на 
Европейския съюз, както и за на-
ционалния бюджет. Да можем да 
посочим конкретни стойности 
на средствата, които са били 
възстановени или са били пред-
пазени от неправомерно разход-
ване, така както го прави ОЛАФ 
в годишните си доклади.

Снимка Емил Христов

Свилена Гражданска 

Народните предста-
вители се връщат на 7 
януари т.г. на работа 
след 16-дневна ваканция. 
Първото им пленарно за-
седание ще е на 9 януари. 
Заявката е да започнат 
с разглеждане на измене-
нията в Изборния кодекс. 
Преди коледните празни-
ци в Народното събрание 
в продължение на три дни 
се обсъждаха новите про-
мени в закона за парламен-
тарния вот през лятото. 
Лявата и дясната опозиция 
бяха единодушни, че така 
предложените изменения 
не гарантират провеж-
дането на честни избори. 
Те поискаха връщането 
на кодекса между първо и 
второ четене и политиче-
ски консултации на най-ви-
соко ниво по най-спорните 
текстове. От името на 
мнозинството в НС Искра 

Фидосова, председател 
на парламентарната Ко-
мисия по правни въпроси, 
определи поведението на 
опозицията като „срамно 
и напълно безотговорно“ и 
добави, че изборите могат 
да се проведат по сегаш-
ните правила.

На 16 януари т.г. опо-
зицията ще се срещне с 
посланиците на държави-
те - членки на ЕС, за да 
обсъдят предложените от 
ГЕРБ промени. Няколко дни 
по-късно мнозинството 
също ще дискутира с ди-
пломатите кодекса. 

През януари т.г. на-
родните представители 
трябва да  гласуват окон-
чателно промени в Закона 
за кадастъра и имотния 
регистър. Между първо и 
второ четене на норма-
тивния акт беше внесено 
предложение за предоста-
вяне на кадастъра на кон-
цесия. Срещу него имаше 

възражение от страна на 
браншовите организации и 
то беше оттеглено. С при-
етите предложения на пър-
во четене в пленарна зала 
в закона се правят редица 
промени относно  поддър-
жането и воденето на ка-
дастралните карти у нас.

Депутатите ще гла-
суват и текста на спора-
зумение за предоставяне 
на консултантски услуги 
между Агенция „Пътна 
инфраструктура“ и Меж-
дународната банка за въз-
становяване и развитие. 
Дейностите по него се 
изпълняват в рамките на 
проект „Техническа помощ 
за подобряване на ефек-
тивността на пътния 
сектор в Република Бълга-
рия“. Те се финансират по 
приоритетна ос 5 „Техниче-
ска помощ” на Оперативна 
програма „Транспорт 2007-
2013 г.” съгласно подписан 
договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансо-
ва помощ. Предвижда се 
преглед на стратегията 
за пътния сектор, разра-
ботване на стратегиче-
ски бизнес план на АПИ и на 
средносрочна оперативна 
програма за пътищата.

Споразумението пред-
полага финансови ангажи-
менти за държавата под 
формата на средства за 
съфинансиране, както и 
арбитражно уреждане на 
спорове.

Друго важно споразу-
мение, което трябва да 
се разгледа, е за предос-
тавяне на консултантски 
услуги за разработване и 
изпълнение на стратегия 
за водоснабдяване и кана-
лизация между Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството и Международна-
та банка за възстановява-
не и развитие.

Предстои да бъде гла-
сувано и предложението 

за промяна на Закона за 
обществените поръчки, 
направено от народния 
представител Михаил Ми-
хайлов. То е свързвано с 
разплащането с подизпъл-
нителите. 

Въпреки че беше от-
хвърлено от парламентар-
ните комисии предложе-
нието за вдигане частично 
на забраната за пушене в 
заведенията, трябва да 
бъде разгледано и в пле-
нарната зала. 

Снимка Денис Бучел
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Съветът на директо-
рите на фонд ФЛАГ одобри 
отпускането на кредити 
на общините Ямбол, Ма-
дан, Венец, Ветово, Белене, 
Рила, Смолян и Средец, съ-
общиха от фонда. Одобре-
ните кредити са за подпо-
магане на проекти по ОПРР, 
Европейската програма за 
териториално сътрудни-
чество Румъния - България 
2007 – 2013 г., Програмата 
за трансгранично сътруд-
ничество България – Турция 
2007 – 2013 г. и България – 
Бивша югославска републи-
ка Македония 2007 – 2013 г. 

Одобреният кредит 
на община Ямбол в размер 
на 1,3 млн. лв. е за изпъл-
нение на проект за деин-
ституционализация чрез 

изграждане на социална 
инфраструктура за деца и 
младежи в риск в град Ям-
бол по Оперативна програ-
ма „Регионално развитие 
2007-2013 г.” (ОПРР). 

Кредитите на общи-
на Мадан в общ размер на 
557 хил. лв. са за частично 
финансиране на допусти-
мите разходи и собстве-
ното участие по проект за 
изпълнение на строителни 
енергоспестяващи дейнос-
ти за целодневна детска 
градина в началния корпус 
към СОУ „Отец Паисий”, 
Мадан, също финансиран в 
рамките на ОПРР. 

Кредитът на общи-
на Венец в размер на  
324 394,59 лв. е за изпъл-
нение на проект за коре-

Готови са всички индикативни програми, 4,9 млн. лв. по ОПРР ще отидат за интегрираните градски планове

Страницата 
подготви 
Светослав Загорски

България е на финала за 
договаряне на всички сред-
ства от първия програмен 
период. Той трябва да бъде 
изчерпан като ресурс през 
настъпилата 2013 г., като 
остават едва 2% от всич-
ките близо 7 млрд. лв.

Управляващите органи 
на отделните оперативни 
програми са готови с ин-
дикативните си програми 
за следващата година. По 
„Регионално развитие” ос-
тава само една цел и това 
е „Подкрепа за интегрира-
ните планове за градско 
възстановяване и разви-
тие II”. По тази цел без-
възмездната финансова 

помощ възлиза на 4,9 млн. 
лв., а датата за обявява-
не на схемата е 30 януари 
2013 г. Бенефициенти са 
общините, като максимал-
ната помощ за големите 7 
е в размер на 500 хил. лв., 

а на по-малките, които 
формират компонент 2 на 
схемата, ще бъдат давани 
максимум по 200 хил. лв. 
Крайната дата за подава-
не на проектни предложе-
ния от страна на общини-

те ще бъде 30 април 2013 г.
Строителството ще 

бъде водещо и за послед-
ните схеми по Оперативна 
програма „Околна среда”. 
Тук имаме наддоговаряне 
на ресурса за 2007-2013 г., 
но въпреки това ще бъдат 
обявени 2 нови схеми през 
тази година. Първата е 
за подготовка на проекти 
за подобряване и развитие 
на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води 
в агломерации между 2000 
и 10 000 е.ж. За нея се от-
пускат 30 млн. лв. Бенефи-
циенти ще са общинските 
администрации, а индика-
тивната дата за стар-
тиране на процедурата и 
приемане на проектни пред-
ложения е 15 януари 2013 г.

Втората схема, коя-
то ще бъде отворена по 
ОПОС, е за изграждане 
на регионални системи 
за управление на отпадъ-
ците. Тук средствата са 
значително повече – 140  
млн. лв., като индикативна-
та дата за обявяване е 17 
април 2013 г.

Значително по-назад 
в договарянето е Опера-
тивна програма „Конкурен-
тоспособност”. В нейната 
индикативна програма за 
2013 г. е предвидено да бъ-
дат отворени почти всич-
ки схеми, които бяха акту-
ални и през тази година 

и за които имаше голям 
недостиг на средства за 
финансиране на всички ус-
пешни проекти.

През първото триме-
сечие на 2013 г. ще бъде 
отворена процедура за 
проекти по схемата за 
„Внедряване на иновации в 
предприятията”. Те ще се 
набират в продължение на 
2 месеца, а общата сума на 
безвъзмездната помощ ще 
възлиза на 88,1 млн. лв. Пак 
през първото тримесечие 

ще бъде отворена схемата 
за „Подкрепа на клъстери-
те в България”. Срокът за 
набиране на проекти от-
ново ще е 2 месеца, а по 
тази схема са предвидени 
15 млн. евро. 2,75 млн. евро 
ще бъдат дадени по схема 
„Повишаване на инсти-
туционалния капацитет 
на Агенцията за устой-
чиво енергийно развитие 
(АУЕР)”. За нея се отпуска 
период за проектите от  
3 месеца.

Пречиствателни станции ще се правят и през 2013 г.

Оперативните програми за втория 
програмен период 2014-2020 г. по предва-
рителни разчети трябва да са готови в 
средата на 2013 г. – до началото на юли. 
По оперативните програми се работи 
още от началото на 2012 г., като всич-
ки управляващи органи вече са готови с 
предварителните варианти, в които са 
описани целите и насоките.

Как ще изглеждат обаче програми-
те, зависи изцяло от многогодишната 
финансова рамка на Европейския съюз 
до 2020 г., която все още не е готова. 
Според плановете тя трябва да е факт 
до края на януари 2013 г., като основната 
въпросителна е дали ще бъдат намале-
ни средствата в Кохезионния фонд. Ако 
това стане, то автоматично в българ-
ските оперативни програми трябва да 
залегнат по-малко пари за инфраструк-
турни проекти. И в момента страната 
ни води активни преговори да не се спи-
рат парите за пътната мрежа, която не 
е част от европейските пътни коридори. 
Намерението на Европейската комисия е 
от 2014 г. да спре финансирането имен-
но на такъв вид инфраструктура.

По предварителни разчети през  
2013 г. основната част от бюджета на 
ЕС ще бъде изразходвана за подкрепа на 
икономическото развитие и конкурентос-

пособността в държавите членки. Това 
означава, че по това перо ще бъдат заде-
лени 35,5% от средствата за политика-
та на сближаване. Най-сигурни са парите 
за земеделските производители в общ-
ността, като от бюджета на ЕС 33,1% 
ще отидат за общата селскостопанска 
политика.

Предварителните разчети за раз-
пределение на средствата от европей-
ските фондове между бъдещите опера-
тивни програми в България показват, че 
най-много – 52%, ще бъдат заделени за 
енергийна ефективност, градско разви-
тие, малки и средни предприятия, инова-
ционна и научна инфраструктура. Това 
обхваща бъдещата мегапрограма „Ино-
вации и предприемачество”, като около 
половината от парите ще отидат за 
малкия и средния бизнес с цел най-после 
наистина да се вдигне конкурентоспо-
собността на българската икономика. 
Тя трябва да е на европейско ниво до 
2020 г.

30% от всички средства отиват за 
трите сектора - воден, пътен и желе-
зопътен, а за социалната сфера и по-
вишаване на квалификацията ще бъдат 
заделени 18% от бъдещите европейски 
фондове. В това разпределение не вли-
зат парите за земеделската програма.

П о д г о т в е -
ният закон за 
разходването на 
европейски сред-
ства ще бъде 
окончателно при-
ет от българския 
парламент чак 
след като бъдат 
обявени евро-
пейските регла-
менти за втория 
програмен период 
2014-2020 г. Са-
мият законопро-
ект е готов на 98% и предстои само леко изглаждане 
на текстовете. Според плановете на администраци-
ята на министър Томислав Дончев законът в оконча-
телния му вид ще бъде готов през февруари 2013 г. и 
до края на същия месец ще бъде качен на сайта www.
eufunds.bg за обществено обсъждане. 

Мнения за законопроекта ще могат да дават по 
интернет всички заинтересовани страни – бенефи-
циенти, управляващи органи, общини, както и всички 
представителни бизнес организации. Окончателният 
вариант на закона ще е готов в началото на проле-
тта на 2013 г., но от администрацията на министър 
Дончев заявиха за „Строител”, че няма да влиза за 
гласуване от Министерския съвет, докато не бъдат 
готови европейските регламенти. Чак след като са 
готови, ще бъдат направени нужните корекции, ако 
се налагат, и тогава бъдещият закон ще се гласува 
от правителството. В случай че европейските регла-
менти станат готови по-късно от края на април, то 
най-вероятно законът ще бъде гласуван в парламен-
та през втората половина на 2013 г. от следващото 
Народно събрание.

Министър Дончев е готов със 

закона и ще го пусне за обществено 

обсъждане

Снимки в. „Строител“

кция, почистване и разширяване на речно 
корито.

Одобрените кредити на община Ве-
тово в размер на 591 812,73 лв. и на об-
щина Белене в размер на 469 000 лв. са 
за изпълнение на проекти за развитие на 
екотуризма и за управление на извънред-
ни ситуации по Европейската програма за 
териториално сътрудничество Румъния 
- България 2007 – 2013 г. 

Двата кредита на община Рила в общ 
размер на 256 552,44 лв. са за изпълнение 
на проекти по Програма за трансгранично 
сътрудничество България – Бивша юго-
славска република Македония 2007 – 2013 г. 

Отпуснатият кредит на община Сре-
дец в размер на 435 153,94 лв. е за изпъл-
нение на проект за развитие на дребно-
мащабна инфраструктура за опазване на 
природното и културното наследство в 
трансграничната зона по Програмата за 
трансгранично сътрудничество България 
– Турция 2007 – 2013 г.

Смолян е една от общините, 

които получиха кредит от ФЛАГ
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Елица Илчева

Ваше Превъзходител-

ство, вече 4 години сте 

в България, има ли промя-

на, усещате ли напредък  

у нас?

Пристигнах в страната 
ви скоро след нейното при-
съединяване към ЕС и съм 
свидетел колко много се 
промени оттогава и какво 
значение има членството в 
съюза. Това членство носи 
толкова принципна промяна 
във всичките аспекти на 
обществения живот, че би 
било нереалистично да се 
очакват финални резулта-
ти за пет години. Трябва да 
се има предвид, че то за ни-
коя от нашите държави не 
е било цел, а само средство, 
не става дума за еднокра-
тен акт, а за процес, който 
трябва да осигури на граж-
даните свободен и достоен 
живот в единна Европа, ос-
нован на споделени ценнос-
ти и стандарти. Въпреки 
скептицизма, който често 
усещам в настроенията на 
хората, смятам, че Бълга-
рия е на правилния път.

Като каква страна е 

позната България в Сло-

вакия?

На първо място, като 
туристическа дестинация. 
Подобряването на турис-
тическите услуги в ком-
бинация с добри цени е по-
знато на нашите граждани 
и броят на посетителите 
в България нараства всяка 
година. Но Словакия стана 
и родина на много българи, 
наследници на градинари-
те, тръгнали навремето да 
работят в Австро-Унгария. 
Част от тях продължават 
да се занимават с тази 
дейност и „зеленчуци от 
България“ у нас и сега зна-
чи гаранция за качество. 
Българската общност у 
нас е официално призната 
като малцинство с всички-
те права, произтичащи от 
този статус. От 1948 г. в 
Братислава има Българско 
средно общообразователно 
училище „Христо Ботев”, 
където се изучава българ-
ски език.

В рамките на дискусии-

те за новия бюджет на ЕС 

за периода 2014-2020 г. на-

шите две държави участ-

ваха заедно в неформал-

ната група „Приятели на 

кохезията”. Сближи ли ни 

това партньорство, след 

като след срещата на 22 

и 23 ноември май се оказа, 

че приятели няма?

Никой не е очаквал, че 
преговорите за бюджета на 
ЕС ще бъдат лесни. Всъщ-
ност никога не са били лес-
ни, нашите държави са от  
кратко време в ЕС и затова 

нямаме „институционална 
памет“. Би било преуве-
личено да кажем, че „няма 
приятели“. Естествено е, 
че всяка членка воюва за 
своите интереси, тъй като 
става дума за интереси на 
нейните граждани, които 
това и очакват, които за 
това са избрали своите 
политици. Двете ни държа-
ви продължават да бъдат 
свързани от целта да има-
ме добро финансиране на 

кохезионната политика и 
заедно вярваме, че в ЕС ще 
бъдем разбрани правилно и 
ще я постигнем. 

Как оценявате инвес-

тиционния климат в Бъл-

гария? Има ли словашкият 

бизнес интерес към наша-

та страна и накъде бихте 

насочили вие такъв инте-

рес?

След години предпазли-
вост словашките бизнес-

мени започват отново да 
откриват българския пазар, 
като нашето посолство им 
предоставя интензивна 
помощ и подкрепа. Неот-
давнашното официално по-
сещение на премиера Бойко 
Борисов в Словакия имаше 

силен икономически акцент. 
Двамата премиери откриха 
кооперативна борса, орга-
низирана от словашката 
Агенция за подкрепа на ин-
вестициите и търговията, 
партньорът на която беше 
България, и участие взеха 
представители на икономи-
ческите министерства и 
българска бизнес делегация. 

Неотдавна България по-
сетиха и представители 
на консорциум на словаш-
ки фирми от областта на 
енергетиката. Словашки-
те фирми проявяват инте-
рес основно към проекти в 
енергетиката, инфраструк-
турата, водното стопан-
ство, както и в автомо-
билната промишленост. 
Не по-малко интересни са 
и хранителната промишле-
ност и селскостопанската 
продукция - особено зелен-
чуци и плодове и отличните 
български вина. Този инте-
рес показва, че България 
започва да се приема у нас 
като стабилна държава, 
която има какво да предло-
жи, и е инвестиционно ат-
рактивна страна с ниски 
корпоративни данъци, която 
може да бъде перспективен 
икономически и търговски 
партньор. Оценяваме по-
степенното подобряване на 
бизнес средата и особено 
подобряването на работа-
та в държавната админи-
страция и в правосъдието.

Как оценявате сътруд-

ничеството между Слова-

кия и България в рамките 

на „Дунавския клъстер на 

знанията”?

Работата тепърва 
стартира и целта на на-
шето мероприятие в по-
солството през октомври 
миналата година беше да 
представим „Дунавския 
клъстер на знанията“ и да 
предложим сътрудничество 
на българските партньори. 

Проектите са ориентира-
ни към следващия програ-
мен период на ЕС, ето защо 
сега той сондира възмож-
ности и търси подходящи 
партньори. Така че сътруд-
ничеството само започва и 
не е дошло време за оценка, 
мога само да изразя надеж-
дата, че ще потръгне в пол-
за и на двете ни страни, за 
което нашето посолство 
винаги ще предоставя своя-
та подкрепа. 

Наскоро немският ви 

колега г-н Матиас Хьопф-

нер, който съпровождаше 

при мисията му в България 

проф. д-р инж. Манфред 

Фишидек, един от водещи-

те съветници по полити-

ката в енергийната сфера 

на Германия, заяви, че нем-

ските инвеститори избяг-

ват България, тъй като 

смятат, че тук все още 

не съществува сигурност. 

Споделят ли това мнение 

и словашките инвести-

тори и кой е най-големият 

препъникамък според вас? 

Немският ми колега ве-
роятно е имал предвид си-
туацията в областта на 
възобновяемите източници, 
която е в контраст с иначе 
положителната тенденция 
в инвестиционната среда 
във вашата страна. Регула-
торът въведе допълнител-
на такса за инвеститори-
те в тази сфера, която е 
толкова висока, че застра-
шава самото съществува-
не на много чуждестранни 
инвеститори, включително 
словашките. 

Тази мярка предизвика 
реакция на 15 посланици, 
които се обърнаха в писмо 
до министъра на икономика-
та, енергетиката и тури-
зма да бъдат предприети 
адекватни мерки по този 
проблем. 

Към какъв дял на енер-

Н.Пр. Карол Мистрик е роден на 12 май 1967 г. 

Завършил е Словашкия технически университет 

и Института за международни отношения към 

Юридическия факултет на университета „Комен-

ски”, Братислава. 

През 1994 г. е назначен за референт в сло-

вашкото министерство на външните работи. 

Специализира в Женевския център за политика 

на сигурността. В периода 1998-2002 г. е втори 

секретар на постоянната словашка мисия в Же-

нева. 

От 2002 до 2008 г. оглавява дирекция „Разо-

ръжаване, ОССЕ и борба против тероризма” в 

МВнР на Словакия. От 11 юли 2008 г. е назначен за 

извънреден и пълномощен посланик на Словакия  

у нас. Посланик Мистрик говори английски, нем-

ски, френски, испански и руски език.

Посланикът 
на Словакия 
Карол Мистрик:

Напредъкът на България е най-видим в развитието на инфраструктурата,         

Пред ротондата с колеги дипломати
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         летвата е поставена високо, не я сваляйте, съветва дипломатът

гия от възобновяеми 

енергийни източници се 

стремите в родината ви 

и защо държите на енерги-

ята от ядрени централи? 

Въз основа на директи-
ва за подкрепа на възоб-
новяемите източници от 
2009 г. всяка държава - член 
на ЕС, има своя индивидуал-
на цел за дял на зелената 
енергия в крайното потреб-
ление. За Словакия става 
дума за 14% до 2020 г. Ясно 
е, че зелената енергия няма 
да може в скоро време на-
пълно да замести другите 
източници на енергия, а не 
би било и разумно, тъй като 
енергийната сигурност 
може да бъде гарантирана 
само от т. нар. енергиен 
микс. 

Какво  мислите за 

това, че нашето пра-

вителство реши да се 

допита до хората за 

строителството на АЕЦ 

„Белене“? 

Ядрената енергия за 
Словакия е важна част от 
този микс, защото нама-
лява вредните емисии във 
въздуха и гарантира ста-
билна цена на тока, произ-
веден в атомна централа. 
Словакия довършва трети 
и четвърти реактор в АЕЦ 
„Моховце” и има интерес 
да построи нов блок в АЕЦ 
„Ясловске Бохунице”. Както 
неотдавна потвърди наши-
ят премиер Роберт Фицо, 
в Словакия не можем да си 
представим енергийната 
сигурност без атомните 
ни централи, които имат 
висок стандарт. 

Относно референдума 
в България - винаги е до-
бре, когато политиката 
на правителството има 
ясна подкрепа на гражда-
ните, макар и според мен 
въпросът за бъдещето на 
ядрената енергетика да е 
доста експертен и да изис-
ква наистина информиран 
избор. 

У нас в момента много 

сериозно се работи в по-

сока на това да се развива 

пътната инфраструкту-

ра. Как се справяте в Сло-

вакия с това предизвика-

телство и има ли съвет, 

който бихте ни дали?

България е много ак-
тивна в тази област и 
резултатите тук са може 
би най-видимите. Президен-
тът Росен Плевнелиев още 
като министър на регио-
налното развитие поста-
ви летвата високо и това 
темпо запази и неговата 
приемничка - министър Ли-
ляна Павлова. Развитата 

инфраструктура е изключи-
телно важна за развитие-
то на държавата, макар и 
ефектът да не идва момен-
тално. Изисква големи ин-
вестиции, което по време 
на криза никак не е лесно. 
Нашите проблеми в тази 
сфера са много подобни. 

Камарата на строите-

лите в България е една от 

водещите браншови орга-

низации у нас, която в по-

следните години успешно 

воюва за правата на бран-

ша. Как работят подобни 

организации у вас?

В Словакия сродна-
та организация се на-
рича Партньорски съюз 
на строителните пред-
приемачи. И там това е 
независима, доброволна, 

неполитическа, отворена 
икономическа организация, 
която сдружава субекти-
те на предприемачество-
то, занимаващо се със 
строителните дейности. 
И нашата „строител-
на камара“ се старае да 
повишава качеството и 
ефективността в тази 
сфера, да допринася за ут-
върждаването на доброто 
име на строителите, да 
подпомага създаването на 
добър бизнес климат, като 

за целта има свой етичен 
кодекс, който предвижда 
и уреждането на споро-
вете в Арбитражен съд. 
Естествено че кризата 
както в България, така и 
в Словакия силно засегна 
този отрасъл, но положе-
нието постепенно се нор-
мализира. 

В каква посока се 

стремите да развивате 

двустранните отноше-

ния между България и Сло-

вакия?

Взаимните ни отноше-
ния са традиционно добри 
и основани на близостта 
на нашите народи. Нашето 
посолство се стреми тази 
близост да бъде материали-
зирана в икономическо, кул-
турно и научно отношение. 

Неотдавнашното посе-
щение на премиера Бойко 
Борисов в Словакия е силен 
импулс за задълбочаването 
на сътрудничеството и аз 
вярвам, че също толкова ус-
пешна ще бъде и визитата 
на президента Росен Плев-
нелиев, когото очакваме у 
нас през първата половина 
на следващата година по 
случай 1150-ата годишнина 
от Великоморавската ми-
сия на Светите братя Ки-
рил и Методий, както и 20 

години от установяването 
на дипломатическите от-
ношения.

Вие играете голф, ка-

рате ски и печелите ди-

пломатически турнири, 

харесват ли ви български-

те курорти и къде най-

често прекарвате свобод-

ното си време?

Обичам българските 
планини. Пирин е като на-
шите Високи Татри, Рила 
пък като Ниски Татри и 
Родопите са като нашата 

Велка Фатра. Регионът на 
Банско ми напомня родния 
ми край, а и в Банско мога 
да се отдавам и на двата 
ми любими видове спорт - 
ски и голф. Банско стана 
вече понятие в туристи-
ческата карта на Европа 
и по мое лично мнение няма 
конкуренция в Югоизточна 
Европа. Ски пистите са 
на нивото на курортите в 
Алпите, проблемът обаче 
е достъпът до тях и твър-
де дългото чакане може да 
бъде доста разочароващо. 

Българските инвести-

тори от години се опит-

ват да развият Витоша, 

да доизградят още няколко 

голф игрища и още писти 

край Банско, но срещат 

яростен отпор от екоор-

ганизации. Има ли го този 

проблем и в родината ви и 

как го решавате?

Това не е проблем само 
в България. И в Словакия 
екоорганизациите са мно-
го активни, дали покрай 
изграждането на инфра-
структурата, плановете 
за развитието на ядрена-
та енергетика или Високи-
те Татри, които бяха през 
2004 г. толкова повредени 
от ураганен вятър, че се 
заговори за екологична ка-
тастрофа. За да могат при-
родните красоти да служат 
за спорт и туризъм, а съще-
временно да не пострада 
природата, е нужно добро 
взаимодействие на няколко 
фактора. Важни са силни и 
качествени закони за защи-
та на природата, но и таки-
ва инвестиционни проекти, 
които гарантират тази 
защита на нужното ниво, 
както и да не предизвикват 
подозрения, че бизнесът 
иска да се развива за смет-
ка на околната среда. Не на 
последно място е нужен ди-
алог между инвеститорите 
и природозащитниците в 
името на постигане на вза-
имноприемлив компромис. 

Явно при досегашните 
строежи покрай Черно море, 
но и другаде бяха допуснати 
някои грешки и това според 
мен е причината да бъдат 
българските екоактивисти 
и техните симпатизанти 
толкова чувствителни на 
тази тема. Местоположе-
нието на София в близост 
до Витоша е наистина 
уникално, често наричам 
столицата ви „Инсбрук на 
Югоизточна Европа“ и би 
било жалко този потенциал 
да остане неизползван. Раз-
витието на Витоша тряб-
ва да запази равновесието 
със защитата на околната 
среда и най-вече да служи 
на доброто и благото на 
почти двата милиона души, 
които живеят в близост. 

Животът в България е динамичен – от ските в Банско, 
където Мистрик печели турнири, до активния дебат за 

политиката на ЕС

Обменът в сферата на културата е приоритет в работата на посланик Мистрик
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Николета Цветкова

Г-жо Узунова, зимата 

вече е факт и дейности-

те по инфраструктура-

та трябва да спрат, има 

ли при вас проекти, по 

които все още се работи, 

и на какъв етап са те?

Работи се на много 
места. Приоритетен за 
нас проект, който ще по-
ставя на първо място, е 
трасето Нова Загора - 
Симеоновград - Харманли. 
Това е пътят, който нари-
чаме убиец, защото там 
на Великден загинаха 6 
деца. В рамките на самия 
Симео новград улиците, 
които са част от републи-
канската пътна мрежа, са 
с изцяло подменени ВиК и 
остава само да се поло-
жи най-горният асфалтов 
пласт. Сходно е състоя-
нието и в селата Пясъче-
во и Калугерово. Крайният 
срок за предаването е 31 
май, но се надявам дей-
ностите да приключат и 
по-рано. Очак вам зимните 
условия да не прекъснат 
работата за повече от 
два месеца. 

Други проекти в об-
ластта са магистралите. 
Строят се лот 1 и лот 2 
на магистрала „Марица”. 
По лот 2 - отсечката 
между Димитровград и 

Харманли, са изпълнени на-
сипните дейности, работи 
се по големи и малки съо-
ръжения, както и по сел-
скостопанските подлези 
и надлези. И мога да кажа, 
че там много стриктно 
се изпълнява проектът. 
Но освен по този голям 
проект се работи и по по-
малки трасета, които се 
финансират по Оператив-
на програма „Регионално 
развитие”. Един от тях е 
лот 29, който включва два 
пътя: Хасково - Минерални 
бани и Ивайловград - Сла-
веево, които са с дължина 
съответно около 15 км и 3 
км. За съжаление по време 
на строителството се 
получиха проблеми с из-
пълнители. Там трябваше 
да се извършат дейности 
на обща стойност 6 млн. 
лв., от тях реализираните 
работи са за 4,6 млн. лв. 

Установиха се заба-
вяния в сроковете, както 
и подмяна на заложени 
елементи с други, което 
наложи прекратяване на 
договора. Но голяма част 
от строителните работи 
са изпълнени, останаха 
довършителни дейности 
като пътни изкопи и свърз-
ващата инфраструктура.

Очакваме през 2013 
г. за тези дейности да 
бъде обявен нов търг. 

Предвижда се дейност-
ите и по двете трасета 
да бъдат завършени до 
лятото. В област Хаско-
во са изпълнени или се 
работи по пътни проек-
ти на стойност над 300  
млн. лв. Това са големи 
обекти като приключила-
та част от магистрала 
„Тракия” и строящата се 
магистрала „Марица” и 
други трасета, част от 
републиканската пътна 
мрежа. 

Има ли трансгранични 

пътни или други проекти, 

които се изпълняват в 

областта?

Аз лично нямам инфор-
мация Агенция „Пътна ин-
фраструктура”, която от-
говаря за републиканската 
пътна мрежа, да работи 
по подобни проекти. Но 
нашата голяма гордост 
е началото на проекта за 
пълна реконструкция на 
контролно-пропускателен 
пункт „Капитан Андрее-
во“. Там в момента стари-
те сгради се рушат и на 
тяхно място ще бъдат из-
градени изцяло нови обек-
ти. Очаква се те да бъдат 
между 12 и 18. Част от 
сградите, които са добре 
конструктивно, се запаз-
ват и само се обновяват. 
Пътните платна за влиза-
не и излизане от страна-
та ще бъдат удвоени. По 
този начин трасетата в 
българската част на пунк-
та напълно ще съответ-
стват на тези в Турция. 
В самия пункт ще има 36 
платна, отделно ще има 7 
предназначени за престой. 
Общата площ на терена, 
по който се работи, е 181 
дка. Реконструкцията на-
истина е много сериозна, 

а финансирането се оси-
гурява чрез заем от Све-
товната банка и съфинан-
сиране от националния 
бюджет. Инвестицията в 
мащабната реконструкция 
е около 30 млн. лв. Целта 
на ремонта е да отгово-
рим на всички критерии 
за сигурност. Надявам се 
до края на 2013 г. да има-
ме изключително модерен 
гранично- пропускателен 
пункт, като той е един от 
най-натоварените.

В началото много сло-
жен въпрос беше наслаг-
ването на работните пла-
нове и организацията на 
движението. 

Сега се работи само 
в частта на изходящия 
трафик, а след като се 
направи тази за входящия, 
движението ще бъде прех-
върлено там. Дейностите 
ще се извършват на ета-
пи, като всичко е съгла-
сувано предварително с 
Гранична полиция и мит-
ниците. Всеки, който има 
някаква дейност по грани-
цата, търпи неудобство, 
но това е временно. 

Имате ли информация 

какви търгове предсто-

ят? 

Търговете, които се 
правят за дейностите по 

пътищата, се провеждат 
от Агенция „Пътна инфра-
структура”.

За започналата зима 
имаме изпълнител, който 
осигурява поддържането 
на трасетата. Той е със 
стар договор и за момен-
та нямаме причина да сме 
недоволни от работата 
му. Направена е пълна про-
верка на техниката и нуж-
ните материали. Има едно 
място в района на Тополо-
вград, което е най-кон-
фликтно при снеговалеж 
и снегонавяване. Но това 
е известно и се следи от 
изпълни телите. 

Как стоят нещата с 

текущия ремонт на пъ-

тищата?

Текущият ремонт е 
другата наша гордост. 
Около 5,5 млн. лв. са от-
пуснати за дейностите 
по основен ремонт, като 
започнаха работите по 
предвидените участъ-
ци. Това са отсечките по 
пътя Стара Загора - Ди-
митровград и с. Българин - 
Харманли. Второто трасе 
не е ремонтирано от 1981 
г. В една от частите му 
ще има изправяне, а в дру-
гата ще е рехабилитация. 

Друго, което трябва 
да се отбележи, са дей-
ностите в района на То-
половград. Там пътят е в 
много лошо състояние и 
се стигна до ситуация-
та превозвачи да отказ-
ват транспортни услуги. 
Последваха протести на 
хората, които се почув-
стваха откъснати от  
света. 

С постановление на 
Министерския съвет вече 
има осигурено финанси-
ране, което позволи да 
започнат и дейности по 
трасето Светлина - Топо-
ловград. Очаква се ремон-
тите да приключат около 
края на лятото. 

Освен това има изпъл-
нена строителна работа 
за още 3,5 млн. лв. по пъ-
тищата между Харманли и 
Иваново, Бориславци - Мал-
ки Воден и др. 

Ирена Узунова, областен управител:

Благодаря на Камарата на строителите за къщите в село Бисер

Какво по-подходящо време око-
ло Коледа и Нова година е да при-
помним, че най-голямата статуя 
на Богородица в света е в Бълга-
рия! Всички в Хасково всеки ден се 
любуват на 32-метровия 80-то-
нен монумент на Божията майка. 
Статуята наистина е голямата 
гордост, но далеч не е единстве-
ното уникално нещо, с което юж-
ният град може да се похвали. 

Широко разпространени в ра-

йона са т. нар. „шарапани”. Това 
са басейни, изсечени в скали или 
в отделни каменни блокове. Ле-
генди сред местното население 
ги свързват с производството 
на вино в древността. Сигурно 
е обаче, че поне част от тях са 
използвани за промиване на руда-
та от многобройните антични 
мини, намиращи се в околнос-
тите.

Друга туристическа забеле-

жителност в района е и един от 
най-атрактивните тракийски 
паметници в областта, който 
е изсечен в скалите, надвисна-
ли над долината на р. Арда при  
с. Пчелари. Това е скална гробни-
ца, предназначена да даде после-
ден приют на тленните останки 
на представител на тракийската 
аристокрация в периода XII - VI в. 
пр. Хр. Прекрасен паметник от 
периода на римското владиче-

Читалището в града е първото в Южна България и четвъртото поред в страната
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И НСОРБ

От факта, че се рабо-

ти на толкова много мес-

та, можем ли да кажем, 

че нямате проблем с фи-

нансирането на пътното 

поддържане?

Не! Винаги в областта 
на текущия ремонт ще 
има още какво да се же-
лае. Трябва да сме наясно, 
че републиканската пътна 
мрежа е от сравнително 
доста амортизираните 
в Европа. Това е факт, 
пред който не можем да 
си затваряме очите. Ви-
наги има какво още да се 
желае. Колкото и да ни се 
иска магистралите да са 
много, те спрямо първо-
класната, второкласната 
и третокласната пътна 
мрежа са малко. Има нужда 
от още много средства, 
за да се подобри тази ин-
фраструктура. След като 
това стане, ще се подобри 
и бизнес средата, както 
и качеството на живот. 
Мога да кажа, че изобщо 
не изповядвам максимата, 
че асфалтът не се яде. Той 
е основата, за да има след 
това храна за всички. 

Какво предстои за на-

стъпващата година?

Всички дейности, кои-
то не се изпълниха през 
2012 г., ще се завършат 
през тази година - напри-
мер ремонтът на пътя 
между Светлина и Топо-
ловград, както и Българи 
- Харманли. Искаме да се 
направи и трасето между 
Стара Загора и Хасково. 
Сред проектите, които за-
лагаме, са Княжево - Топо-
ловград - Българска поляна 
- Богомил - Харманли, Лю-
бимец - Свиленград, Мом-
чилград - Звездец - Кру-
мовград - Ивайловград и 
др. Имаме програма, която 
следваме, и обекти, с кои-
то да искаме финансиране. 
Ще се борим републикан-
ските пътища на нашата 
територия да бъдат при-
знати за приоритетни. А 
какво ще се случи, зависи 
какво ще каже министър 
Дянков и от възможност-
ите на бюджета. Всеки 
иска много, но получава 
това, което средствата 
позволяват. 

Подготвяте ли вече 

проекти и за следващия 

програмен период, очак-

ва се да има повече пари 

за туризъм, а Хасково е 

градът на Богородица, 

как ще се възползвате 

от възможностите, кои-

то имате?

Да. Наистина регион-
ът залага много на ту-
ризма. Много се радвам, 
че общините стигнаха 
дотам, че кметовете 
съумяват да направят 
сдружение без значение 
от партийната принад-
лежност или опита. И 
обединиха усилията си, за 
да предложат един компак-
тен туристически про-
дукт. Общините Хасково, 
Димитровград и Стамбо-
лово подписаха споразуме-
ние за подобни дейности, 
всяка със своите ценнос-
ти и маршрути. Ивайлов-
град също много залага на 
развитието на туризма. 
Свиленград е една от об-
щините, които се спра-
вят страхотно с използ-
ването на европейските 
средства. И пожелавам 
на всички да имат нейния 
административен капаци-
тет. Много са прецизни в 
спазването на процедури-
те, в оформянето на доку-
ментите. Друг модел за 
работа, основно в насока-
та на социалните услуги, 
е Димитровград. Там има 
реализиран проект за Дом 

за настаня-
ване на мла-
дежи и въз-
растни хора, 
с о ц и а л н о 
предприятие, 
к о е т о  о б -
служва цен-
тровете за 
настаняване. 
В Хасково за 
съжаление се 
работи по-трудно особе-
но при състезателните 
процедури. Съвсем скоро 
министър Караджова ко-
ментира неумението на 
общината да комуникира 
с община Минерални бани, 
за да се стигне до консен-
сус за съвместна работа 
по регионално депо за от-
падъци. Друг проблемен 
проект е този за ВиК. 
Оказа се, че общината е 
изпуснала крайния срок за 
подаване на документите. 
С усилията на министъ-
ра те са допуснати, но е 
обяснено, че първо ще се 
разглеждат тези на учас-
тниците, които са спази-
ли административните 
изисквания. Освен това в 
следващия програмен пе-
риод се очаква пътищата, 
в които основно ще се ин-
вестира, да са тези в Се-
верна България, защото се 
приема, че Южна е по-раз-
вита. Нашият регион ще 
се бори основно за проек-
ти, които е необходимо да 
се довършат. 

Но трябва ясно 
да се направи разгра-
ничение. Ако бъдат 
одобрени оператив-
ните програми във 
формата, в която 
се работи в момен-
та, приоритетните 
дейности ще бъдат 
разделени. Аз предпо-
лагам, че по програ-
мата за транспорт и 
транспортна инфра-
структура ще могат 
да кандидатстват и 
общините. Но всичко 
е предварително.

В началото на зимата 

има ли язовири или други 

водоеми, които могат да 

създадат проблеми?

На нашата територия 
има три проблеми язовира. 
Това са „Стамболийски”, 
„Кушево” и „Долно Ботево”. 
Първият по документи се 
води на община Хасково, а 
другите два са на община 
Стамболово. За последни-
те два има предписания, 
които ще бъдат изпълне-
ни. 

Те предвиждат източ-
ване до различни степени. 
Специалистите от пред-
приятие „Язовири и кас-
кади” са категорични за 
язовир „Стамболийски”, че 
трябва да се направи пъл-
но източване. И след това 
да се възложи проект за 
извеждане от експлоата-
ция на язовирната стена, 
а ако се реши пак да бъде 
използван, трябва да се 
подготви и план за нова 
стена. 

Но подчертавам, че 
към момента няма никаква 

заплаха за живота и здра-
вето на хората от язови-
рите. Всички са проверени 
4 пъти тази година и там, 
където има предписания, 
стриктно се изпълняват 
от тези, които го стопа-
нисват. 

 
Имаше решение на 

правителството в райо-

на да се направи бежан-

ски лагер, какво се случва 

с този проект?

За този проект има 
отпуснати от правител-
ството 200 хил. лв. Много 

се чудехме 
как да под-
хо ди м  к ъ м 
него. Там не 
м о ж е м  д а 
ползваме За-
кона за бед-
ствията и 
авариите и 
да направим 
д и р е к т н о 
договаряне, 
защото при-
емането на 
бежанци не е 
равно на бед-
ствие. Зато-
ва решихме, 
че ще напра-

вим процедура за избор на 
изпълнител. 

Лагерът ще се нами-
ра на територията на 
Харманли, на мястото на 
стадиона в поделението 
край града, който не се из-
ползва вече от 10 години. 
Предвижда се площадката, 
където ще бъдат разполо-
жени палатките за 1000 
бежанци, ако потърсят за-
крила, да бъде изчистена. 
В проекта е предвиден и 
ремонт на пропускателния 
пункт, който е на входа на 
поделението. Включено е 
и обновяване на 2 етажа 
от мястото, което ще се 
използва за щаб. Там ще 
бъдат разположени адми-
нистрация, медицински  
изолатор и пункт и сто-
лова. Трябва да се възста-
новят ВиК инфраструкту-
рата, електричеството 
и телекомуникацията. 
Работи се по абсолютно 
хипотетични условия. Ако 
наистина дойдат хора, 
търсещи убежище, има 
калкулирани разходи, които 

ще трябва да се направят. 

Вие споменахте не-

способност за изпълне-

ние на поръчките, как ще 

коментирате създаване-

то на типови договори?

Част от грешките, 
които стават при прила-
гането на Закона за об-
ществените поръчки, са 
от незнание. Това мога да 
го кажа и като юрист, как-
вото ми е образованието. 
Не мога да кажа, че винаги 
и навсякъде има умисъл да 
се наруши или заобиколи 
нормативната база. Една 
от причините за това е 
именно незнанието, което 
е предпоставка за опоро-
чаване на процедурата 
и следващи санкции към 
общината. Типовите до-
говори ще компенсират 
липсата на знания и въз-
можности за прилагане 
на закона. Смятам, че те 
ще бъдат полезни, за да се 
налагат по-малко санкции 
и корекции. Аз приемам ка-
тегорично прилагането на 
типовите договори.

Работите ли по съв-

местни проекти с Кама-

рата на строителите?

За съжаление няма-
ме съвместни дейности. 
Изключително добре ра-
ботихме с инж. Иван Бой-
ков, който беше член на 
обществения съвет към 
Българския червен кръст 
в с. Бисер. Изискването, 
което той ни убеди да 
поставим - строителите 
да имат определена кате-
гория и тя да е най-висо-
ката, беше много важно, 
защото предстои изграж-
дане на 10 къщи едновре-
менно. Това означава, че 
фирмата трябва да има 
капацитет и като сред-
ства, и като хора, и като 
техника. Надзорът беше 
дарен от КСБ, за което 
много благодаря. 

Изобщо Камарата мно-
го компетентно и ясно по-
стави условията, на които 
трябва да отговарят фир-
мите, които да строят в 
Бисер. Благодарение на 
тази тяхна категорич-
ност къщите са построе-
ни и завършени в срок. 

ство е намиращата се близо до 
Ивайловград римска вила „Арми-
ра”. Построена е през I в. и пред-
ставлява внушителен комплекс с 
впечатляваща декорация от мо-
зайки и скулптурни елементи. По 
богатството на украсата си ви-
лата съперничи с най-богатите 
подобни паметници от римската 
епоха. 

Сред добре запазените па-
метници от периода на римското 
владичество в Хасковска област 
са и крепостта в Минерални бани, 
която през средновековието е 

преустроена във феодален замък, 
както и добре съхранен участък 
от римски път при с. Долни Глава-
нак. Това са само част от забеле-
жителностите, които могат да 
се посетят в областта. Защото 
в няколко реда не може да се опи-
ше цялото историческо и култур-
но богатство. Но за да „стигнем” 
до миналото, трябва да тръгнем 
от настоящето по добри пъти-
ща, които създават и нормални 
условия за туризъм. 

Често употребявана фраза 
през 2012 г. беше, че хората не 

ядат магистрали. В прекия сми-
съл това е така, но за много хора 
те са източник на храна по много 
и различни начини. Например едни 
си изкарват прехраната, като ги 
строят, други - като ги поддър-
жат, трети ги използват като 
ресурс за превозване на храна и 
т.н., и т.н. 

Подобно е мнението и на об-
ластната управителка на област 
Хасково Ирена Узунова, която 
специално за новогодишния брой 
на в. „Строител” ще ни разходи в 
„настоящето” на областта.

Слънчев часовник мери времето 
в центъра на града

Снимки Георги Сотиров
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В следващия програмен период средства ще се инвестират и в съпътстваща инфраструктура

Николета Цветкова 

Началото на годината 
е времето, в което се пра-
ви равносметка. В годи-
ната на избори балансът 
между поставени и изпъл-
нени цели  е във фокуса на 
управляващи, избиратели и 
опозиция. Стремежът за 
отчетност се засилва и 
от още един наближаващ 
край, този на програмния 
период.

Скоро трябва да стане 
ясно не само кои обещания 
изпълни правителството, 
а и как се справи с усвоя-
ването на еврофондове-
те. Една от програмите 
първенец е „Регионално 
развитие” (ОПРР). Надъл-
го и широко е обяснявано 
за стотиците километри 
пътища, които се рехаби-
литират, за обновените 
детски градини, за ренови-
раните градски центрове 
и сградите, които могат 
да се санират.

Средства по програ-
мата се дават и за стро-
ителство на жилища за 
деца в неравностойно 
положение, а основната 
част от дейностите по 
изпълнението тепърва 
предстои. Волята за ре-
форма в системата се ре-
ализира чрез приетия от 
Министерския съвет на 24 
февруари 2010 г. документ 
„Визия за деинституциона-
лизация на децата в Репу-
блика България”. Предвижда 
се реформата да доведе 
до край на настанявания-
та на деца извън техните 
семейства и до създава-
не на нови възможности, 
включително замяна на 
класическите интернати 
с мрежа от услуги в общ-
ността. Като приоритет 
се поставя закриването 
на институциите за деца 
с увреждания и домовете 
за медико-социални грижи, 
предназначени за деца от 0 
до 3 години. В подкрепа на 

това Управляващият орган 
на ОПРР реализира схема 
за безвъзмездна финансова 
помощ. Конкретни бенефи-
циенти са 62 общини. 

Планирано е да бъдат 
създадени 133 центъра за 
настаняване от семеен 
тип (ЦНСТ) и 27 защитени 
жилища (ЗЖ). За изграж-
дането им са предвидени 
104 млн. лв. Съгласно одо-
брените план-графици те 
трябва да бъдат въведени 
в експлоатация до края на 
2013 г.

Най-много центрове 
и защитени жилища ще 
бъдат изградени в столи-
цата, но по тях дейности 
все още не са започнали. 

Началото на строител-
ството вече е поставено 
във Враца, Монтана, Чер-
вен бряг, Сандански и Асе-
новград.  

Център от семеен тип  

и защитено жилище

Център за 
настаняване 
о т  с е м е е н 
тип за деца е 
форма на со-
циална услуга, 
насочена към 
тези, които 
имат нужда 
от грижа из-
вън тяхното 
семейство. В 

Стратегията е за 
реформа в сектора за 
социални грижи както 
за деца, така и за въз-
растни хора. Целта е 
да преустроим инсти-
туционалната грижа. 
Да създадем среда и 
инфраструктура, коя-
то е много по-близо 
до семейната. Затова 
трябва на мястото на 
тези грозни казармени 
пансионни структури 
за деца и за възрастни 
да се построят фамилни 
сгради, в които да живеят по-малко на брой хора в 
по-уютна среда. Това вече беше направено за деца-
та с увреждания. През следващия програмен период 
продължаваме да изграждаме такива жилища за из-
оставените деца. По същия начин ще започнем и със 
строителство на домове за възрастни хора от 2014 
г. – от следващия програмен период. Тук водещо ще 
е Министерството на труда и социалната политика 
и то ще определи колко институции да има и какъв 
брой хора ще живеят в тях, ще се изготви анализ в 
кои общини да бъдат изградени жилищата, където 
да бъдат настанени тези хора. Бенефициенти ще са 
общините, но подборът няма да е конкурентен и ще 
се финансира директно.

Вече са изготвени всички необ-
ходими планове за строителството 
както на центровете за настаняване 
от семеен тип, така и за защитени-
те жилища. Те ще бъдат изграждани 
в цяла София, а не само в един район 
на столицата. Ще бъдат построени 13 
центъра и 3 защитени жилища, като в 
Столичната община броят на жилища-
та, които ще се изградят, е най-голям. 
Работи се по подготовката на тръж-
ната документация за определяне на 
строители на сградите. Очаквам про-
цедурата за избор на изпълнители да 
започне в началото на годината. Най-
големи спънки в сроковете могат да ни 
създадат обжалванията, ако има таки-
ва, но ние сме предвидили и тази въз-

можност и смятаме, че работата по 
проекта ще приключи в срок. Планира 
се строителството на всички жилища 
да се извършва по едно и също време, 
като за целта всички те са разделе-
ни на различни позиции. Стартът на 
фактическото изграждане се готви за 
началото на април. Изпълнителите ще 
предложат срок и цена, а къщичките 
ще бъдат масивно строителство, а не 
сглобяеми. В тях ще бъдат настанява-
ни деца с увреждания, които са разпръс-
нати в цялата страна, но са родом от 
София, като това е първият етап на 
програмата за деинституционализаци-
ята. Проектът е двегодишен. Започна 
през 2011 година и се предвижда да при-
ключи до края на 2013 година.

Лиляна Павлова,  
министър на регионалното 
развитие и благоустройството:

Албена Атанасова, зам.-кмет на София с ресор 
здравеопазване, интеграция на хора и социални дейности:

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” Деница 

Николова и кметове подписаха договори за изпълнение на проекти за изграждане на защитени 

жилища и центрове от семеен тип

центъра се създава среда, 
близка до семейната, при 
която децата получават 
необходимата им индивиду-
ализирана грижа и подкре-
па за личностно съзряване 
и изграждане на умения 
за самостоятелен и неза-
висим живот. Капаците-

тът е максимум 14 деца. 
Допустимо е само ново 
строителство. Сградите 
трябва да съответстват 
на типовите модели, които 
са част от изискванията 
за кандидатстване по схе-
мата. 

Условие е да се търси 
архитектурно решение, 
при което сградата да не 
се отличава в голяма сте-
пен от заобикалящите я.

Целевата група на за-
щитеното жилище включ-
ва пълнолетни с лека и 
средна степен на умстве-
на изостаналост. Капаци-
тетът е до 10 души. Всич-
ки строително-ремонтни 
дейности, свързани със за-
щитените жилища, тряб-
ва да бъдат съобразени 
с методиката за предос-
тавяне на тази социал-
на услуга, публикувана на 

електронната страница 
на Агенцията за социално 
подпомагане.

Съпътстващата  

инфраструктура също  

е важна

През настоящия про-
грамен период не бяха 
предвидени финансови 
средства за изгражда-
нето на съпътстващи 
услуги (дневен център и 
център за социална реха-
билитация и интеграция) 
за децата, които ще на-
пуснат специализираните 
институции. Липсата на 
съпътстващи услуги, кои-
то да осигурят на децата 
достъп до рехабилитация, 
терапия, индивидуална ра-
бота според конкретни-
те потребности на всяко 
дете, ще доведе до въз-
произвеждане на инсти-
туционалния модел в но-
вите резидентни услуги. 
Този риск е отбелязан още 
при създаване на плана за 
действие към визията за 
деинституционализация 
на децата. В следващия 
програмен период ще бъ-
дат предвидени средства, 
които да се инвестират в 
осигуряване на пълноценно 
приобщаване на децата и 
създаването на обста-
новка, максимално близка 
до семейната, както и ин-
тегрирани услуги в общ-
ността.

За целта в рамките на 
приоритетна ос 3 „Дър-

жавна здравна и социална 
инфраструктура” ще бъ-
дат предвидени и дейнос-
ти, насочени към строи-
телство, реконструкция, 
ремонт и оборудване на 
центрове, предоставя-
щи услуги за деца в риск. 
Предвижда се това да са 
дневни центрове за деца 
с увреждания, центрове за 
социална рехабилитация 
и интеграция, които да 
гарантират, че конкрет-
ните деца и младежи, из-
ведени от институциите 
ще бъдат подкрепяни и 
интегрирани.

В следващия  

програмен период

И в следващия програ-
мен период управляващи-
ят орган на програмата 
ще продължи да подкрепя 
процеса на деинститу-
ционализация на децата 
в България. Като приори-
тет е поставено закри-
ването на институции-
те за деца с увреждания, 
паралелно с домовете за 
медико-социални грижи, 
предназначени за деца от 
0 до 3-годишна възраст. 
За периода 2014-2020 г. 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството е поело 
отговорност да предвиди 
и финансиране на дейнос-
ти в подкрепа на процеса 
на деинституционали-
зация на деца от 3 до 18 
години. 
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„Имоти с отпаднала 
необходимост.“ Това съ-
четание от думи с малко 
юридическо и доста чинов-
ническо звучене, наложено 
от военното ведомство, 
години наред звучи като 
синоним на „апетитни 
имоти“ или на „имоти за 
продажба“. И отваря много 
надежди за общини и дър-
жавни учреждения, които 
от години проявяват ин-
терес към собственост-
та на заличените поде-
ления във всички краища 
на България. Но в крайна 
сметка „имотите с отпад-
нала необходимост“ са си 

още и „имоти за строеж“. 
Защото, както е известно, 
МО е най-богатото на не-
движима собственост ми-
нистерство у нас. И колко-
то повече са  продадените 
и преотстъпените на об-
щини и учреждения сгради 
и земи, толкова повече ще 
са обектите, които ще 
търсят нова реализация.

Ненужните имоти на 
армията в края на 2012 г. 
са 1173, с над 100 повече 
от определените в начало-
то на годината. От прес-
центъра на ведомството 
заявяват, че изпълняват 
разработена Стратегия 
за освобождаване от имо-
ти с отпаднала необходи-
мост, а „преобразуването 
на недвижимата собстве-
ност на МО, трансформи-
рането и включването й в 
гражданския оборот през 
отиващата си година се е 
превърнало в голямо пред-
извикателство за ведом-
ството”. 

Със стратегията се 
цели основно намаляване 
на разходите за освобо-
дените войскови имоти и 
за бюджета на Министер-
ството на отбраната 
като цяло. Като военен 
министър настоящият 
министър на външните 
работи Николай Младенов 
обяви, че тройната коали-
ция е прахосала 20 млн. лв. 
за охрана на празни военни 
имоти. 

За да реализира прихо-
ди, доскоро ведомството 
много активно обявяваше 
търгове за отдаване под 

наем, но след като се видя, 
че ефектът не е голям, с 
новата стратегия фоку-
сът се прехвърля върху 

продажбата на армейска 
собственост.

Лесно ли се продава 
обаче? Съвсем не. От 1 
юли 2009 г. досега МО е 
успяло да пласира чрез 
търг само 63 имота за 
малко над 12 млн. лв.

Една от причините 
трудно да се намират 
кандидати е кризата, коя-
то удари и пазара на имо-
ти, друга е изискването 
на закона държавна земя 
да се продава на търг 
при стартова цена по да-
нъчна оценка, завишена с 
10%. При предишното пра-
вителство завишението 
дори бе с 40%, но насто-
ящите управляващи свали-
ха норматива. Пазарната 
реализация на армейска 
земя е трудна и защото 
в освободените войскови 
райони състоянието на 
сградния фонд и на приле-
жащата инфраструктура 
никак не е добро. 

Както и защото някои 
от тях са с големи квадра-
тури, с трудна поддръжка, 
което допълнително въз-
пира потенциалните ку-
пувачи. 

Липсата на взаимо-
действие с банките, които 
биха могли да кредитират 
закупуването на такива 
имоти, също е спънка за 
продажбите, тъй като не 
е възможно имот на МО 
да бъде закупен с ипоте-
чен кредит, като имотът 
да служи за обезпечаване 
на цената.

Въпреки  всичките 
тези негативни тенден-

ции на търговете на МО 
се явяват и по четирима 
наддаващи, което показва 
интерес. Средната разли-

ка между обявената начал-
на цена и постигнатата 
цена на търговете отчи-
та 22% повишение, което 
също е добър показател, 
че имотите на военните 
са конкурентни спрямо 
останалите оферти на 
пазара. 

В края на годината МО 
проведе 7 търга с тайно 
наддаване. Обявени за про-
дан бяха сграда в община 
Момчилград с начална 
цена 3336 лв., магазин и 
изба в Царево за 258 хил. 
лв., помощно стопанство 
със 7 сгради в Търгови-
ще за близо 165 хил. лв., 3 
обекта в Стара Загора, 
както и магазин в Пловдив 
за 171 хил. лв., земя с площ 
117,668 дка, застроена с 
22 сгради в Самоков за 2,5 
млн. лв., а също така и ма-
газин в Благоевград за 100 
хил. лв. От ведомството 
още не са обявили резул-
татите, но признават, 
че интересът е бил слаб. 
Защото атрактивни за 
продажба са преди всичко 
бившите военни летища, 
логистични райони, райони 
със запазена инфраструк-
тура и др.

Последната година 
правителството много 
активно подкрепи и уско-
реното разпореждане с 
освободени войскови имо-
ти не само чрез продажба 
на търг, но и чрез безвъз-
мездно предоставяне на 
ведомства и общини. 

Общо 120 излишни вой-
скови терена е предоста-
вило МО безвъзмездно от 
началото на мандата на 
това правителство. 

През 2012 г. за разви-
тие на инфраструктура-
та в общините са дадени 
шестнадесет имота, като 
най-големият е за община 
Банско в местността Ка-
рагаача - 201 дка. Там се 
предвижда да има мащабен 
спортен комплекс, ски пис-
ти и съоръжения за летни 
игри. 

Пет имота с обща 
площ 60 278 кв. м е полу-
чила община Пазарджик от 
януари 2012 г. Върху земя-
та ще се строи автогара 
със съпътстваща инфра-
структура и обслужващи 
дейности по европейски 
стандарти.

Петдесет и една военни 
сгради ще реконструират 

в Търговище за нуждите 
на общински предприятия. 
В София върху 4514 кв. м в 
жк „Младост-3“ ще бъде по-
строена църква, а Сливница 
благодарение на МО ще си 
позволи да изгради център 
за отдих и рехабилитация 
на спортисти. 

В община Черногоро-
во върху имот от 173 464  
кв. м ще се инвестира в 
изграждането на халета 
за производството. Ще 
бъде изградена и инфра-
структурата на обекта. 

В община Долна баня 
на имот с площ 48 420  
кв. м ще бъде изграден Дом 
за възрастни хора. Нова 
многофункционална зона 
за комплексно обществено 
обслужване, учебна и тре-
нировъчна база към Нацио-
налната спортна академия 
„Васил Левски” ще строят 
в Кюстендил върху 5 воен-
ни имота, а инвестицион-
ното намерение на община 
Ямбол е да строи жилища 
и търговски центрове вър-
ху предоставени земи на 
бившето поделение.

Около тридесет са 
терените със стотици 
сгради, отстъпени на ми-
нистерства, ведомства 
и институции. През това 
лято за Лесотехническия 
университет министер-
ството на образованието 
получава 114 дка с 63 сгра-
ди в землището на с. Гур-
мазово, община Божурище. 
Идеята е там да се събере 
пръснатият факултет по 
ветеринарна медицина. 

Министерството на 
вътрешните работи е 
получило сграда в Ловеч, 
а на Прокуратурата на 
Република България през 
август 2012 г. са предо-
ста вени помещения в под-
блокови пространства, 
които ще бъдат превър-
нати в архив на Районна 
прокуратура - София. 

Националният армейски 
комплекс, по-известен като 
„Военното НДК”, е най-до-
брият пример за 2012 г. как 
сграда, която бе на път да 
се превърне в емблематич-
на за държавническо безха-
берие, може да бъде достро-
ена и да влезе в употреба. 

Както е известно, то бе 
предоставено през август 
2012 г. на Министерство-
то на правосъдието, което 
ще инвестира още 15 млн. 
лв. в него, за да бъдат на-
станени там поделения на 
Софийския районен съд и 
Софийската районна проку-
ратура. 

Министерството на 
икономиката пък се зае с 
изграждането на хай-тек 
парк върху огромен изли-
шен имот на армейците 
в Стара Загора. Площта 
му е около 2200 дка. Там се 
намираше летище на ВВС. 
Бизнес паркът край Града 
на липите ще е 8 пъти по-
голям от този в София, 
който ще се строи върху 
„скромните“ 273 дка бивша 
армейска земя в района на 
старите казарми на 4-ти 
километър, където пък 
бяха поделения и щабът на 
Първа армия. Паркът ще 
предоставя офис помеще-
ния за водещи иновативни 
компании и ще бъде инку-
батор за стимулиране съз-
даването на нови такива. 

„И в двата случая цел-
та на правителството 
е подобряване на иконо-
мическата среда чрез 
привличане на преки ин-
вестиции“, заявиха от 
пресслужбата на МО.

И докато дават про-
стран ни обяснения какво 
ще се строи върху излиш-
ните армейски имоти, от 
пресслужбата отговарят 
без никаква конкретика на 
въпроса какви са планове-
те на МО за строител-
ство и ремонтни дейнос-
ти през 2013. 

„Плановете на Минис-
терството на отбраната 
за строителство и ремонт-
ни дейности през 2013 г. са 
свързани с необходимостта 
на видовете въоръжени сили 
да развиват съответните 
способности. Те ще бъдат 
съобразени с отпуснатите 
средства от държавния бю-
джет. Целта е подобряване 
на работната среда и соци-
ално-битовите условия, при 
които работят и живеят 
военнослужещите”, гласи 
отговорът на въпроса, за-
даден от в. „Строител”. 

Националният армейски комплекс, по-известен като „Военното НДК”, е най-добрият пример за 

миналата година как сграда, която бе на път да се превърне в емблема тична за държавническо 

безхаберие, може да бъде достроена и да влезе в употреба

Десетки военни имоти чакат новите си стопани, но 

кандидат-купувачите все още са малко

Снимка Влади Георгиев
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Хиляди незаконни сме-
тища красят страната ни. 
Отделно има около стоти-
на  законни, които не от-
говарят на европейските 
изисквания и отдавна тряб-
ваше да са в миналото. 
Битката с отпадъците се 
оказа неравна и страната 
ни е заплашена със солена 
глоба от Брюксел, ако не 
реши проблема в близките 
две-три години. 

Одисеята започва през 
2007 г. с подписването на 
договора за присъединяване 
към Европейския съюз. Бъл-
гария обещава до 16 юни 
2009 г. да е затворила 191 
сметища, които не отгова-
рят на  изискванията. Обе-
щава още да е построила и 
56 модерни регионални депа, 
в които ще се събират от-
падъците. Трите години се 
изнизват неусетно. Нито 
едно сметище не е затво-
рено, а изградените регио-
нални депа са 33 и покриват 
нуждите на половината от 
територията на България. 
Така месец преди края на 
мандата правителството 
на Сергей Станишев  се 
оказва пред проблема бок-
лучената криза, обхванала 
София, да залее страна-
та. Взима се решение 76 
от най-опасните сметища 
веднага да бъдат затворе-
ни. Представя се и карта 
как боклуците на общини-
те без регионални депа ще 
бъдат извозвани към вече 
изградените. 

Идва правителството 
на Бойко Борисов. Разходка-

та на боклуци из страната 
е отменена с изключение 
на софийските бали. В опит 
да омилостиви Брюксел с 
постановление от август 
2009 г. Министерският съ-
вет поема нова порция обе-
щания -  до края на 2013  г. 
всички незаконни сметища 
да бъдат премахнати и 
на тяхно място да се поя-
вят крайградски паркове и 
гори. Предвидени са и общо 
180 млн. лв. от държавния  
бюджет за периода 2010 - 
2013 г. С днешна дата може 
да се каже, че и този анга-
жимент ще остане неиз-
пълнен. 

Трудностите

Изпълнението на проек-
тите е бавно и мъчително, 
като причините за това са 
няколко. На първо място лип-
сата на готови проекти от 

страна на общините. Както 
и недостигът на средства 
в държавния бюджет зара-
ди финансовата и икономи-
ческата криза. И не на по-
следно място обжалването 
на обществените поръчки, 
което забавя процеса. 

Така за 2010 г. при пла-
нирани 2,3 млн. лв. са израз-
ходвани 1,7 млн. лв., като 
с тях са закрити 7 смети-
ща с обща площ от 80 дка. 
Всичките са в малки общи-
ни – Алфатар, Кайнарджа, 
Кресна, Бойчиновци, Сливо 
поле, Ситово и Вълчедръм, 
по данни на Министерство-
то на околната среда и во-
дите.  

Това на практика са 
и единствените закрити 
сметища през последните 
три години. През 2011 г. 
за закриване на сметища 
са предвидени 40 млн. лв. 
според правителственото 
постановление. Одобрени-
те проекти от Министер-
ството на околната среда 
и водите са 10 общински 
депа за 15 млн. лв. - в Долни 
Богров, Баните (Смолян), 
Якоруда, Долни чифлик, Вър-
шец, Венец, Калояново, За-
вет, Раковски и Кула.

Работата по закри-
ването на повечето от 
тези сметища все още 
не е приключила. Причина-
та е, че по-голямата част 
от общините са избрали 
изпълнителите едва през 
2012 г. Проектът за Долни 
Богров пък беше спешно 
преработен, за да може 
сметището временно да 
поеме боклука на софиянци 
до построяването на завода 
за отпадъци. Така първона-
чалният проект от 11 млн. 
лв. нараства на 36 млн. лв., 
като превръщането на ста-
рото сметище край Долни 
Богров в лесопарк трябва да 
се случи чак в края на 2015 
г. Инвестиционният проект 
се изпълнява от обединение 
„Закриване на депо Долни 
Богров“, в което влизат 
„Строително-предприема-
чески холдинг“, френската 
„Морис Тео“ и „Водстрой – 
Пловдив“.

През 2012 г. за закри-
ване на сметища са били 
планирани 71 млн. лв. спо-
ред правителственото 
постановление от 2009 г. 

В същото време Минис-
терството на околната 
среда и водите е одобрило 
проекти за закриване на 15 
стари сметища за близо 10  
млн. лв. От тях към момен-
та реално не се изпълнява 
нито един договор. При-
чината е в забавянето на 
тръжните процедури от 
страна на общините, посо-
чиха от МОСВ. В момента 
текат обществени поръч-
ки за избор на изпълнител 
в общините Каспичан, Са-
муил и Дулово. Останали-
те – в Разград, Цар Калоян, 
Сухиндол, Кубрат, Брезово, 
Угърчин, Хитрино, Борово, 
Костинброд и Елхово, все 
още не са обявени.

 За МОСВ забавянето 
на тръжните процедури е 
необяснимо, защото тези 
поръчки се покриват изцяло 
с пари от бюджета. Общи-
ните не е необходимо да 
осигуряват съфинансиране 
на проектите. 

Търговете са атрактив-
ни за местните строител-
ни компании, защото са пре-
димно малки по обем – от  
60 000 до 400 000 лв. Еди-
ници са проектите, които 
струват по един, два мили-
она лева. Изпълнението на 
поръчките пък обикновено е 
в рамките на около половин 
година. 

Европейските пари 

За да ускори процеса 
по закриването на смети-
щата Предприятието за 
управление дейностите по 
опазване на околната среда 
(ПУДООС) стана бенефици-
ент на Оперативна програ-
ма „Околна среда“ (ОПОС).  
ПУДООС, което е на подчи-
нение на МОСВ, одобрява 
общинските проекти за 
закриване на старите сме-
тища.

По този начин, от една 
страна, се гарантира фи-
нансирането на проектите, 
а от друга, се прави наддо-
говаряне на средствата 
в сектор „Отпадъци“ на 
ОПОС. Първоначално 717 
млн. лв. бяха планирани да се 
изразходват единствено за 
строителството на липс-
ващите 23 регионални депа. 

Сега обаче в края на 
ноември ПУДООС получи 

97 млн. лв. за рекултивира-
не и закриване на най-мал-
ко 37 общински сметища 
с обща площ от 1620 дка. 
Избраните проекти са с 
най-добра готовност за 
изпълнение от общо одо-
брените от ПУДООС 61 
проекта, постъпили от  
2010 г. досега. 

Държавното предпри-
ятие ще продължи да при-
ема проекти на общини за 
закриване на общински депа 
до 1 юли 2013 г. Те обаче ще 
бъдат предложени за фи-
нансиране през следващия 
програмен период на Опе-
ративна програма „Околна 
среда“. Причината е, че до-
говарянето на средствата 
приключва през 2013 г. На 
практика това означава, 
че и до 2015 г. страната ни 
няма да е закрила всичките 
124 депа, а в най-добрия слу-
чай би се справила с полови-
ната от тях. 

Регионалните депа

Подобна е картината и 
по отношение изграждане-
то на регионалните депа. 
От оставащите 23 за три 
години е изградено само 
едно – това в Ботев град, 
което обслужва още общи-
ните Правец и Етрополе. 

С други 17 общини има 
сключени договори. От тях 
реално започна строител-
ството само на депото в 
Бургас, което ще събира 
отпадъците на 8 общини, 
в които живеят около 400 
хил. души. Проектът за 43  
млн. лв. предвижда изграж-
дане на регионално смети-
ще край село Братоево и 
две претоварни станции в 
Несебър и Карнобат. 

Другите две големи по-
ръчки – за депата в Перник 
(21 млн. лв.) и във Видин 
(20 млн. лв.), се бавят заради 
обжалване на процедурите. 

От останалите 15 об-
щини, които имат сключе-
ни договори с ОПОС за 320 
млн.  лв., процедурите за 
избор на строител са в ход 
единствено в Габрово (26 
млн. лв.) и в Разлог (13  млн. 
лв.). Пиринската община 
обаче е прекратила поръч-
ката за строителство на 
20 декември 2012 г. зара-
ди допуснати нарушения и 

предстои обявяването на 
нов търг, става ясно от 
регистъра за обществени-
те поръчки.

Останалите общини 
– Малко Търново, Борово, 
Варна, Велико Търново, До-
брич, Костенец, Никопол, 
Луковит, Самоков, Панагю-
рище, Бяла, Плевен, Стара 
Загора и Ямбол, все още не 
са обявили поръчките, като 
очакванията са това да се 
случи през 2013 г. 

Проблемни остават об-
щините в Кюстендилска 
област и Благоевград зара-
ди определяне мястото на 
депото, което предизвиква 
съпротива на местните 
хора. Така, ако пропуснат и 
този шанс, след 2014 г. об-
щините няма да имат въз-
можност да се възползват 
от европейски средства, 
защото Брюксел спира фи-
нансирането на такива 
проекти през новия програ-
мен период.

Брюксел не забравя 

И докато България се 
бави с изпълнение на поети-
те ангажименти, Европей-
ската комисия не забравя 
за тях. Въпреки че пробле-
мът е от 2009 г., Брюксел 
ни даде толеранс и започна 
наказателната процедура 
срещу страната едва през 
май 2012 г. с официално из-
пратено уведомително пис-
мо. На 29 юни държавата 
върна отговор, като обяс-
ни как напредва с изпълне-
нието на ангажимента и в 
какви срокове може да се 
очаква проблемът да бъде 
решен.

Очевидно недоволна 
от мудното решаване на 
въпроса, този път Евро-
пейската комисия действа 
бързичко и в края на ноем-
ври се стигна до втората 
фаза на досъдебното про-
изводство – мотивирано 
становище. През януари 
България ще изпрати своя 
отговор за напредъка по въ-
проса. Това, с което стра-
ната ни може да се похва-
ли, са две построени депа 
– в Ботевград и край София 
(част от интегрираната 
система за отпадъци), и 
сключени договори за още 
17. По-тежка е ситуацията 
със закритите сметища – 
едва 7 от 124, като още 37 
са в процес на закриване.

Ако аргументите ни не 
са достатъчно убедителни 
пред Брюксел, следващата 
крачка е завеждането на 
дело в Европейския съд в 
Люксембург. Практиката 
показва, че обикновено раз-
глеждането на едно такова 
дело отнема около две-три 
години, докато съдът реши 
каква санкция да бъде нало-
жена заради неизпълнение 
на европейското законо-
дателство. Надеждите са 
през този срок ние да успе-
ем да си построим депата 
и да закрием сметищата. 
Дали това ще се случи, за-
виси от темповете, с кои-
то напредваме по изпълне-
нието на ангажиментите.

Близо 100 млн. лв. отиват за закриване на 37 стари сметища, други 400 млн. лв. са за регионални депа

Ако се съди от акцията „Да изчистим България 
за един ден“, освен сметищата, които не отговарят 
на евродирективите, у нас има още над 2000 неза-
конни бунища. Те бяха маркирани от доброволците, 
включили се в инициативата през май 2012 г. Съвсем 
логично най-много проблемни места има около голе-
мите градове – София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе 
и Велико Търново.

Изхвърлянето на боклуците извън кофите и закон-
ните сметища е забранено, но никой не спазва забра-
ната. Може би причината е, че рядко се налага глоба 
и за изхвърлен фас на улицата или изсипани отпадъци 
в дерето. По закон санкцията за гражданите, които 
хвърлят на непозволени места, е от 300 до 1000 лв.

За по-леки прегрешения наказанието е от 10 до 
50 лв. Глобите се налагат от кметовете, но санкцио-
нирани почти няма. Причината е, че нарушителят 
трябва да бъде заловен на местопрестъплението – в 
мига, в който хвърля хартия на улицата например. От 
време на време общините правят спорадични акции 
срещу замърсителите. Преди две години Столичният 
инспекторат в рамките на един ден глоби 400 души 
за хвърлен фас или хартийка на улицата. 

Строителни отпадъци и стари мебели са основ-
ните боклуци в нерегламентираните сметища. Кме-
тове твърдят, че именно те са причина незаконните 
бунища да се появяват периодично на едни и същи 
места. Според местната власт хората и фирмите 
не искат да закарат боклуците до площадките за 
отпадъци, защото не желаят да харчат допълнител-
но пари. Отговорни за премахването на незаконните 
сметища са собствениците на терени, върху които 
са се образували. В масовия случай те са общински. 
Местните власти обаче не отговарят за разчист-
ването на бунищата в частни имоти.

Снимка Денис Бучел
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Теменужка Илиева

Испанската фирма 
FCC, изпълнител на про-
екта за мост на Дунава 

между Видин и Калафат, 
освободи от работа пър-
вите строители, съобщи 
Владимир Георгиев, дирек-
тор на бюрото по труда 
във Видин. Ръководство-
то й е уведомило бюрото, 

че до края на март 2013 г. 
ще бъдат освободени още 
250 души. Причината – ра-
ботата, за която са били 
наети, вече е извършена и 
друга за тях няма.

Трудови инспектори се 

срещат с всяка група от 
съкратените, за да ги 
запознаят с правата им, 
които имат след осво-
бождаването. Всички ще 
получават обезщетение 
от 4 месеца до 1 година, 
уточни  Георгиев.

Заетостта на Ду-
нав мост 2 е временна, 
на всички е известно, 

че след построяването му 
работниците ще бъдат 
освободени. До края на 
2012 г. са монтирани всич-
ки сегменти от конструк-
цията в плавателния и 
неплавателния участък на 

реката, завършени са 8-те 
пътни и жп надлеза. Всич-
ки са отворени за движе-
ние. В момента по стъл-
бовете на конструкцията 
се монтират осветител-
ните тела, изгражда се 
предпазна ограда между 
жп линията и автомобил-
ните платна. Продължава 
и изграждането на авто-
подхода и жп естакадата 
откъм българския бряг. 
Очаква се мостът да бъде 
отворен за движение през 
май 2013 г.

До края на 2012 г. на 
моста са се трудили бли-

зо 1000 души. През целия 
период на строителство-
то 85% от тях са били 
българи. Останалите са 
били румънци, испанци, 
португалци, чехи. След 
построяването му в нова-
та фирма за управление и 
експлоатация на съоръже-
нието ще работят около 
60–70 души. Те ще бъдат 
подбрани от България и от 
Румъния.

В момента на трудо-
вата борса във Видин не е 
обявено нито едно свобод-
но място за строител, до-
пълни Владимир Георгиев.

Марина Петрова

С 1,7 милиона лева, осигурени по Оперативна про-
грама „Регионално развитие”, ще бъдат ремонтирани 
и обновени шест учебни заведения в община Аврен, 
съобщи Деян Иванов, началник на дирекция „Инвести-
ционна политика” в кметството. Ще бъдат модерни-
зирани 3 училища и 3 детски градини в пет села. През 
януари ще бъдат избрани изпълнителите на строител-
ните дейности, а целият проект трябва да приключи 
до август 2013 г.

Основната цел на ремонтите е да се подобри 
енергийната ефективност на сградите. Проектът 
предвижда да бъдат внедрени и соларни системи за 
осигуряване на топла вода. Иванов уточни, че се оч-
аква ремонтите да снижат разходите за отопление и 
осветление поне с 30 хиляди лв. годишно.

Община Аврен започва изпълнението и на три про-
екта по ПРСР. С 3,1 милиона лева ще бъде модерни-
зирана водоснабдителната мрежа в село Приселци. 
За обновяване на информационния център в Аврен са 
предвидени 365 хиляди лева. Третият проект е за обла-
городяване на района около обсерваторията, която се 
ползва и от професионалните астрономи в страната. 
С част от средствата по проекта ще бъде изградена 
екопътека до скалните манастири край Аврен.

Модернизацията на пречиствателната станция в 
курортен комплекс Камчия остава за следващия про-
грамен период.

БУРГАС

Община Бургас е в процес 
на подготовка на четири нови 
проекта на стойност около 
118 млн. лева. Очаква се те да 
бъдат предложени за финанси-
ране тази година. Проектите 
са насочени към подобряване 
на градската среда.

В процес на оценка от 
управляващите органи 
са и други три подадени 
проектни предложения на 
обща стойност 54 054 248  
лева. Те са насочени към 
изграждане и подобряване 
на водоснабдителната и 
канализационната инфра-
структура в приоритет-
ни райони на град Бургас. 
Плановете предвиждат и 
реконструкция и модерни-
зация на пристанищната 
инфраструктура. Община 
Бургас ще инвестира и в 
повишаване на капацитета 
на служителите си, което  
ще повлияе за по-ефектив-
но и ефикасно изпълнение на 
служебните им задължения. 
Общата стойност на всич-
ки проекти, финансирани 
по оперативни програми, 
които община Бургас изпъл-
нява, е 294 966 703 лева, а 
по международни проекти -  
1 850 000 лв. 

Стартира строителството на пътен възел „Запад” в Бургас. Надлезът ще се 
изгражда с държавни средства. Дейностите включват преместване на двете 
железопътни линии със съответните развръзки към бул. „Проф.Якимов” и улица 
„Крайезерна”. Около две години е планирано да бъде самото строителство, което 
ще протече на няколко етапа. За това време пътят на улица „Крайезерна” от 
двулентов трябва да стане четирилентов, за да поеме транзитния трафик и да 
го изведе извън град Бургас към пътен възел „Юг” в посока Южното Черноморие 
или Средец. Засега плановете са надлезът да бъде изграден изцяло със средства 
от държавния бюджет, но не е изключено при възможност да се кандидатства и 
за европейско финансиране.

Министерският съвет реши да купи 
и реновира сградата на бившия битов 
комбинат в Петрич на улица „Лазар Ма-
джаров” за нов дом на магистратите. До 
няколко месеца реконструкцията и модер-
низацията на новата сграда за над 1 700 
000 лв. ще бъде факт и прокурори, съдии и 
служба „Пробация” в Петрич ще се разпо-
ложат на 4 етажа. Битката за нова сгра-
да водиха ръководителите на Районния 
съд в Петрич Мая Банчева и на Районната 
прокуратура Лидия Манолова.

Проекти за повече от 14 милиона евро са 
финансирани в Силистренска област по Про-
грамата за трансгранично сътрудничество: 
Румъния-България (2007-2013 г.), сочат данни 
от регионалния офис на програмата. Проекти-
те са в сферите на образованието, туризма, 
пътната инфраструктура, опазването на окол-
ната среда. Според справка около 90 на сто от 
средствата са по програмата за трансгранич-
но сътрудничество.

Георги Иванов

Министър Нона Караджова 
и кметът на община Павликени 
Емануил Манолов подписаха до-
говор за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ за 
изграждане на пречиствателна 
станция за отпадни води на Пав-
ликени на стойност 30,2 млн. лв. 
Средствата са от Оперативна 
програма „Околна среда 2007-
2013 г.” и са 97% от разходите 

по проекта. Останалите 3% об-
щина Павликени трябва да осигу-
ри от общинския бюджет. Ще се 
реконструира и изгради около 27 
км канализационна мрежа. Сро-
кът за приключване на дейност-
ите е 33 месеца от датата на 
подписването на договора. Това 
е най-големият инфраструкту-
рен проект в община Павликени 
през този мандат, който цели 
подобряване условията за живот 
на населението чрез осигуряване 
на адекватно отвеждане и пре-
чистване на отпадните води.

До края на март общият брой на освободените 
работници ще надмине 300
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Свилена Гражданска
Георги Сотиров

Отвориха за движение 
естакадата на бул. „Акад. 
Иван Евст. Гешов” и ул. 
„Св. Георги Софийски”. 

А само в немного да-
лечното минало, разбирай 
80-те години на миналия 
век, на това място мина-
ваше околовръстната жп 
линия и идеите на архите-
кти, инженери и братята 
журналисти не спираха да 
пророкуват кое е най-до-
брото за развитието на 
транспортната инфра-
структура на София. Едни 
издигаха в култ развитие-
то на околовръстната 
жп линия, част от която 
и сега се използва, и от 
нейните спирки да се раз-
вият радиални трасета 
към центъра… Другите 
- германски възпитани-
ци или фенове на немския 
прагматичен ум, настоя-
ваха за въздушни трасета 
по подобие на берлинския 
U-бан… Животът показа и 
наложи друго. Бавно и по-
лека София стана и става 
град с функционално ме-
тро и решени на различни 
нива кръстовища. Да при-
помним само разсичането 
на гордиевия пътен възел 
при Телевизионната кула 
- едно съвършено архите-
ктурно решение и бързо и 
отлично строително из-
пълнение и в резултат… 
За резултата питайте 
шофьорите.

Та една такава ретрос-
пекция ни хрумна, когато 
за първи път преминахме 
през транспортните ре-
шения на „Гешов” и „Георги 
Софийски”.

За вечно недоволните 

само ще припомним, че 
кръстовището тук изцяло 
ще бъде завършено през 
ранната пролет, когато 
атмосферните условия 
се окажат благоприят-
ни. Това ще стане тога-
ва, защото за последния 
пласт асфалт се изисква 
температура над 5 гра-
дуса. Това впрочем заяви 
кметът на София Йор-
данка Фандъкова, която 
заедно с премиера Бойко 
Борисов присъства на 
отварянето за движение 

на кръстовището на две 
нива. Столичният градо-
началник коментира още, 
че е „съвсем нормално да 
се изчака подходящо време 
и всичко да бъде направе-
но по учебник, да стане 
качествено, но дотогава 
не си струва обектът да 
бъде затворен. Напролет 
за няколко дни, вероятно 
в началото на март, кръс-
товището отново ще бъде 
затворено, за да могат пъ-
тищарите да положат и 
износващия пласт асфалт 
и тогава вече обектът 
ще бъде окончателно при-
ключен. Все още единият 
тротоар, на който ще има 
и велоалеи, не е готов. Ра-
ботата продължава”, до-
пълни кметът. 

За  любителите на 
статистиката само ми-
моходом ще споменем, че 
обектът е на стойност 
11,8 млн. лв. За тези пари 
са подменени водопроводи-
те, канализацията и топ-
лопроводът. Строителите 
признават, че обектът 
е бил много тежък за из-
пълнение. Към тяхната 
констатация добавяме, че 
и осветлението по проте-

жение на улиците е ново, а 
наоколо са посадени и над 
360 дървета. По думите на 
кмета хората ще бъдат 
доволни от това, което се 
направи и още се довърш-
ва. Сами се убеждаваме в 
това. 

Слизаме от колата, 
паркираме пред един блок 
и тръгваме пеша да раз-
глеждаме съоръжението. 
Фоторепортерът ни е лю-
бопитен човек, иска всич-
ко да види и заснеме. Има 
какво. Новото за София са 
шумопоглъщащите панели 
по подпорните стени, кои-
то са около 1400 м. 

„Гражданите поста-
виха пред мен въпроса за 
шума от траншеята. За-
това възложих допълни-
телно проектиране и тези 
панели бяха монтирани. 
Напролет ще имаме и шу-
моизолиращи стени“, обяс-
ни Фандъкова. По думите 
й всичко това е за сметка 

Премиерът Бойко Борисов препоръча да се произвеждат у нас 

шумопоглъщащите панели, а не да се внасят от чужбина

Кръстовището на две нива ще се ползва в този вид до пролетта, когато ще бъде поставен 

износващият се слой

Предстои да бъде изградена 

и велоалея в района на 

естакадата

Снимки Емил Христов

Елица Илчева

След серия от протести 
в навечерието на новата 
година представители на 
държавната власт обеща-
ха подкрепа за изграждане-
то на втора кабинка и нови 
писти в Банско.

На 29 декември на входа 
на курорта пристигна зам.-
министърът на туризма 
Иво Маринов. „След праз-
ниците започваме да дви-
жим въпроса“, обеща той. 
На следващия ден на крака 
дойде председателят на 
Народното събрание Цецка 
Цачева и открито се обяви 
в подкрепа на хората в по-
лите на Пирин. „Нямаше как 
да не се присъединя към вас, 
защото аз искам европейска 
и световна слава за Бълга-
рия“, заяви първата дама на 
парламента. А на третия 
ден сам вицепремиерът и 

вътрешен министър Цве-
тан Цветанов пристигна 
със зимното си яке за ски, за 
да се срещне с протестира-
щите и с кмета. Ден по-ра-
но кметът на Банско Георги 
Икономов бе разговарял пък 

с президента Плевнелиев за 
приемането на национална 
стратегия за развитие на 
зимните курорти. 

„Поемам ангажимент ди-
алогът да се пренесе в Ми-
нистерския съвет с пред-

ставители на 
инициативния 
комитет за раз-
ширяване на ски 
зоната. Мисля, 
че исканията 
на протестира-
щите ще бъдат 
удовлетворени 
още на първо-
то заседание 
на кабинета. 
Не е нормално в 
България зимни-
те писти да са 
общо 220 км, а в 
Швейцария, Ав-
стрия, Германия 
пистите да са 
по 1200 км в ку-
рорт. Нали не си 
представяте, 

че Швейцария, Австрия и 
Германия са против опазва-
нето на природата, но там 
има национални приоритети 
и стратегия за развитие на 
зимния туризъм“, каза Цве-
тан Цветанов.

3 поредни дни преди Нова година кметът на курорта Георги Икономов и над 

1000 души спираха движението с искане за изграждане на втори кабинков 

лифт и разширяване на ски зоната в рамките на досегашната концесия. „На-

родът на Банско срещу зеления рекет”, „Пирин не е на зелените!” и „Орлов 

мост, ела при нас!“ бяха сред най-атрактивните плакати, издигнати на входа 

на града

на изпълнителя в рамките 
на стойността на обекта. 
Стените и панелите ще 
струват около 500 хил. лв. 

На една от пешеход-
ните пътеки се спираме 
и наблюдаваме трафика. 
Според нас вече се усе-
ща облекчението на дви-
жението в тази доскоро 
претоварена с автомоби-
ли част на големия град. 
„Минаването по бул. „Иван 
Гешов” в момента е абсо-
лютно безконфликтно“, 
смята и столичният кмет.

Ето и една малка ре-
троспекция - естакадата 
е изпълнена за 8 месеца, 
което е изискването по 
документите. Тя е на ин-
женеринг. Откриването на 
строителната площадка 
бе на 26 април 2012 г. 

Журналистическото 
ни любопитство е задово-
ле но. В момента се об-
съждат варианти за из-
граждане на естакадата 
по протежение на „Акад. 
Иван. Евст. Гешов“ с пре-
сичането му с бул. „Бълга-

рия“ - друго изключително 
натоварено кръстовище 
в столицата. Това нау-
чаваме от зам.-кмета по 
транспорта в София Лю-
бомир Христов. Трасето 
по „България” сутрин и ве-
чер е буквално задръстено, 
а то е и най-удобният път 
за линейките на „Бърза по-
мощ”, които карат нужда-
ещи се хора към Военната 
болница или към Медицин-
ска академия… По думи-
те на Христов проектът 
на „Гешов” и „България” 
трябва да е съвместим с 
бъдещата метростанция 
в участъка. „Към средата 
на февруари се надявам да 
сме намерили решението“, 
допълни зам.-кметът.

Подарък,  истински 
строителен подарък за 
София е това кръстови-
ще! Остава само с ум и 
спокойствие да го използ-
ваме, за „да бъдат здрави 
мантинелите” - по думите 
на Бойко Борисов, казани 
по друг повод и на друго 
място. 

Личен ангажимент за развитие на инфраструктурата поеха зам.-министърът на туризма 
Иво Маринов, вицепремиерът Цветан Цветанов и председателят на парламента Цецка Цачева

Национални карти с проблемните места по първо-
класните и второкласните пътища ще бъдат изгот-
вени за страните от Югоизточна Европа, сред които 
е и България. Те ще бъдат съставени в изпълнение на 
проекта „Пътна безопасност в регионите от Юго-
източна Европа”. В него участват Италия, Гърция, 
България, Унгария, Румъния, Словения, наблюдаващи 
партньори са Сърбия, Македония и Хърватия. 

Пилотна област в България ще е Видин. Проектът 
бе представен на заседание на областната комисия 
по безопасност на движението. Той ще завърши с 
предложения за подобряване на безопасността по 
пътищата втори и трети клас.
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Да посетиш Пловдив 
в празничните дни около и 
след Нова година и да не се 
разходиш из пешеходната 
зона, е мисия невъзможна. 
Не само защото тук непре-
менно ще срещнеш приятел, 
с който ще изпиете по чаша 
греяно вино. Не само защото 
духовият оркестър на града 
и уличните музиканти съз-
дават неповторим колорит, 
който трябва да се усети.

Пловдив е различен град 
през всичките сезони на го-
дината. Но особеното оча-
рование се усеща през зима-
та, когато ти пристигнеш 
от другия край на страната, 
навлечен с най-дебелите си 
дрехи, и изведнъж тук, на 
пешеходната зона, виждаш 
хората да пият кафето си 
на масичките пред заведе-
нията. Не само защото е 
топло…

Градът под тепетата 
живее с настроение, усмих-
нат в опитите си да надс-
кочи капризите на икономи-
ческата криза. И успява. А и  
градската управа успява да 
се грижи за хората си.

Нашата разходка из 
центъра на града беше це-
ленасочена въпреки празнич-
ното настроение и въпреки 
греяното вино. Вживели се 
в битността си на репор-
тери, ние разглеждахме ли, 
разглеждахме. 

Тръгваме от Античния 
стадион. Разположен в па-
дината между Сахаттепе и 
Тексимтепе, той заема прос-
транството по протежение 
на днешната главна улица 
„Княз Александър I” до пло-
щад „Джумаята”. Реставра-
тори и строители здраво са 
поработили - експонирани-
ят сектор от крепостната 
стена от II – IV век не оста-
ва и за миг без посетители.

За любителите на исто-
рията само ще споменем, че  
тук някога са се провеждали 
спортни състезания, как-
то и гладиаторски битки и 
борби с животни. Огромни-
ят стадион, който добре се 
вижда на макета, е събирал 
около 30 000 зрители.

И понеже стана дума за 
строителна работа, длъжни 
сме да припомним, че общи-
ната в Пловдив предвижда 
да открие фронт за строи-
телния бранш през 2013 г., за 
около 40 млн. лв.

Задължително напролет 
ще започне разширението 
на бул. „Васил Априлов" от 

кръстовището с „6 септем-
ври” в посока Централна 
гара. За гостите на Града 
под тепетата ще споме-
нем, че „Васил Априлов" е 
най-удобното влизане с 
автомобил от София, след 
като се слезе от магистра-
ла „Тракия”.

„Паветата ще се мах-
нат, а пътят ще се удвои 
от западната страна. Част-
ните имоти са отчуждени и 
се подготвя проект. Рекон-

струкцията на павираната 
част на Коматевско шосе 
също се проектира”, де-
кларира своята убеденост 
кметът на Пловдив  Иван 
Тотев. Впрочем пловдивски-
ят градоначалник е добър 
приятел на пловдивските 
строители. Ще припомним, 
че на тазгодишния финал 
на националния конкурс „Аз 
мога да строя” той беше 
удостоен с почетна награ-
да за значителен принос в 
разрастването на младеж-
кото строително движение, 
което от тази година има 
амбицията да прерасне в 
международно…

Второто греяно вино из-
пиваме някъде по средата на 

пешеходната зона. 
Уверяваме ви – и виното си 
го бива, а и настроението, 
което идва от прецизната 
работа на строителите по 
реставрацията на сгради-
те в тази част на града, си 
заслужава няколкото часа в 
повече из района.

Научаваме впрочем, че 
удвояването на Голямоко-
нарското шосе също фи-
гурира в списъка на неот-
ложните пътни обекти. За 
асфалтиране се подготвят 
ул. „Гладстон”, ул. „Братя 
Обрейкови”, бул. „Менде-

леев”, покрай Аграрния уни-
верситет, част от ул. „Бо-
гомил”. „Ако останат сили и 
средства, ще започнем пре-
махването на павета и ас-
фалтиране на ул. „Петко Д. 
Петков” до църквата „Све-
та Петка”. „Ще се опитаме 
да започнем бул. „Северен”, 
който директно ще свързва 
Моста на Адата с Карлов-
ско шосе”, твърди кметът 
Тотев.

Около Главната и ул. 
„Райко Даскалов” ще продъл-
жи разширяването на пеше-
ходната зона. В пресечките 
ще се редят плочки, а дви-
жението на МПС ще бъде 
забранено. За изграждането 
и подмяната на уличното 

осветление 
щ е  б ъ д а т 
вложени 1,5 
милиона лева. 
„Търсим съз-
д а в а н е  н а 
п р о с т р а н -
ство, което 
да бъде изпъл-
нено с култу-
ра, а това се 
прави с хора, 
не с автомо-
били”, обяс-
нява градона-
чалникът. За 
отбелязване 

е, че потокът турис-
ти в Пловдив превръ-
ща града в център на 
културния туризъм в 
страната. През тази 
година из старинна-
та част за първи 
път са се разходили 
групи от Хонконг и 
Тайланд, които са 
правили своите ту-
рове на Балканския 

полуостров.
За момент спираме и 

пред скулптурата на град-
ския хитрец Мильо, ембле-
матична фигура за нежната 
половина на града в неда-
лечното минало. До него 
уличен музикант виртуозно 
се справя с тромпета си. 
Владее прекрасно всички 
музикални жанрове, а ние 
коректно пускаме своята 
лепта в отворения калъф на 
инструмента.

Какво още в тези първи 
дни на 2013-а? 

Може би информацията, 
че през новата година ще 
се изпълняват одобрените 
проекти за саниране на 28 
общински сгради - предим-
но детски градини, ясли и 
училища. По-голямата част 
от парите - 10 милиона 
лева - ще дойдат от фонда 
за енергийна ефективност 
„Козлодуй”.

Реконструкцията на 
Цар-Симеоновата гради-
на с подземен паркинг под 
езерото с пеещите фонта-
ни също трябва да започне 
тази година. Проектът ще 
е на стойност 5 млн. лева. 
Паралелно ще се монтира и 
ново осветление в района. 

И наистина, без да усе-
тим, изминаваме цялото 
трасе, което накрая за-
вършва отново с предсто-
ящи строителни дейности. 
На оградите личи името 
на една от големите пло-
вдивски фирми, която също 
е с принос към развитието 
на движението „Аз мога да 
строя”…

Пловдив е различен град. 
Надяваме се, че сами се убе-
дихте. Отделете му един 
уикенд и се потопете в не-
повторимата му атмосфе-
ра. Наистина няма да съжа-
лявате.

Градът под тепетата ревниво пази античните си забележителности 

Тромпетистът  На мама 

пловдивчанчето

Строителството продължаваАнтичният стадион   Макетът на стадиона в цялото му великолепие

На кафе с приятели

Духовият оркестър

Снимки авторът
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Иван Велков, председател на УС на Национално сдружение „Недвижими имоти“ (НСНИ):

Светослав Загорски

Г-н Велков, национал-

ното сдружение готви 

предложение за закон за 

дейността на брокерите 

на недвижими имоти, кой 

е основният акцент?

При изготвянето на 
закона ние стъпваме из-
цяло на европейския стан-
дарт като конструкция 
на взаимоотношенията 
продавачи – купувачи - по-
средници. Посредниците 
вършат огромна част от 
работата за осигуряване 
на нужната информация, 
която касае двете страни 
по сделката - за правата и 
за необходимите докумен-
ти, за ангажиментите. 
Затова писмените дого-
вори са изключително ва-
жни и почти задължителни 
в целия цивилизован свят. 
Договорите са основата, 
върху която ние можем да 
поемем много повече анга-
жименти по дадена сделка. 

За съжаление пове-
чето малки фирми от 
бранша сляпо разчитат 
на познанство и дадена 
дума, без да се подпис-
ват договори, което дъл-
госрочно ерозира идеята, 
че това е услуга, която 
струва пари. На Запад 
брокерът върши огромна 
част от нещата, необхо-
дими за сделката. Всички 
тези отговорности, че 
документите имат вяр-
но бизнес съдържание, 
че това е реалният соб-
ственик, са ангажимент 
на брокера. В България 
нито се наема официално, 
нито се плаща официално 
и брокерите казват „ами 
ако мине, мине”. В крайна 
сметка, каквото и да се 
случи, никой не е виновен, 
но и обикновено никой не е 
щастлив.

Как ще ограничите 

рисковете, които съ-

ществуват в момента?

Освен задължителни-
те договори ние искаме да 
се въведе изискване всеки 
брокер да има застрахов-
ка „Професионален риск” 
към трети лица. Това ще 
ни позволи да кажем, че 
ние вършим определени 
неща и ако се стигне до 
някакви щети, например 
финансови, брокерът има 
застраховка. Това ще пре-
дотврати проблеми на 
клиентите, които сега го-
нят брокери за несвърше-
на работа, а са платили, 
както и обратното - кога-
то даден брокер си е свър-
шил работата, а по една 
или друга причина остава 
без възнаграждение.

Застраховката трябва 
да обезщети нанесени фи-
нансови щети, пропуснати 
ползи, загуба на време.

Застраховката „Про-
фесионален риск” ще даде 
гаранция на страните, че 
ако те са добросъвестни 
и ако има щети, които не 
са причинени виновно от 
тях, има полица, която ще 
овъзмезди загубите. 

Какъв режим ще из-

берете за регистрация и 

контрол върху фирмите, 

които се занимават със 

сделки с имоти?

Това, което искаме да 
направим и което е стъ-
пило изцяло на опита на 
сродни браншови органи-
зации, е в духа на евро-
пейските тенденции да 

няма много строг лицен-
зионен режим. Режимът 
да не е разрешителен, а 
по-скоро регистрационен. 
Ще направим доброволен 
регистър, ако се приеме 
нашето предложение, за 
да става ясно за потреби-
телите на кого възлагат 
услугата, легитимен ли е 
този субект, това ли му 
е основното занятие, има 
ли адресна регистрация и 
има ли всички реквизити 
на съществуващ реален 
субект. Голям проблем 
на нашия бранш е, че има 
страшно много едноднев-
ки фантоми, които са ди-
ректно спекулативно на-
сочени. 

На тях нашата нор-
мативна уредба в момен-
та им дава възможност 
с един телефон и един 
фиктивен интернет ад-
рес най-малкото да губят 
времето на хората и да 
ги подвеждат с фалшива 
информация. Така че ис-
каме регистър, който да 
бъде администриран от 
една новосъздадена кама-
ра - Камара на брокерите 
в България, подобно на Ка-
марата на строителите 
или на архитектите.

Добре ще е да въведем 
и европейските стандар-
ти за наименование, като 
брокер е юридическото 
лице, което се занимава 

с посредническа дейност 
и носи отговорност, а 
служителите на фирма-
та брокер ще се наричат  
агенти. 

Получихте ли нужна-

та подкрепа от държав-

ните институции при 

подготовката на закона?

По предложението ни 
за закон е работено ак-
тивно през последните 2 
години. Първоначално има-
ше голяма работна група, 
след това беше обсъден на 
регионално ниво и накрая 
по-малка работна група 
направи окончателния ва-
риант. Предложението е 
съгласувано с всички видни 
юристи, както и с депута-
ти в правната комисия на 
парламента. Имаме и ста-
новище на Нотариалната 
камара. Всички, които са 
го чели, смятат, че е до-
бра основа за закон, готов 
за приемане, като има два 
варианта за име - Закон за 
камарата на брокерите, 
или Закон за брокерските 
услуги.

Правили сме контакти 
с много министерства, 
които имат отношение 
към нашия бранш, но най-
вече с регионалното. Пре-
зидентът Росен Плевне-
лиев винаги е проявявал 
интерес към нашите на-
мерения. Като човек, кой-
то е работил в Германия, 
той просто не поставя 
под съмнение нуждата от 
регистър. Докато беше 
министър, обсъждахме 
създаването на работна 
група, по изготвяне на за-
конопроекта.

Как ще се санкциони-

рат в бъдеще недобросъ-

вестните търговци?

Последната част от 

предложението ни за бъде-
щия закон се отнася именно 
до евентуалното санкцио-
ниране на недобросъвест-
ните брокери. Бъдещата 
камара на брокерите няма 
намерение да събира гло-
би и да налага наказания. 
Смятаме, че това би могло 
да върши държавен орган. 
Такива биха могли да са 
специална комисия или Ко-
мисията за защита на кон-
куренцията и Комисията за 
защита на потребители-
те. Когато има спор между 
търговци, ще се отнасяме 
към КЗК, а когато е между 
брокер и клиент - към Коми-
сията за защита на потре-
бителите. Камарата ще 
бъде само администратор.

Законът ще постави 

ли изискване за някакъв 

ценз на агента, който 

ще се занимава пряко със 

сделките с недвижими 

имоти?

В европейските стан-
дарти има препоръчител-
ни изисквания за ценз. Все 
пак човек трябва да има 
необходимия минимум от 
знания, за да върши тази 
работа. През последните 
години имаме много добри 
отношения с три универ-
ситета, които произвеж-
дат кадри за нас. Това са 
УНСС - „Икономика на не-
движимата собственост”, 
УАСГ - „Управление на земи 
и имоти”, и Варненският 
икономически универси-
тет - също „Икономика на 
недвижими имоти”.

Всеки друг обаче 
би могъл да мине през 
допълнителна квали-
фикация в център за 
квалификация, с какъв-
то разполага и НСНИ. 
Накрая се явява пред 
комисия от преподава-
тели от гореспомена-
тите университети 
и може да докаже зна-
нията и уменията си, 
като получи държавна 
диплома за брокер. Така 
човек може да докаже, 
че е квалифициран за 
работата, която уп-
ражнява, и да покаже 

това и на клиентите.

Пазарът продължава 

ли да страда от липсата 

на професионализъм и 

брокери еднодневки?

Нашият пазар много 
силно се влияе от лошите 
новини. Такива не липсват 
- за измамени англичани, 
за продажби на имоти, 
които впоследствие се 
оказват без Акт 16, и др. 
Като процент тези слу-
чаи са малко, но винаги 
излизат на преден план 
и вредят на имиджа на 
България. Ето защо една 
от амбициите ни като 
организация е не толко-
ва законово да си подре-
дим нещата, а яростно 
да даваме отпор на не-
коректните и вредните 
практики, които много 

често не са български 
патент. Много чужденци 
през последните години у 
нас са измамени от свои 
сънародници, не от бъл-
гарски фирми или българ-
ски брокери. Има немалко 
руски граждани, които са 
си купили имоти от руски 
предприемачи, но накрая 
излизат и казват, че в 
България лъжат. Нас не-
престанно ни проверяват, 
защото другите де факто 
не съществуват. 

Трябва да се подчер-
тае обаче, че в България 
има много коректни фир-
ми. В сектора на бизнес 
имотите например неща-
та са много по-прозрачни 
и честни. Там е ясно кой 
строи, какво се предлага, 
кой го продава. Ако това 
се превърне в модел на 
подражание на целия па-
зар, много повече прилича-
ме на западните пазари. 

Ще потърсите  ли 

съдействие от други 

сходни на вас браншови 

организации, които вече 

имат изградени струк-

тури?

Да, именно тук е и ро-
лята на тези организации. 
През 2012 г. ние получихме 
от Българската търгов-
ско-промишлена палата 
поредното признание, че 
сме една от браншовите 
организации, които въпре-
ки кризата се опитват да 
правят правилните неща, 
да търсят публичност, да 
изнасят информация и да 
се кооперират при реша-
ването на проблемите с 
други браншови организа-
ции, като тези на нота-
риусите и строителите. 
Това се налага, защото в 
бранша има огромен дефи-
цит на доверие от стра-
на на потребителите. Те 
продължават да гледат 
на сделката с имотите 
като на тото - ако имаш 
късмет, ще успееш. За-
това ние ще се стремим 
всячески да направим про-
цесите по-прозрачни, ясни 
и безрискови. 

Нашето сдружение е 
естествен партньор на 
Нотариалната камара 
и  Камарата на строи-
телите в България, за-
щото работим заедно и 
партньорски по различни 
етапи от реализацията 
на един в крайна сметка 
общ проект - от строи-
телството до продажба-
та на даден имот. Като 
браншови организации ние 
се борим със спадналите 
обеми, които още по-се-
риозно влияят на почте-
ните фирми. Има много 
строители,  на  които 
може да се разчита, кои-
то си държат желязно на 
ангажиментите, но имен-
но те страдат най-много, 
подобно на фирмите в на-
шия бранш.

Нужен е единен регистър за всички 
фирми, които се занимават с 
търговия с имоти

Снимки Денис Бучел
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Мартин Славчев

Управителят на фирма 
„Арни Брадърс” ООД инж. 
Владимир Арнаудов е роден 
в София. Средното си об-
разование завършва в Про-
фесионалната гимназия по 
електротехника и автома-
тика „Киров” в столицата. 
„По това време техникумът 
беше на топниво - както 
обучението, така и профе-
сионалната база. Имаше 
строга дисциплина, която 
почти граничеше с казар-
мената. Ако преподавате-
лите видеха някой ученик да 
пуши на двора, го изключва-
ха още на следващия ден. 
Въпреки това никога не съм 
съжалявал, че учих там. 

Всеки завършил този 
техникум получаваше мно-
го сериозна професионална 
подготовка. След това мо-
жеше без проблем веднага 
да хванеш инструменти-
те и да започнеш работа”, 
спомня си инж. Арнаудов. 

Още докато учи в „Ки-
ров”, инж. Арнаудов натруп-
ва богат опит в областта 
на електротехниката и 
автоматиката по вре-
ме на задължителните по 
това време летни стажо-
ве. „Правехме ремонти на 
електромотори, поялници и 
т.н. За свършената работа 

дори получавахме съответ-
ното заплащане. Този опит 
беше просто незаменим за 
бъдещото ми кариерно раз-
витие”, разказва той.

След техникума „Киров” 
инж. Арнаудов завършва и 
Машинно-електротехни-
ческия институт в София. 
„Спомням си една куриозна 
случка от студентските 
години. Когато бях пети 
курс в МЕИ, един от профе-
сорите ни накара да се гот-
вим за изпит от учебник, по 
който бяхме учили в „Киров”. 
Тогава за пореден път се 
убедих във високото ниво 
на подготовка, която бях 

получил в техникума”, казва 
строителят.

„Моята специалност 
беше в областта на енер-
гетиката. По това време 
човек задължително тряб-
ваше да работи по същата 
специалност, която следва. 

Една година прекарах 
в Силнотоковия завод „Ва-
сил Коларов“ в София. След 
като се дипломирах, постъ-
пих в Пусково-наладъчното 
управление, което се зани-
маваше с настройка на съ-
оръжения. 

Третата ми работа бе 
в предприятие „Промиш-
лени монтажи” като ръко-

водител на обекти. Там 
участвах в изграждането 
на няколко големи промиш-

лени съоръжения, като ме-
тродепото в „Обеля” и МДК 
„Пирдоп”, споделя той.

Инж. Арнаудов основа-
ва самостоятелна частна 
фирма през 1991 г., а през 
1995-а заедно с брат си съз-
дава „Арни Брадърс” ООД. 
„Нашата дейност е нераз-
ривно свързана със строи-
телството. Занимаваме се 
главно с изграждането на 
всички видове електросъо-
ръжения и инсталации. 

За да разширим сфера-
та на работата си, пре-
минахме обучения за пожа-
рогасителни инсталации, 
както и в голям междуна-
роден консорциум за струк-
турни кабелни системи, от 
които получихме съответ-
ните сертификати. 

Може да се каже, че 
вече имам пълни познания 
в областта на електроин-

сталациите”, заявява инж. 
Арнаудов.

Строителят има из-
градени редица интересни 
обекти на територията 
на цялата страна. Един от 
тях е ултрамодерната нова 
пещ на най-големия произ-
водител на варови проду-
кти в България, които на-
мират приложение не само 
в строителството, но и в 
различни области на про-
мишлеността. Това е вто-
рата подобна инсталация, 
която се монтира в света, 
като първата се намира 
в Германия. Освен чисто 
икономически новата мощ-
ност има и сериозен еколо-
гичен ефект - утилизация-
та на варовика е увеличена 
двойно в сравнение с досе-
гашните технологии, което 
позволява минимализиране 

на отпадъка и цялостно по-
ефективно, респективно 
щадящо природата използ-
ване на ресурсите, включи-
телно скъпите горива.

„От чисто професио-
нална гледна точка мога да 
заявя, че работата по това 
съоръжение беше много ин-
тересна.

Не мога да определя кой 
обект ми е любим. Най-ва-
жното за мен е да си свър-
шим работата”, казва Ар-
наудов. 

Дълги години инж. Вла-
димир Арнаудов отговаря 
за поддръжката и ремон-
тите на всички сгради на 
СУ „Св. Климент Охридски”. 
„Работата в университета 
беше малко по-специфична, 
защото трябваше да се 
съобразяваме с времето, в 
което студентите нямат 
лекции. От друга страна, 

инсталациите в почти 
всички сгради бяха толкова 
остарели, че предварител-
но трябваше дълго време 
да ги изучаваме, преди да 
започнем работа по тях”, 
споделя той. 

Други интересни обек-
ти, които инж. Арнаудов е 
изградил или реконстру-
ирал, са интернет зала с 
440 места в киноцентър 
„Арена-1”, монтаж на всич-
ки електротабла и комуни-
кации, пожароизвестител-
ната инсталация и СОТ 
с видеонаблюдение в нея, 
фасадното осветление на 
„Шератон” и ремонт на 
ресторантите „Балкан” и 
„Преслав” в хотела, както 
и комплексно изграждане 
на електроинсталациите 
на хотелски комплекс в  
гр. Царево.

В продължение на дъл-
ги години спортувах дос-
та активно. Практикувал 
съм почти всички видове 
спорт с изключение на 
футбол. Занимавал съм 
се сериозно с най-различ-
ни видове източни бойни 
изкуства. Преди време 
ходех на плуване. Карах 
и уиндсърф по родното 
Черноморие. 

В момента се занима-
вам непрофесионално с 
фотография. Също така 
обичам литературата и 
разходките в планината 
през уикендите.

Когато имам свобод-
но време, паля колата 
и отивам нанякъде. До-
като шофирам, също си 
почивам. 

Всичко обаче е свър-
зано със свободното 
време. Дори през лято-
то, когато всички ходят 
на почивка, аз трябва да 
се съобразявам с ангажи-
ментите си. Както зна-
ете, през летния период 
ние, които сме в строи-
телния бранш, имаме дос-
та работа. Обикновено 
закарвам семейството 
си до морето през уикен-
да, прекарвам известно 
време с тях, след което в 
понеделник се връщам на 
работа. И така до след-
ващия уикенд, когато пак 
отивам при тях. 

Снимка Денис Бучел

Имам две деца - момче и момиче. Синът ми завърши английска езикова 
гимназия в София. След това попадна в списъка от десет момчета и още 
толкова момичета от английските училища в цялата страна, които пре-
минаха през определени етапи на подбор и бяха приети да учат в лицей 
на Острова. Впоследствие завърши и King's college в Лондон. Миналата 
година се дипломира и в момента живее и работи в Англия. 

Дъщеря ми е в гимназия и е на етап професионално ориентиране. Със 
съпругата ми се опитваме да й помогнем да направи своя избор.

Хотелски комплекс в гр. Царево

Хотел „Шератон“ - 

София
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Инж. Любен Петров,
бивш ген. директор
на ДСО „Хидрострой”,
зам.-председател 
на НПК „Строител”

Причините за този 
анализ на състоянието на 
хидротехническото стро-
ителство се основават 
на следното: тревожни-
те констатации и пре-
дупреждения на светов-
ната и на нашата наука 
за глобалните промени в 
климата на планетата; 
данните за значителното 
намаляване на добивите 
от зърнените и другите 
селскостопански култу-
ри поради недостатъчно 
влагозапасяване; диспро-
порцията между нара-
стващите потребности 
от битово-питейно во-
доснабдяване и недоста-
тъчните за това водо-
източници; значителния 
опит на българските хи-
дротехници – учени, про-
ектанти и строители, в 
изграждането на хидрое-
нергийни, водоснабдител-
ни, хидромелиоративни и 
други хидротехнически 
обекти; необходимост-
та от ясна и задълбоче-
на стратегия със съот-
ветните инвестиционни 
намерения и програми по 
доизграждане и оползо-
творяване на водните 
ресурси в България.

Както добре знаем, 
годишният воден отток 
в нашата страна е нерав-
номерно разпределен те-
риториално и в годишен 
разрез. 2/3 от оттока 
се падат на 1/3 от тери-
торията на страната – 
югозападната планинска 
част с Рило-Родопския 
масив, Пирин и др. За рав-
нинната част на страна-
та – Добруджа, Мизия и 
Тракия, оттокът е мини-
мален. От друга страна, 
повечето от нашите въ-
трешни реки са пълновод-
ни и преливат само при 
есенните и пролетните 
валежи и снеготопенето. 
През сухия летен период 
те са със значително на-
мален дебит или напълно 
пресъхват.

Тези обстоятелства 
налагат необходимост-
та от изграждане на во-
дохранилища за годишно 
и многогодишно акумули-
ране на оттока, както 
и изграждане на големи 
водопреносни системи за 
прехвърляне на значител-
ни водни количества на 
териториите със значи-
телно по-малък отток.

Трябва веднага да под-
чертаем, че във връзка с 
тези особености, както и 
поради бързото развитие 
на хидроенергетиката, 
мелиорацията и питейно-
то водоснабдяване наша-
та хидротехническа нау-
ка и практика постигнаха 

изключителни успехи през 
втората половина на ми-
налия век.

Кратката справка 
показва, че от 1900 до  
1944 г .  в  България са 
изградени малки хидро-
технически обекти – 47 
малки веца с обща инста-
лирана мощност около 47 
MV, няколко малки язовира 
и частично водоснабдя-
ване на София и на други 
по-големи градове.

Голямото хидротех-
ническо строителство 
започва след  1947 г . , 
когато се  изграждат 
в е ц о в е т е  „ В и д и м а ” , 
„Тъжа”, „Асеница”, „Кит-
ка”, „Петрово”, „Бели из-
вор”, „Устово”, „Батоше-
во”, „Хубча”, „Клисура”, 

Петроханската каскада  
и др.

През 1999 г. се чест-
ва 50-годишнината на 
Хидротехническия факул-
тет на УАСГ. През своето 
съществуване той под-
готви висококвалифици-
рани специалисти, които 
реализираха в страната 
и зад граница уникални 
и мащабни хидротехни-
чески проекти. Във фа-
к ултета  преподават 
високоерудирани препо-
даватели – професори, 
доценти, асистенти, с 
международно признание. 

През 2004 г. Национал-
ното предприятие „Язо-
вири и каскади” чества 
своята 50-годишнина. То 
стопанисва 43 язовирни  
стени, 671 км тунели и 
канали, над 500 водохва-
щания и общ завирен обем 
3,5 млрд. куб.м. Това са из-
ключително скъпи, сложни 
и разнообразни съоръже-
ния с високи изисквания 
по отношение на експлоа-
тацията, сигурността и 
икономичността.

Тук са включени го-
лемите енергийни и ком-
плексни каскади „Искър”, 
„Баташки водносилов 
път”, „Арда”, „Доспат–

Въча”, „Белмекен – Сес-
тримо - Чаира”, „Рила”, 
„Санданска Бистрица”, 
„Петрохан”, язовирите 
„Ал. Стамболийски”, „Коп-
ринка”, „Овчарица” и „Ро-
зов кладенец”.

За оползотворяване на 
водните ресурси за енер-
годобив под язовирните 
стени са изградени 35 
водноелектрически цен-
трали с обща инстали-
рана мощност 2806 MV. 
Тези мощности са пред-
назначени за поемане на 
върховото натоварване и 
създаване на стабилност 
в енергосистемата.

Само ще припомня го-
лемите проектантски ор-
ганизации в областта на 
хидротехническото стро-

ителство:
„Енергопроект” – в об-

ластта на енергетиката 
и хидроенергетиката;

„Водпроект” – в об-
ласт та на хидромелиора-
циите и корекциите на 
реки и др.;

„Водоканалпроект” – в 
областта на водоснабдя-
ването, канализацията и 
пречистването на води-
те.

Техният проектант-
ски потенциал включваше 
и геолого-проучвателни 
работи, собствени лабо-
ратории и др. звена. По-
ради това те можаха да 
сътворят уникални и ма-
щабни проекти. 

В Българското друже-
ство за големите язови-
ри членуват колективни 
и индивидуални членове 
– преподаватели в Хидро-
техническия факултет, 
изтъкнати проектанти, 
ръководители на строи-
телни организации и екс-
перти от съответните 
ведомства.

Дружеството перио-
дично и ежегодно по време 
на световния ден на вода-
та разглежда и представя 
информация по актуални-
те проблеми на изграж-

дането, поддържането и 
експлоатацията на язо-
вирните стени. Участва в 
международните форуми, 
свързани с хидротехни-
ческото строителство, 
ползва съвременния меж-
дународен опит, показва 
и нашия опит в чужбина.

След създаването си 
през 1950 г. „Хидрострой” 
започва мащабно строи-
телство на язовири, ВЕЦ, 
водносилови каскади, во-
доснабдителни обекти, 
пречиствателни станции, 
хидротехнически и пътни 
тунели, канали, корекции 
на реки и др. От 1951 до 
1996 г. (след 1991 г. това 
са бивши поделения на 
ДСО „Хидрострой”) тази 
строителна организа-

ция е изградила общо 48 
язовирни стени от раз-
личен тип с височина на 
стените от 20 до 144 м, 
в т.ч. 20 стени с височи-
на повече от 50 м. „Хид-
рострой” разполагаше с 
600-700 души инженерно-
технически потенциал, 
12 до 15 хил. работни-
ци с различни професии, 
собствена проектант-
ска организация с научна 
и развойна дейност и ня-
колко лаборатории. Освен 
обичайните хидротехни-
чески СМР организацията 
единствена в страната 
пренесе и внедри в прак-
тиката торкретните и 
инжекционните работи, 
анкерното укрепване, 
шлицовите стени и други 
нови технологии. В мо-
мента на строителния 
пазар има само няколко 
конкурентоспособни фир-
ми в хидротехническото 
строителство. 

Само ще спомена, че 
в изграждането на напо-
ителни и отводнителни 
системи, както и в бор-
бата с ерозията основна 
организация изпълнител 
беше ДСО „Водно сто-
панство”. На практика 
след възстановяване зе-

мята на собствениците 
в реални граници постро-
еното в областта на ме-
лиорациите престана да 
съществува.

Лош пример за състоя-
нието и експлоатацията 
на голяма част от хидро-
техническите съоръже-
ния (като изключим сто-
панисваните от „Язовири 
и каскади”) е ситуацията, 
която възникна при навод-
нението в с. Бисер с не-
яснотата кой е стопани-
нът на въпросния язовир 
и прехвърлянето на отго-
ворността за проблема. 
Видя се картината на 
занемарените проблеми 
по изграждането и екс-
плоатацията на хидро-
техническите обекти, 
оправданията, че липсва 
информация за броя и със-
тоянието на язовирните 
стени (по-малките), за 
състоянието на брегоу-
крепителните съоръже-
ния и пр. 

Крайно време е съ-
ответните органи да се 
обърнат с лице към тези 
проблеми на хидротехни-
ческото строителство.
Това съвсем не значи да 
няма дългосрочна цел и 
инвестиционни програми 
с приоритети и с използ-
ване на всички възмож-
ности за финансиране в 
рамките на европейските 
програми и други финансо-
ви източници.

През последните 23 
години с изключение на 
язовир „Цанков камък” и 
малкия недовършен во-
доснабдителен язовир 
„Пловдивци” в Смолянска 
област друг язовир не е 
изграден. Същевременно 
стоят замразени 13 язо-
вирни стени.

В областта на енер-
гетиката се  направи 
първа копка на хидровъзел 
„Горна Арда”, но по разни 
причини така и не се за-
почна строителството. 
В областта на водоснаб-
дяването са замразени 
частично и напълно язови-
рите „Кюстендил”; „Черни 
Осъм”; „Индже войвода” и 
„Раянци”. При напояването 
в различна степен на из-
пълнение са замразени 9 
язовирни стени - „Самуи-
лово”; „Калинките”; „Люля-
ково”; „Левка”; „Татарево”; 
„Чаталка”; „Ханчето”; „Ра-
ков дол” и „Никудин”.

Водите от язовирите 
„Самуилово”, „Калинките” 
и „Татарево” са предназ-
начени за изградени на-
поителни площи. Тези от 
„Чаталка” и „Раков дол” 
са за водоснабдяване и за 
нови напоителни площи. 
Язовирите „Люляково”, 
„Левка” и „Ханчето” са за 
нови неизградени поливни 
площи. Замразяването на 
обектите поради липса на 
средства създава пробле-
ми от различен характер. 
Има опасност от прели-
ване над изградените на-

сипи от прииждането на 
високи води. Известно е, 
че по време на изгражда-
не на обектите е приета 
нормативна обезпече-
ност на иска срещу за-
ливане на строителната 
площадка от високи води. 
Обстоятелството, че 
строителните срокове 
са нарушени значително, 
вероятността за поява 
на високи води с обез-
печеност, по-висока от 
нормативната, е много 
голяма. 

Следователно рискът 
от заливане на строител-
ната площадка, нанасяне-
то на материални щети, 
както и евентуални чо-
вешки жертви, става все 
по-реален. Ерозират и се 
обрушват откритите 
изкопи, незатревените 
и незащитени откоси 
на насипите, корозират 
откритите арматури и 
металните конструкции. 
Отнасят се изградени на-
сипи. Много от заложени-
те скъпоструващи измер-
вателни уреди са загубили 
в голяма степен предназ-
начението си. Много от 
кабелите, водещи към 
тях, са ограбени. Нана-
сят се щети на изгра-
дената инфраструктура 
на обектите – пътища, 
електрическо захранване, 
водоснабдяване, сграден 
фонд и др.

Трябва да се разра-
боти дългосрочна стра-
тегия в  областта на 
изграждането и оползо-
творяването на водите 
или да се актуализира, ако 
има вече такава.

Какво е необходимо? 
Чрез Камарата на строи-
телите в България на-
ционалната стратегия 
в областта на водите 
със съответните инвес-
тиционни намерения и 
програми трябва да бъде 
предоставена на проек-
тантските и строител-
ните организации. Съ-
ответните ведомства с 
участието на проектан-
тите и строителите на 
замразените язовирни 
стени да направят акту-
ална оценка за състоя-
нието им и да предложат 
инвестиционни програми 
за доизграждането или 
съответно по-доброто 
консервиране.

П р о е к т а н т и т е  и 
строителите в областта 
на хидростроителството 
да преодолеят конкурен-
цията, да обединят усили-
ята си на пазарна основа, 
да допълват взаимно оп-
ита си и да гарантират 
българско изпълнение на 
бъдещи големи хидротех-
нически обекти.

Ако има добра воля, 
национална отговорност 
и правилни икономически 
интереси, натрупаните 
проблеми, макар и бавно, 
могат да бъдат решени в 
обозримо бъдеще.

Язовир „Цанков камък”

Снимка Георги Сотиров



29СТРОИТЕЛНАУКА И ОБРАЗОВАНИЕпетък, 4 януари 2013

Невена Картулева

Проф. Траси, вие гос-

тувате на Университета 

по архитектура, строи-

телство и геодезия (УАСГ) 

като лектор по програма 

„Еразъм”. Разкажете по-

вече за вашата специали-

зация в областта на ланд-

шафтната архитектура.

 Да, тук изнасям лек-
ция на тема „Крехката 
архитектура“. В нея пред-
ставям опита в различни 
места по света за облаго-
родяване на площи, които 
са били използвани като 
нерегламентирани сме-
тища или закрити депа за 
отпадъци с изтекъл експло-
атационен срок.

Интересното в тези 
проекти е, че често са 
нужни десетки години, за 
да се види крайният ре-
зултат. Ландшафтният 
проект е жив, той включва 
дори подмяна на почвите – 
това е тежък и дълъг про-
цес. След това върху тях 
трябва да бъде изградена 
зелена система, а няма как 
да накараш дърветата да 
растат по-бързо. Затова в 
някои от тези случаи архи-
тектът вижда резултата 
от работата си 10-15 го-
дини след започването на 
проекта.

След като завърших ви-
сшето си образование, ос-
танах в Париж. Там посред-
ством две специализации 
получих СЕА – сертификат 
за задълбочена теория на 
архитектурата.

После продължих в Сор-
боната и успоредно с това 
защитих докторат в Ита-
лия. В моята специализа-
ция се концентрирах върху 
две области. Едната беше 

свързана с теорията на 
архитектурата, с която 
се занимавах в Париж. Тя 
представлява изследване 
на влиянието на модерната 
архитектура върху стария 
градски облик.

Втората насока е свър-
зана с доктората, който 
защитих в университета 
La Sapienza в Рим, и с ця-
лата ми преподавателска 
дейност в продължение на 
10 години във Факултета 

по архитектура в Пескара. 
Там преподавах, преди да 
водя лекции в Рим. Програ-
мата за обучение в Песка-
ра включваше изучаване на 
заобикалящата територия, 
индустриалните зони, тео-
рия на пейзажа.

Може да се каже, че 
оформлението на външни 
площи, на т. нар. крехки 
пейзажи, е нещото, в кое-
то най-вече съм се специа-
лизирала. При работата по 
такива проекти е важно да 
се знае, че елементите на 

природата - вятър, вода, 
въздух, не са пречка, а са 
динамични. Те могат да бъ-
дат използвани като допъл-
ващи елементи за пейзажа 
– особено водата.

У нас тепърва ще бъ-

дат закривани депа за от-

падъци, когато техният 

срок за използване изтече. 

Какви са стъпките, които 

можем да направим, за да 

сме подготвени за рекул-

тивацията и облагородя-

ването на тези площи?

Преди всичко е необ-
ходим икономически план. 
Например едно от неща-
та, които могат да се на-
правят, е закон или наред-
ба – нормативен акт. Той 
трябва да задължава ме-
ниджърите, отговорни за 

депата – било то частни 
или публични, да отделят 
по време на дейността по 
изхвърлянето на отпадъци-
те определена сума в общ 
фонд. След това средства-
та от този фонд ще бъдат 
използвани за рекултивира-
не на площите. Дейности-
те по регенериране са скъ-
пи и затова финансирането 
е от особено значение. Не-
говото осигуряване е пър-
вото важно нещо, защото 
без достатъчно средства 
не може да се смени функ-
цията на досегашните 
депа.

Второто нещо, което 
мога да посъветвам, е да 
има разумен подход към 
тези места. Чрез пред-
варителен проект да се 
направи необходимата уси-
лена рекултивация, после 
да се проектира възста-
новяването на площите и 
озеленяването. Това не се 
извършва от архитекти, а 
от геодезисти и еколози.

Необходимо е в универ-
ситетите в направление 
архитектура и геодезия да 
има специалности конкрет-
но насочени към възста-
новяването на замърсени 
терени. Това е проблем, с 
който ще се срещаме все 
повече, защото хората ще 
продължават да произвеж-
дат отпадъци и за съжа-
ление тенденцията е към 
все по-големи количества. 
Затова трябва да намерим 
решение какво да правим с 
площите, на които сме ги 
събирали и обработвали. В 
противен случай постепен-
но, но сигурно планетата 
ще се покрие с големи неиз-
ползваеми зони, заринати с 
отпадъци. Едно от решени-
ята е да трансформираме 
тези места в градски пар-
кове, както например това 
е правено и се прави в САЩ, 
Египет, Испания.

Друга мярка, която мога 
да посоча, е търсенето на 
възможност за произвежда-
не на по-малки обеми отпа-
дъци. Това обаче е по-труд-
но за изпълнение, защото 
е въпрос на възпитание на 
населението и на изгражда-
не на навик у хората. От-
тук нататък индустрията 
би трябвало да се стреми 
да създава само неща, кои-
то могат да се рециклират 
или да се влагат повторно 
в други обекти. Така голям 
обем от отпадъците като 
например строителните 
ще намалеят.

Това е бъдещето и така 
ще се спасим от потапяне 
в отпадъци. Макар че идея-
та за промяна на производ-
ствената система е малко 
утопична, защото са наме-
сени важни икономически 
механизми.

Как се промени ланд-

шафтната архитекту-

ра? Кои са нещата, които 

през 90-те години на ми-

налия век бяха немислими, 

а днес се правят?

В доста проекти в 
наши дни водата има цен-
трално място. Проекти 
за ландшафта, дори и та-
кива за градската среда, 
предвиждат оползотво-
ряване на водата, която 
се събира в шахтите при 
дъжд или сняг. Тя може да 
се пречиства, да се из-
ползва за тоалетните в 
къщите.

Например преди 20 годи-
ни не можехме да си пред-
ставим в проект за градска 
среда да са заложени водни 
канали. Сега те са част 
от един прекрасен пейзаж 
в Египет, като напомнят 
за стария облик на това 
място и за водните канали 
на Луксор, които древните 
инженери са създали.

Има и далеч по-триви-
ални примери. Един от тях 
е нов жилищен квартал в 
Париж, в който видях во-
ден канал между улицата и 
тротоара, служещ за съби-
ране на дъждовната вода, 
която впоследствие се 
оползотворява. Ето това е 
устойчивост.

Териториите в Европа 
са достатъчно пълни. По-
голямата част от застро-
яването вече е направена. 
Факт са големите инфра-
структурни обекти, глав-
ните железопътни линии 
и магистрали. Сега сме 
във фазата на възстано-
вяването и поддръжката.  
Останалите малки празни 
пространства трябва да 
бъдат запълнени с вода 
и зеленина, алтернатив-
ни източници на енергия, 
така че да подобрим жи-
вота си. Да се възстанови 
равновесието. Моята ви-
зия е за зелени простран-
ства, със слънчеви перголи 
и вятърни турбини, пома-
гащи да използваме за нуж-
дите си всички източници 
на енергия.

За първи път сте в 

България, успяхте ли да 

разгледате поне столи-

цата и какви са вашите 

впечатления?

Направих малка разход-
ка от хотела, в който съм 
отседнала, до УАСГ. Минах 
през НДК – това огромно 
здание. То прилича малко на 
космически кораб, изглежда 
сюрреалистично. Видях и 
сгради, които имат нужда 
от реставрация и ремонт. 
Но не мога да говоря за впе-
чатления, тъй като още не 
съм успяла да разгледам 
дори централната част на 
града.

Проф. д-р арх. Николета Траси от университета La Sapienza в Рим:

В него органите, които ги управляват – частни или публични, ще внасят средства през 
целия период на експлоатация

Проф. д-р арх. Николета Траси 

от университета La Sapienza 

в Рим (вляво)

Част от терен на мина в Унгария, който се възстановява

Изградени ландшафтни езера 

в Ирландия

Завършен ландшафтен проект в Мадагаскар

Снимка Емил Христов
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Виолета Михайлова

„Сгъване”  
е думата, която 
обединява няколко 
главозамайващи 
дизайна на маси и 
столове, описани 
по-долу. Става 
въпрос за игра на 
форми в името на 
елегантността, 
уникалността, 
а защо не и на 
удобството.

Птичи гнезда 

Дизайнерът Роберт 
ван Ембрискс е автор на 
два предмета за дома, 
които притежават атрак-
тивна визия, предоставят 
комфорт при употреба и 
са изключително удобни за 
съхранение.

„Умните” маса и стол 
се характеризират с уни-
кални форми, които на-
подобяват птиче гнездо. 
Център в мебелите е еле-
гантна мрежеста вдлъб-
натина, която се образува 
при разгъването на една 
съвсем обикновена на пръв 
поглед дървена плоскост. 
Тези два предмета, които 
могат успешно да се из-
ползват в комбинация или 
поотделно, се формират с 

едно движение от страна 
на собственика. 

Това е възможно бла-
годарение на умната и 
изключително здрава кон-
струкция, която се изра-
ботва задължително от 
висококачествен и добре 
изсушен дървен матери-
ал. Първоначално мате-
риалът се обработва до 
получаването на солидна 
плоскост, която след това 
бива прецизно разграфена. 
Серия фини разрези от-
делят десетки дъсчици в 
повърхността, които след 
разгъването се сплитат 
във формите на красива 
маса със стабилна основа 
и удобно кресло. 

Резултатът от про-
фесионалната работа на 
Роберт ван Ембрискс е из-
ненадваща смесица от мо-
дернизъм и минимализъм. 
Дизайнът е очарователен 

и многолик. Той съвсем на-
гледно демонстрира как 
решетка от дървени дъс-
ки може да се превърне в 
уникален предмет за дома, 
който да намира съвсем 
реално приложение в еже-
дневието. 

Супер опростено 

Един нов сгъваем стол 
не може да остане незабе-
лязан от експертите. Той 
е рожба на брилянтния и 
ефективен немски дизай-
нерски вкус. И се отли-
чава с красиво обагрена, 
изключително опростена 
конструкция, върху която 
сякаш са изписани думите 
„нестандартен, индивидуа-
лен и уверен”. 

Предметът впечатля-
ва със своя категоричен 
силует и нетрадиционна 
украса, която може да бъде 
осъществена в стотици 
атрактивни вариации. Той 
смело изпреварва добре по-
знатия класически сгъваем 
стол, защото е продукт на 
модерното мислене, къде-
то удобството и красота-
та са с равен знак. И смай-
ва с идейния си проект, 
който представлява прост 
разрез в гладка шперпла-

това повърхност.
Но все пак идеята от 

Германия не е предназначе-
на за интензивна употреба 
и затова няма как да бъде 
определена като „най-удоб-
ния предмет на света”. 
Дизайнерският стол е 
предвиден за посрещане на 
повече гости у дома или за 
организиране на пикник на-
вън, като демонстрира ка-
тегорично, че това трябва 
да се случи с необходимото 
количество естетизъм и 
стил. И въпреки че не е не-
престанно подреден около 
масата в трапезарията, 
този необичаен предмет 
заслужава да бъде гордо 
представен точно тогава, 
когато има нужда от него.

Поезия в движения 

Лампите и столовете 
често се използват за-
едно. Ето защо можем да 
кажем, че споделят „обща 
съдба”. А една конкретна 
дизайнерска идея е реали-
зирана именно около това 
схващане. Тя представя 
обединението на двата 
предмета - стола и лам-
пата, в един цял продукт, 
който може да бъде сгънат 
до стената, когато не се 

употребява.
Озаглавен The Poets, 

този поетичен предмет 
умее да вдъхновява и за-
хласва. Той е любим за въз-
растния, който търси уе-
динение, за да се отдаде на 
любима книга. И е изключи-

телно полезен за децата, 
като им осигурява изправе-
на стойка и необходимото 
количество светлина при 
четене.

Двойката предмети 
са буквално слети в нещо 
като „лампостол”, съста-
вен от основните елемен-
ти – стол и осветително 
тяло. Но става дума за 
сгъваема седалка с обле-
галка и „разрязан” наполо-

вина лампион. Любопитно-
то в идеята е това, че тя 
е разработена в два вари-
анта, като съответно е 
предвиден по един за хора-
та с активна дясна ръка и 
за левичарите.

За да заработи лам-

пата в The 
Poe t s ,  тя 
бива захра-
нена с ток от електриче-
ски кабел, който се про-
вира през единия крак на 
стола и подобно на дълга 
змия преминава през рам-
ката, за да достигне гор-
ната му част. 

Впечатляваща е и фор-
мата на самия лампион, 
която е отсечена отзад, 
за да се образува равна 
повърхност, необходима в 
случаите, когато столът 
трябва да се сгъне и под-
пре до стената.

Но макар и прибран до 
повърхност, този очаро-

вателен дизайнерски ше-
дьовър няма как да остане 
незабелязан. Той е цветно-
то петно в интериора на 
малки и големи, като граб-
ва вниманието на всеки 
със своята многофункцио-
налност и неконвенционал-
ност.

Хитро прегънат

Този дизайнерски пред-
мет буди съмнения у хора-
та. Те често си задават 
въпроса: „Това сгъваем 
стол ли е, или не е сгъваем 
стол?” Объркването идва 
от на пръв поглед изглеж-
дащата съвсем тривиално 
дървена конструкция, коя-
то е продължена от бяла 
облегалка - стол, който 
може да бъде видян поч-
ти навсякъде. Но предме-
тът със скромна визия 
се оказва една много по-
сложно конструирана ма-
шина. Измамно простите 
повърхности в него имат 
ултратънки пластмасови 
съединения, които позволя-
ват на предмета да бъде 
прегънат като оригами. 
Прости метални винтове 
свързват синтетичната 
седалка и облегалката 
с опорните конструкции 
подобно на техниките, из-
ползвани в традиционната 
дървена дограма. И така 
уж елементарният дизайн 

се превръща в свръхумна 
и подчертано елегантна 
идея, за която има реални 
предпоставки, че може да 
стане хитова на съвремен-
ния пазар.

Но авторът на стола 
- дизайнерът Кристофър 
Марк Джонсън, засега не 
възнамерява да пусне оча-
рователния предмет за ма-
сово производство. Може 
би защото експерти смя-
тат, че изкуството губи 
от стойността си, ако 
стане леснодостъпно за 
хората в магазина.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Сливен
Описание: Обектът на поръчката е осъществя-

ване на строително-монтажи работи по изграждане 

на: А) „Разширение и реконструкция на канализацион-
ната мрежа на град Сливен” б) „Реконструкция на въ-
трешната водопроводна мрежа на град Сливен”

Възложител: Столична община
Описание: Обобщаващо проектът за Музей 

на София съдържа: • Експозиционна част • Пред-
ставителни зали • Реставрационни ателиета • 
Фондохранилища за експонати • Административ-
но-управленска част • Приемна част • Туристиче-
ски информационен център • Кафе-сладкарница. За 
обекта са изготвени технически проекти, като е 

определен обхватът на строително-монтажните 
работи и са изготвени количествени сметки. Тех-
ническите проекти, по които ще се изпълняват 
отделните видове СМР, съдържат следните час-
ти: част „Архитектурна”; част „Конструктивна”; 
част „ВиК инсталации”; част „Електроинстала-
ции”; част „Вертикална планировка”; част ТОВК; 
план по безопасност и здраве.

Възложител: Пазари Възраждане ЕАД
Описание: Предмет на настоящата общест-

вена поръчка е реализацията на инвестиционен 
проект „Реконструкция на пазар „Димитър Петков” 
– бул. „Тодор Александров” до ул. „Цар Симеон” по 
продължението на бул. „Димитър Петков” –УПИ I 
и УПИ II от кв.171а, и УПИ I от кв.165а, УПИ I от 
кв.166в м. „Западно направление”, район „Възражда-
не”, гр. София. Преди започването на архитектур-
но-благоустройственото оформление на търгов-

ското пространство възложителят ще премахне 
съществуващите постройки и ще разчисти бъде-
щата строителна площадка. Възложителят разпо-
лага с одобрени инвестиционни проекти в работна 
фаза по следните части: геодезия, архитектура, 
конструкции, паркоустройство, електро-, отопле-
ние, вентилация и климатизация, водоснабдяване 
и канализация, енергийна ефективност, пожарна 
безопасност, план за безопасност и здраве, орга-
низация на движението.

Наименование: „Изпълнение на строително-монтажни работи за ре-
конструкция на вътрешна водопроводна мрежа и разширение и реконструкция 
на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран 
проект за водния цикъл на град Сливен”

Наименование: Извършване 
на строително-монтажни работи по 
изграждане и оборудване на много-
функционална зала и покрит басейн 
– гр. Доспат

Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по про-
ект „Адаптация на Централна минерална баня за Музей на София с активно 
присъствие на минерална вода” във връзка с изпълнение на сключен договор 
BG161PO001/3.1-03/2010/009 между МРРБ и Столична община за предоста-
вяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-
2013 г., схема „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически 
атракции”

Наименование: „Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на пазар 
„Димитър Петков” – бул. „Тодор Александров” до ул. „Цар Симеон” по продълже-
нието на бул. „Димитър Петков” –УПИ I и УПИ II от кв.171а, и УПИ I от кв.165а, 
УПИ I от кв.166 в м. „Западно направление”, район „Възраждане”, гр. София

Oсн. предмет: 45231300 - Строителни и монтаж-
ни работи по общо изграждане на преносни водо-
проводи и канализация 
Прогнозна стойност: 47696716,27 лева
Общо количество или обем: Обектът на поръч-
ката е осъществяване на строително-монтажи 
работи по изграждане на: А) „Разширение и рекон-
струкция на канализационната мрежа на град Сли-
вен”, включващ изпълнение на следните подобекти: 
• Разширение и реконструкция на канализационна-
та мрежа в квартал „Клуцохор”-юг, град Сливен • 
Разширение и реконструкция на канализационната 
мрежа в квартал „Клуцохор”-север, град Сливен • 
Разширение и реконструкция на канализационната 
мрежа в квартал „Комлука”, град Сливен • Разшире-
ние и реконструкция на канализационната мрежа 
в Централна градска част-запад, град Сливен • 
Разширение и реконструкция на канализационна-
та мрежа на Централна градска част-изток, град 
Сливен. От направената рекапитулация по диаме-
три и дължини на канализационната мрежа на град 
Сливен, дължината на канализационната мрежа за 
разширение е 10 236 м, а за реконструкция 18 045 
м, или общо 28 280 м. За правилното функционира-
не на канализационната мрежа заедно с канализа-
ционните колектори и профили са предвидени да се 
изградят следните съоръжения: • Дъждопреливни-
ци • Събирателни шахти • Дъждоприемни шахти 
(оттоци) • Сградни отклонения Б) „Реконструк-
ция на вътрешната водопроводна мрежа на град 
Сливен” включва изпълнение на следните подобек-
ти: • Реконструкция на водопроводната мрежа в 
квартал „Клуцохор”-юг, град Сливен, обхващаща 
водопроводите, съпътстващи трасетата на ка-

нализацията • Реконструкция на водопроводната 
мрежа в квартал „Клуцохор”-север, град Сливен, 
обхващаща водопроводите, съпътстващи тра-
сетата на канализацията • Реконструкция на 
водопроводната мрежа в квартал „Комлука”, град 
Сливен, обхващаща водопроводите, съпътстващи 
трасетата на канализацията • Реконструкция на 
водопроводната мрежа в квартал ЦГЧ-запад, град 
Сливен, обхващаща водопроводите, съпътстващи 
трасетата на канализацията • Реконструкция на 
водопроводната мрежа в квартал ЦГЧ-изток, град 
Сливен, обхващаща водопроводите, съпътстващи 
трасетата на канализацията. Рекапитулацията 
на водопроводната мрежа по диаметри и дължи-
ни е с обща дължина от 20 706 м. За правилното 
и ефективно функциониране на водопроводната 
мрежа като неразделна част от нея трябва да се 
изградят и следните съоръжения: • Изграждане/
рехабилитация на 5/1 броя шахти • Сградни от-
клонения – 1317.
Краен срок за изпълнение: 

Завършване: 31.12.2014 г. 
Срок за получаване на документация за участие:  
11.01.2013 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 21.01.2013 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: гр. Сливен, общинска ад-
министрация, стая 19
Дата: 22.01.2013 г. Час: 14:00
За контакти:  инж. Румен Стоилов
Адрес: бул. „Цар Освободител” 1
Адрес на възложителя: www.sliven.bg
Телефон: 044 611232
E-mail: rstoilov@sliven.bg

Oсн. предмет: 45200000 - Строителни и монтажни 
работи на сгради и строителни съоръжения или на 
части от тях 
Прогнозна стойност: 5064966 лева
Общо количество или обем:  Съгласно устройстве-
ния план и издадената от главния архитект на об-
щината виза за проектиране сградата на Спортен 
център – Доспат, се разполага в дълбочината на 
урегулирания поземлен имот с площ 8 250 кв.м. Раз-
гънатата застроена площ (РЗП) на обекта е 3 467,49 
кв. м, включително сутерен с площ от 2 203,04 кв. м. 
Към спортния център са предвидени 65 паркоместа. В 
сутерена са разположени основната игрална зала, то-
алетни и гардероби, проектирани за максимално нато-
варване на залата от 1000 души, тренировъчна зала, 
склад за уреди, съблекални за два отбора по 42 души, 
2 сауни, треньорни и други технически помещения; 
главната зала в спортния комплекс е предвидена с 350 
места. Към комплекса е предвидено изграждането и на 
фитнес зала. Има предвидени съблекални, групирани на 
три групи от по два отбора. Партерът се състои от 
входно фоайе, въздух на спортната и тренировъчните 
зали, басейн и фитнес зала. Планираната застроена 
площ на партера е 2196,02 кв. м, в която въздухът на 
залите е реално 1057,58 куб. м. Първият етаж е със 

застроена площ от 188,87 кв. м. В него се намират 
3 офиса и малък кабинет за учебни цели. Комплексът 
е предвидено да разполага и с покрит плувен басейн 
с размери 10/16,67 м и вместимост от 241,6 куб. м. 
Басейнът е проектиран със следните параметри: 
обем 241,60 куб. м, периметър 59 м, площ 172,60 кв. м. 
В непосредствена близост до многофункционалната 
зала и покрития басейн се предвижда да се изградят 
открити спортни игрища за баскетбол, волейбол и 
минифутбол.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в ме-
сеци: 25
Срок за получаване на документация за участие:  
04.02.2013 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 12.02.2013 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Община Доспат, гр. Доспат, 
ул. „Първи май” № 3, административна сграда 1
Дата: 14.02.2013 г. Час: 11:00
За контакти: Евтим Чолаков
Факс: 03045 2312
Адрес: ул. „Първи май“ №3
Адрес на възложителя: www.dospat.bg
Телефон: 03045 2310
E-mail: obshtinadospat@abv.bg

Oсн. предмет: 45210000 - Строителни и монтаж-
ни работи по общо изграждане на сгради
Прогнозна стойност: 5575221,72 лева
Икономически и финансови възможности: Из-
искуеми документи и информация: за доказване 
на икономическото и финансовото си състояние 
участниците представят следните документи: 1. 
Заверено копие от годишните финансови отчети 
за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години или 
еквивалент съгласно националните счетоводни 
стандарти в съответното законодателство по 
регистрация на участника. Представя се копие 
на ОПР, заверено от управителя с гриф „вярно с 
оригинала”, вкл. справка по видове строителство. 
Представянето на годишни финансови отчети за 
последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години не 
се изисква, когато същите са публикувани в Тър-
говския регистър на Агенцията по вписванията. 
2. Справка по образец за оборота от строител-
ството, което е предмет на поръчката - стро-
ежи първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, 
б. „м” недвижими културни ценности с категория 
„световно значение” и „национално значение”, пър-
ва група съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.1.5. от Правил-
ника за реда за вписване и водене на централния 
професионален регистър на строителя, общо за 
последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години в 
зависимост от датата, на която участникът е 
учреден или е започнал дейността си. 3. Завере-
но копие от валидна застрахователна полица за 
задължителна застраховка „Професионална от-
говорност” като лице, изпълняващо строителна 
дейност за строежи първа категория, съгласно чл. 
137, ал. 1, т. 1, б. „м” недвижими културни ценнос-
ти с категория „световно значение” и „национал-

но значение”, първа група съгласно чл. 5, ал. 6, т. 
1.1.5. от Правилника за реда за вписване и водене 
на централния професионален регистър на стро-
ителя, покриваща минималната застрахователна 
сума, определена с Наредба за условията и реда 
за задължително застраховане в проектирането 
и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 
г.) и Декларация (свободен текст), подписана от 
представляващия участника, със задължението за 
осигуряване на такава застраховка за целия срок 
на действие на договора – оригинал. Участникът 
установен/регистриран извън Република България, 
доказва съответствието си с поставеното изис-
кване с представянето на заверено копие на валид-
на застрахователна полица за сключена задължи-
телна застраховка професионална отговорност, 
еквивалентна на застраховката професионална 
отговорност в строителството по чл. 171, ал. 1 
от ЗУТ, но издадена в съответствие с държавата, 
в която е установен/регистриран.
Краен срок за изпълнение: Завършване: 23.10.2013 
г. 
Срок за получаване на документация за участие:  

14.01.2013 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 24.01.2013 г. Час: 17:30
Отваряне на офертите:  В сградата на Столична 
община, град София, ул. „Московска” №33
Дата: 28.01.2013 г. Час: 14:00
За контакти: Таня Кирилова
Факс: 02 9377467
Адрес: ул. „Московска” №33
Адрес на възложителя: www.sofia.bg
Телефон: 02 9377311
E-mail: tkirilova@sofia.bg

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 1109219,46 лева
Общо количество или обем: „Изпълнение на СМР 
по проект „Реконструкция на пазар „Димитър Пе-
тков” – бул. „Тодор Александров” до ул. „Цар Симе-
он” по продължението на бул. „Димитър Петков” 
–УПИ I и УПИ II от кв.171а, и УПИ I от кв.165а, УПИ 
I от кв.166в м. „Западно направление”, район „Въз-
раждане”, гр. София
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 4 
Срок за получаване на документация за учас-

тие:  28.01.2013 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 06.02.2013 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: бул. „Сливница” 168а
Дата: 08.02.2013 г. Час: 10:00

Още на: www.vestnikstroitel.bg
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ТОП ОБЯВА 

ЗА СТРОИТЕЛИ И ИНВЕСТИТОРИ

ПАРЦЕЛ С ПРОЕКТ - 

комплекс от 12 ЛУКСОЗНИ КЪЩИ 

Продава се 3 860 кв. м УПИ в „МАНАСТИРСКИ 
ЛИВАДИ - ЗАПАД“, СОФИЯ 1618.

Перфектен достъп от бул. „Бъкстон“, бул. 
„Бъл га рия“ и южна дъга на Околовръстен път.

Парцелът е в тих и спокоен участък с 
ЮЖНО изложение - РАВЕН, ДЕЛИМ; за жилищно 
застрояване с надземно РЗП до 8 464 м2.

 Предлага се изключително луксозен проект 
- затворен комплекс от 12 ЛУКСОЗНИ КЪЩИ. 
В съседство сме реализирали подобен проект. 
Индивидуално РЗП на къща е от 300 до 400 м2 - 
може да бъде преработено по желание.

Цена:  € 1 288 000

За контакти: 
тел. 0885-655-440; email: info@terrabuild.eu

„Сигма-П“ ООД 
Изграждаме и продаваме 

нискоенергийни къщи в кв. Бояна 
 02 925 0706

Полагаме подови настилки 
по виброметод 

0877 627 260
Възложител: Община Доспат
Описание: В изпълнение на възложената му 

обществена поръчка, предмет на настоящата 
процедура, изпълнителят следва да осъществи 
строително-монтажните работи, обхващащи 
изграждането спортен център, състоящ се от 
многофункционална зала, покрит басейн и откри-
ти спортни площадки, за изграждането на който 
са предвидени строително-монтажни работи по 
следните части: • Конструкции; • Архитектура; • 
Вътрешни елинсталации; • Външни електроинста-
лации; • ОВ инсталации; • Вътрешни ВиК инстала-
ции; • ВиК външни връзки; • Пожароизвестителна 
инсталация; • Технология басейн; • Вертикална 
планировка; • Паркоустройство и благоустрой-
ство; • Доставка на технологично оборудване и 
обзавеждане, в което число: (1) дизел-генератор 
за монтаж в обособено помещение, комплект със 
силово табло е табло автоматика; (2) пътниче-
ски асансьор с 3 спирки; (3) озвучителна система 
за многофункционалната зала; (4) оборудване за 
открити спортни площадки - седалки за волейбол 
и баскетбол, кошове за баскетбол, вкл. мобилен; 
волейболна мрежа със стълбове, алуминиеви рамки 
(2/2,50 м) за рекламни пана; (5) подвижно оборудва-
не и спортно-техническо обзавеждане.

За контакти: Виолета Петрова
Адрес: бул.Сливница 168 А
Телефон: 0885 250113
E-mail: pazariv@yahoo.com 



32 СТРОИТЕЛ ЕДНО ВРЕМЕ... петък, 4 януари 2013

Проектира я архитектът философ Георги Овчаров

Людмил Митакев

Средновековна роман-
тика обгръща сградата. 
Като че ли всеки момент 
по фасадата ще се появят 
елфове и духчета. Описа-
нието не е на емблемати-
чен замък в Германия, а на 
сградата на Биологиче-
ския факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски”. Раз-
положена на бул. „Драган 
Цанков”, малко над Нацио-
налното радио, тя е издиг-
ната през 1924 г. Автор на 
проекта е Георги Овчаров 
- единственият наш архи-
тект философ, както го 
определя художникът Илия 
Бешков.

Пример за единство на 

екстериор и интериор 

Зданието силно се от-
кроява по монументалност 
и стил. Авторът изоставя 
хоросана като външна ма-
зилка и използва фугирани 
тухли. Архитектурният 
стил сполучливо имитира 
елементите на среднове-
ковните манастири и кули. 
Просторните аудитории и 
кабинети, богатата биб-
лиотека, добре комплек-
туваните музейни сбирки 
създават отлични условия 
за работа на преподава-
тели и студенти. 

В изграждането взема 
участие не само държа-
вата, но и Рокфелерова-
та фондация, отпуснала 
16 млн. лв. за довършване 
на главното здание и за 
обзавеждане на специа-
лизирана лаборатория. 
В едно от крилата са се 
помещавали и Централни-
ят земеделски институт 
и Централният метео-
рологичен институт, а 
сега то се използва от 
Софийския районен съд и 
районната прокуратура. В 
съседство е и стъклено-
желязната конструкция на 
Вегетационната къща при 
Института по общо земе-
делие към факултета. По 
този начин се обособява 
цялостен комплекс от аг-
рономически институти в 
този район на София.

Сградата е едно от 
първите творения на ар-
хитектурното бюро „Ов-
чаров - Попов”, създадено 
през 1923 г. Резултатите 
идват през следващата 
година. Тогава тандемът 
печели международен кон-
курс за изграждане на 
Агрономическия факул-
тет. Това е началото на 
творческия щурм на ар-
хитекта. Изискването на 
академичния съвет е про-
ектантите да осигурят 
прочут чужд архитект, 
който да им сътрудничи 
при изготвянето на пла-
новете. Избират немския 
арх. Паул Бонац, а Овчаров 
заминава при него на обу-

чение. Бонац оказва сил-
но влияние върху неговия 
творчески почерк, като 
му внушава своята исти-
на - една сграда може да 
въздейства мощно точ-
но с простотата на своя 
стил. След време колеги-
ята ще даде оценка за ар-
хитектурното решение на 
Агрономическия факултет 
като първия най-смел при-
мер за единство на инте-
риор и екстериор у нас.

Тя е от „тухления” период 

на твореца

В червените тухлички, 
които се виждат както 
отвън, така и отвътре, 
Овчаров е втъкал скри-
ти арки. На пръв поглед 
стената изглежда равна, 
но при по-внимателно взи-
ране изпъкват скритите 
фигури, подобно на закоди-
рани знаци, които са дос-
тъпни само за посвете-
ните. Приказният пейзаж 
се допълва от тесните и 
високи прозорци на фаса-
дата. Вътре, особено при 
стълбищата, има истин-
ски лабиринт от кръгли и 
триъгълни ниши. С всяко 
стъпало човек има чув-
ството, че доближава 
върха на кулата, където 
е затворена царската дъ-
щеря.

Заради  червените 
тухли на факултета този 
творчески период на арх. 
Овчаров е наречен „ту-
хлен”. Тъмното, леко пра-
шасало червено заедно с 
изпъкналите фуги, които 
обграждат всяка малка 
тухличка, оказва неве-
роятно въздействие, а 
прозоречните корнизи, 
островърхите готически 
отвори, кръговото дви-
жение и играта на свет-
лосенките като че ли 
изпълняват оратория. Зе-
ленината наоколо допълва 
съзвучието – тъкмо това, 
заради което казват, че 
арх. Георги Овчаров е бил 
преди всичко художник и 
музикант, а чак след това 

и архитект. 
Творецът си позволява 

да се повтори в известен 
смисъл. Масивната жи-
лищна кооперация на ъгъла 
на улиците „Славянска” и 
„6 септември” е построена 
през 1928 г. Отличава се 
от всички останали сгра-
ди наоколо с червената 
си тухлена фасада. Живо-
писният й вид и монумен-
тално-романтичният дух 
подсказват стила на ар-

хитекта. Върху бетонови 
конзоли, издадени над фа-
садата, две стилизирани 
лъвчета с щитове пазят 
добрия дух в дома. 

Бил е близък с царя, но 

прави мавзолея на Георги 

Димитров

Архитект Овчаров вли-
за в царското обкръжение 
с песен, разказват очевид-
ци. Като член на клуба на 
софийските интелектуал-
ци той е поканен на прием 
в двореца през 1924 г. за-
едно с арх. Иван Васильов, 
проф. Александър Балаба-
нов, скулптора Андрей Ни-
колов, Елин Пелин, Кимон 
Георгиев и други видни 
наши творци, обществе-
ници, политици. 

Докато компанията 
влиза с респект в царски-
те палати, Георги Овчаров 
е „напреднал” поне с две-
три чашки. Алкохолът му 
е дал кураж, той е весел, 

освободен от задръжки и 
не се притеснява да из-
пее една от любимите си 
арии на Вагнер. Гласът му 
е дълбок, хубав, при това 
притежава завидна музи-
кална култура. Няма как да 
не бъде забелязан от при-
състващите от царското 
семейство. От този ден 
нататък, въпреки че е 
привърженик на Социалде-
мократическата партия, 
той влиза в дворцовото 

обкръжение, а семейство-
то му е в списъка на най-
желаните гости. Двамата 
с принц Кирил стават осо-
бено близки, карат заедно 
ски. Цар Борис също се 
вслушва в думите на со-
циалдемократа архитект. 
Овчаров е сред предпочи-
таната му компания по 
време на лов.

Въпреки че всички от-
тук нататък го наричат 
„царски човек”, нищо не 
може да пречупи професио-
налните му виждания, дори 
когато противоречат на 
височайшата воля. Очевид-
ци разказват, че докато 
проектирал обзавеждане-
то на един от летните 
дворци в „Евксиноград”, 
княгиня Евдокия се опи-
тала да му наложи свое-
то виждане. Архитектът 
скастрил набързо и без 
притеснения княгинята.

Сред духовните му 
приятели са Сава Огнянов 
и Константин Щъркелов, 

с които се среща в Мюн-
хен през студентските си 
години. Често в дома му 
гостуват Дечко Узунов, 
Сирак Скитник, Илия Беш-
ков, Александър Жендов.

Става архитект  

по принуда

Още като ученик се 
залисва по живописта, 
но след като завършва 
средното си образование, 
е изпратен в Мюнхен, за 
да следва архитектура. 
Опитва се да надхитри 
баща си и съдбата, като 
се записва, вместо в По-
литехниката, в Художест-
вената академия. Бързо е 
разкрит и за да не остане 
без издръжка, е принуден 
да се отпише от акаде-
мията. В Политехниката 
е не само лош студент, а 
и напълно безотговорен. 
Бяга от лекции и упраж-
нения, взема си изпитите 
по принуда и не спира да 
рисува. От мюнхенския 
период оставя след себе 
си серия автопортрети с 
маслени бои, които карат 
професорите да му се въз-
хищават. Но познанията 
му в архитектурата оста-
ват твърде повърхностни. 
Едва след завръщането си 
в България той ще си даде 
сметка, че и в архитек-
турата може да се прави 
изкуство. В продължение 

на цели десет 
години сам пре-
открива  тай-
ните на профе-
сията. 

През 1926 г. 
Овчаров изра-
ботва проекта 
на дома и ате-
лието на прия-
теля си Сирак 
Скитник. Два-
мата се запоз-
нават по време 
на конкурса за 
паметник  на 
в ръ х  Ш и п ка . 
Сирак Скитник 
е  рецензент 
на проекта на 
Овчаров. На за-
главната стра-
ница на оценка-

та си той изписва „Златни 
ръце”, а съдържанието е 
пълно с похвали и поздрав-
ления. 

Стилът на арх. Овча-
ров поражда много спорове 
в гилдията. Някои наричат 
сградите му продукт на 
еклектизма, други виждат 
в тях неокласицизъм, ро-
мантизъм, кубизъм, рацио-
нализъм. Но и тези, които 
не го приемат, не отричат 
експресивното внушение 
на творбите му, новатор-
ския подход и безспорния 
талант на маестрото.

След  9  септември  
1944 г. архитектът е арес-
туван като съветник на 
цар Борис III. Шест месеца 
лежи в затвора, но власти-
те не намират сериозна 
причина, за да го подведат 
под съдебна отговорност. 
През 1948 г. е назначен 
като ръководител на  ате-
лие в Централната архи-
тектурно-проектантска 
организация.  В годините 
на народната власт мавзо-
леят на Георги Димитров 
става най-известното 
му творение. Проектът е 
трябвало да бъде изготвен 
само за една нощ. На след-
ващия ден Министерският 
съвет обявил победителя в 
конкурса - проекта на арх. 
Овчаров и съавтора му арх. 
Рачо Рибаров. Точно след 
шест дни мавзолеят е бил 
изграден.  

Централният вход

По стълбищата има лабиринт от кръгли и 

триъгълни ниши

Сградата е обширна и предлага удобства на студентите

Снимки авторът
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С благотворителна цел се очак-
ва да бъде продадена една от най-
големите и луксозни къщи в залива 
на Сан Франциско – вила „Белве-
дере”. Имотът е сред най-пред-
ставителните в САЩ и ако бъде 
продаден по предварителна оценка 
за 45 млн. долара, част от парите 
ще бъдат преведени на Червения 
кръст в помощ на пострадалите 
от урагана „Санди”.

Имотът е разположен върху 
1,14 акра земя, като къщата е с 
близо 15 хил. кв. м разгъната площ. 
От нея панорамата е към града и 
намиращия се наблизо мост „Голдън 
Гейт”.

Домът е обзаведен от спе-
циалисти по интериорен дизайн 
от 24 световноизвестни фирми. 
Всяка една от тях е работила по 
различна стая от имението, като 

помещенията носят различен дух и 
нюанс, отражение на вкусовете на 
отделните дизайнери.

Към момента друга къща, която 
се намира на една от най-извест-
ните и престижни улици - „Бро-
дуей“, държи рекорда за най-скъп 
дом в Сан Франсиско. Очаква се 
продажбата на вилата да надмине 
този връх. 

„Белведере” има седем луксозни 
спални, девет бани, както и една 

президентска спалня в самостоя-
телно крило на вилата. Имението 
разполага и със специална зала за 
домашно кино и винена изба с кон-
трол върху температурата, която 
побира повече от две хил. бутилки 
вино. Новият собственик ще може 
да ползва и вътрешен фитнес със 
сауна. В къщата е инсталиран 
асансьор, който може да бъде из-
ползван за всичките й етажи. Има 
и голям басейн и гараж.

Проектът Лион –Торино е на стойност 8,5 млрд. евро за тунел от 57 км

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Правителствата на 
Франция и Италия се спо-
разумяха за строител-
ството на високоскорост-
ната железопътна линия 
Лион - Торино. Проектът 
на стойност 8,5 млрд. евро 
предвижда прокарването 
на тунел през Алпите с 
дължина 57 км.

Плановете на френски-
те и италианските власти 
вече предизвикаха много-
бройни протести от две-
те страни на границата. 
Защитниците на околната 
среда са убедени, че про-
карването на трасето ще 
нанесе непоправими щети 
на природата.

Строителните спе-
циалисти обаче са на дру-

го мнение. Тенденцията за 
скорост на влаковете до 
300 км/ч налага построява-

не на нови трасета. Съвре-
менната техника предлага 
решения за реализация на 

тези отдавнашни мечти. 
Уникалният тунел под Ла-
манша с дължина 50 450 м 

откри простор пред желе-
зопътните строители и 
доказа, че смелите проект-
ни решения са ефективни и 
реално изпълними.

Уникални проектни ре-
шения за трансалпийски 
железопътни коридори 
север - юг се изпълняват 
усилено в Швейцария. Те 
включват два основни ту-
нела под Алпите с дължини 
57 072 м и 34 576 м. Реше-
ние за строителството 
на двата най-големи су-
хопътни тунела в света 
– „Готар” и „Льотчберг”, се 
взема с референдум на из-
бирателите от Швейцар-
ската конфедерация. 

Тунелът „Льотчберг” 
представлява два еднопът-
ни тунела, на разстояние 
40 м един от друг, свързани 
помежду си с галерии през 
всеки 333 м. Така общата 

дължина на тунелните 
проходки достига 88,1 км. 
След осем години строи-
телство на 15 юни 2007 г. 
бе осъществено първото 
официално пътуване през 
тунела. Скоростта на дви-
жение в тунела е 250 км/ч. 
Рекордната скорост, която 
е достигана, е 281 км/ч. 

Предвиждаше се туне-
лът „Готар” да се въведе в 
експлоатация през 2011 г., 
но поради трудности при 
строителството открива-
нето се отлага за 2017 г. 
Той ще свързва северната и 
южната страна на Алпите 
и е проектиран по същата 
принципна схема – два едно-
пътни тунела на разстояние 
40 м, свързани с междинни 
галерии през 325 м. Така 
общата дължина на тунел-
ните галерии ще достигне 
153,3 км. 

Властите в Ню 
Йорк откликват на 
желанието на граж-
даните на Голямата 
ябълка за обновяване 
на строената през 
1911 г. Обществена 
библиотека. С ам-
бициозния проект в 
центъра на Манхатън са се заели архитектите от 
световноизвестното студио Foster + Partners. Те са 
обещали да превърнат най-голямата действаща в 
САЩ библиотека в модерен център за всекидневно 
общуване с книгите и в научно средище.

Библиотеката е институция за нюйоркчани и ар-
хитектурен паметник, издигнат по проект на Carrere 
and Hastings през 1911 г. През последните 15 г. посе-
щенията тук са нараснали с 41%. Обновяването на 
стойност 300 млн. долара не само ще направи сгра-
дата мултифункционална, но и ще намали разходите 
за поддръжката й между 7 и 15 млн. долара годишно, 
уточнява в. „Уол стрийт джърнъл”.

Затъналото в дългове прави-
телство на Италия прибягна до 
крайна мярка. Кабинетът, общи-
ните и различни държавни агенции 
напоследък обявяват за продажба 
уникални имоти, включително и за-
мъци с историческа стойност, за 
да повишат приходите си.

Плановете на властите за уве-
личаване на приходите и намаляване 
на разходите включват продажба-
та на 350 сгради. Правителството 
се надява да събере около 1,5 млрд. 
евро от освобождаването си от 
излишните на този етап недвижи-
ми имоти, уточнява в. „Уолстрийт 

джърнъл”.
Сред най-апе-

титните имоти, 
които предстои 
да намерят нов 
собственик,  са 
замъкът „Орсини” 
в центъра на Рим, 
казармите в Боло-
ня, където по-рано 

се е помещавало италианското Ми-
нистерство на отбраната, Палацо 
Диедо във Венеция, както и още 18 
исторически постройки в града. В 
Милано пък се продават повече от 
100 сгради.

Според официални данни итали-
анските ведомства притежават 
недвижими имоти на стойност око-
ло 42 млрд. долара, които или са им 
излишни, или не се използват пъл-
ноценно. Продажбата на някои от 
тези сгради, които са изключител-
но ценни, е един от най-бързите на-
чини държавата да набере приходи, 
които да отидат в закъсали общини 

или пък в централната хазна.
Планът за продажба на държав-

ни имоти обаче не се очертава да 
бъде реализиран безоблачно. Заради 
страха им от срив на еврото ин-
веститорите се пазят от вложе-
ния в Италия и други по-периферни 
членки на еврозоната. Освен това 
потенциалните купувачи се изпра-
вят пред редица формалности и 
спънки от бюрокрацията, което би 
забавило намирането на наематели 
за сградите. 

Италия не е единствената ев-
ропейска държава, изпаднала във 
финансови затруднения, която се 
опитва да продаде имоти, за да си 
набави свежи пари. Приватизация-
та в другите закъсали държави от 
еврозоната също не върви гладко. 
В Гърция например се очаква серио-
зен интерес към изоставеното 
международно летище край Атина 
и различни имоти на островите, но 
продажбата им се забави заради 
изборите.

В с я ко  у в а -
жаващо себе си 
архитектурно 
студио в света 
държи  да  има 
собствен проект 
в Лондон. Пример 
за това е новоиз-
граждащият се 
комплекс от осем 
небостъргача на 
западни я  бряг 
на Темза. Проек-
танти са шест 
ателиета, всяко 
от които е име 
в професията. 
Мастерпланът 
на Squire and Partners в сътрудничество с Canary 
Wharf Group и Qatari Diar вече е одобрен от местни-
те власти.

Сградите ще бъдат издигнати върху парцел от 
5,25 акра между гарата „Ватерло” и моста „Хънгър-
форд”, недалеч от 27-етажната кула „Шел”. Три от 
небостъргачите за жилища и офиси са проектирани 
от Squire and Partners, по един от Kohn Pedersen Fox 
Associates (KPF), Patel Taylor и Stanton Williams и два 
от GRID Architects.

Комплексът ще бъде изграден изцяло по стандар-
тите на устойчивото строителство. Първите оби-
татели се очакват през 2019 г.

Замъкът „Орсини” също е за продан

Проект за нов 

небостъргач

Влаковете в Алпите ще се движат с 250 км/ч

От вилата се вижда мостът 

„Голдън гейт”



34 СТРОИТЕЛ КУЛТУРА петък, 4 януари 2013

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Джеки Чан потвърди 
участието си в „Непобеди-
мите 3”. Екшън звездата 
обяви това на пресконфе-
ренция по повод последния 
му филм „Китайски зодиак”. 

„Слай ме покани да 
участвам още в „Непобе-
димите 2”, но тогава бях 
прекалено зает с „Китай-
ски зодиак” и нямах въз-
можност да се отдам из-
цяло на филма. Съгласих се 
да се включа в третата 
част само при условие, че 
ще имам главна роля във 

филма, а не само няколко 
сцени”, разказа Чан. 

Екшънът „Непобеди-
мите 2” събра множество 
настоящи и бивши екшън 

звезди като Силвестър 
Сталоун, Джейсън Стей-
тъм, Джет Ли, Долф Лунд-
грен, Жан-Клод ван Дам, 
Арнолд Шварценегер, Лиъм 
Хоусърт и Чък Норис.

На продуцентите оба-
че тези актьори явно не 
им стигат и вече обмис-
лят кои други да включат 
в третата част на филма. 
„Поканихме Клинт Истууд 
- в главите си вече имаме 
персонаж за него. Също 
така преговаряме с Хари-
сън Форд, искаме и Уесли 

Снайпс, когато излезе от 
затвора. Ще ви дам още 
едно име - Никълъс Кейдж, 
с когото вече сме се раз-
брали”, сподели продуцен-
тът Ави Лернър. „Имаме 
желание и Мики Рурк да се 
върне в играта, ако не е 
прекалено луд. Аз харесвам 
Мики. Разбира се, всички 
звезди от двата филма до-
сега също ще участват.”

„Непобедимите 3” все 
още няма премиерна дата, 
но се очаква продукцията 
да започне догодина.

Продуцентите преговарят с цяла плеяда звезди

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Легендарните рока-
джии Deep Purple отно-
во ще посетят Бълга-
рия. Концертът им на 2 
юни този път ще бъде в 
рамките на фестивала 
Kavarna Rock (1-2 юни), 
който ще се проведе на 
стадиона в морския град.

Шоуто ще се случи 
само няколко месеца след 
като бандата ще е изда-
ла новия си албум, който 
се очаква в края на април 
2013 г. Българските фе-
нове ще са сред първите 
в Европа, които ще имат 
привилегията да чуят но-
вите парчета на група-
та. Дългоочакваният нов 
проект пристига след 

8-годишното затишие, 
което последва албума 
Rapture of deep (2005). 

Организаторите обе-
щават още интересни 
групи, които ще забавля-

ват почитателите на 
рок музиката. 

Промоционални би-
лети за двата дни на 
Kavarna  Rock  вече  са 
пуснати в мрежата на 

Eventim на цена от 70 лв. 
Промоцията ще продължи 
до 30 януари, след което 
двудневният билет ще 
струва 90 лв., а едноднев-
ният - 60 лв.

Огюст Ескофие (1846-1935) променя начина ни на 
хранене чрез своите ресторанти в прочутите хотели 
„Савой” и „Риц”. С романа си „Бели трюфели през зимата” 
Никол М. Келби ни пренася в света на Ескофие: страница 
след страница ни поглъща една чувствена история за хра-
на и еротика, за копнеж и любов.

Животът на Огюст Ескофие е вълнуваща поредица от 
прекрасни блюда, срещи с короновани особи и с известни 
личности от политиката и света на изкуството. Сър-
цето му е подвластно на две страсти - кулинарията и 
любовта... към две напълно различни жени: красавицата 
Сара Бернар - една от най-обожаваните жени и актриси 
на своето време, и съпругата - независимата и аристо-
кратична поетеса Делфин Дафи, чиято ръка Ескофие пе-
чели на хазарт. Въпреки че се обичат, Ескофие и Делфин 
дълги години живеят разделени.

В последната година от живота си, докато пише 
своите мемоари, Ескофие се завръща при Делфин. Тя из-
исква от него само едно нещо - да създаде блюдо и на 
нейно име, както е създал за толкова много жени, в това 
число за Сара Бернар и кралица Виктория. Ала как човек 
може да пресъздаде сложните пътища на любовта в ед-
на-единствена рецепта? Великият готвач няма никаква 
представа. С помощта на своенравна млада готвачка, 
която болезнено много прилича на Сара, Ескофие трябва 
да преоткрие чувствената сила на храната и да вложи 
в съставките й своето разкаяние, страдание, прошка и 
любов... Един от главните герои в „Бели трюфели през 
зимата” е храната. От страниците с въображаемите 
мемоари на Ескофие научаваме как да сервираме правилно 
сладкиша с череши на кралица Виктория, как е стигнал 
до идеята за някои от най-изкусителните ястия, които и 
днес са кулминацията в изисканите ресторанти. Ескофие 
предлага на своите въображаеми читатели „мемоари за 
храната”, но покрай рецептите откриваме неговите ис-
тински, най-важни спомени - спомените за неговите жени.

Галерия „Юзина” отбелязва първия си рожден ден 
с изложбата „Модерните класици”, която ще продъл-
жи до 19 януари. Експозицията представя творби на 
Атанас Яранов, Енчо Пиронков, Генко Генков, Димитър 
Буюклийски-Мичи, Димитър Киров и Георги Божилов - 
Слона от колекцията на Веселин Фердинандов. 

Изложбата включва над 30 картини от майсто-
рите на българския модернизъм. Избраните творби 
покриват изключително широк период от неговото 
развитие (от 60-те до 90-те години на XX в.) и пред-
лагат един непоказван рaкурс към творчеството на 
авторите.

„Няма  съм-
нение, че пред 
нас са ярки ав-
тори и творби 
на българския 
модернизъм - в 
у с лови я т а ,  в 
които този фе-
номен, колкото и 
парадоксално да 
звучи, можеше 
да съществува 
у нас в ерата 
на късния социализъм като белег на желанието за 
осъвременяване на нашето изкуство, за излизане от 
догмите и изискванията на идеологизираното твор-
чество”, коментира кураторът на изложбата проф. 
д-р Чавдар Попов.

Бившият военен следо-
вател Джак Ричър е герой 
на десетки бестселъри 
на световноизвестния 
криминален писател Лий 
Чайлд. Филмът „Джак Ри-
чър” е базиран на романа 
„Един изстрел”, който е 
издаден и в България.

Когато стрелец от-
нема живота на петима 
души с шест изстрела, 
всички улики сочат срещу 
задържания заподозрян. 
При разпита единствена-
та информация, която той 
дава, е бележка, гласяща 
„Повикайте Джак Ричър!“ 
Така започва шеметното 
препускане в търсене на 
истината, което изпра-
вя Джак срещу неочакван 
враг, дълбоко потаен и 
крайно изобретателен в 
насилието.

Том Круз споделя, че 
за него не е било трудно 
да се превъплъти в ро-

лята на смелия 
„единак“  Джак 
Р и ч ъ р ,  т ъ й 
като образът е 
много близък до 
него самия. Ак-
тьорът обаче 
коментира, че 
не би се съгла-
сил да изпълня-
ва ролята, ако 
Лий  Чайлд  не 
одобрява пре-
въплъщението 
му. „Той е създал 
този образ и първоначал-
но аз не му казах как виж-
дам ролята. После обаче 
той дойде и се оказа, 
че неговата концепция 
всъщност е много близка 
до моята“. Писателят на 
свой ред коментира, че е 
припознал точния човек 
за този образ в лицето на 
Круз, когато актьорът е 
продължил да работи въ-
преки сериозната травма 

на ръката си, получена по 
време на снимките. „Той 
е дързък точно като Ри-
чър“, добавя авторът.

В център на внимание 
по време на премиерата 
на филма в САЩ се превър-
на младата актриса Роза-
мунд Пайк, която изпълнява 
ролята на принципна ад-
вокатка. „Надяваме се, че 
това ще стане страхотна 
нова франчайз продукция, 

а да участваш в първата 
част, разбира се, е неверо-
ятно изживяване. Филмът 
е остроумен, динамичен, а 
сценарият е... заплетен, 
провокиращ и доста мра-
чен на моменти. Хуморът 
и насилието в този филм 
се движат по ръба и това 
много ми харесва“, споде-
ля актрисата, позната на 
публиката от „Съзряване” 
и „Не умирай днес“.

Обещанието е да се появят на Kavarna Rock Fest на 2 юни
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Светослав Загорски

С каквито и епитети да 
опишеш Флоренция, едва ли 
ще успееш да пресъздадеш 
духа на този феноменален 
град, разположен в сърцето 
на Италия. Столицата на 
Тоскана пази историята си 
още от 59 години преди но-
вата ера, като разкрива по 
един невероятен начин вър-
ховите достижения в архи-
тектурата, скулптурата и 
изобразителното изкуство 
от времето на Ренесанса. 
Затова е наричана често 
и столицата или люлката 
на Ренесанса. Тук са оста-
вили всичко най-хубаво от 
себе си най-великите в из-
куството – Микеланджело, 
Джото, Ботичели, Тициан, 
Леонардо да Винчи.

Флоренция обаче далеч 
не е само изкуство и зато-
ва една своеобразна раз-
ходка из града трябва за-
дължително да се раздели 
на две части, които могат 
чудесно да се съчетаят.

От една страна, са 
безкрайните музеи и църк-
ви, а от друга – живият 
град, който гъмжи от ту-
ристи.

Ако тръгнем от центъ-
ра на града, естествено на 
първо място са струпани-
те дворци и музеи. „Санта 
Мария дел Фиоре” е най-за-
бележителната катедрала 
във Флоренция и се счита 
за четвъртата по големи-
на в света. Тя предста-
влява осмоъгълна баптис-
терия (тук са кръщавали 
младенците) и е една от 
най-старите сгради в гра-
да. Катедралата е особено 
впечатляваща най-вече за-
ради изумителнo красиви-
те си мозайки и огромните 
бронзови врати. Една от 
портите е наречена 

„Вратата на рая”

Върху нея може да види-
те изобразени библейски 
сцени. Интересно е, че вър-
ху нея няма да забележите 
фигури на мъже.

„Санта Мария дел Фи-
оре” е забележителна и с 
кулата на Джото, както и 
със своя невероятно смел 
за времето си купол, дело 
на Брунелески. Той е двой-
ночерупчест, осемстенен 
без подпорни колони. Годи-
ни по-късно Микеланджело 
използва същата конструк-
ция, за да издигне още по-
големия купол на базилика-
та „Свети Петър” в Рим. 
Наблизо е и църквата, в 
която се е венчал Данте. 
Тя не впечатлява с гран-
диозни размери и архитек-
тура, а е съвсем скромна 
и малка. Плоча пред храма 
показва датата на женит-
бата на великия автор.

Съвсем близо до „Санта 
Мария дел Фиоре” е прочу-
тата галерия „Уфици”, пред 
която винаги се извиват 
огромни опашки. Това е 
един от най-известните 
музеи в Италия, построен 
от Джорджо Вазари по по-
ръчка на Козимо I Медичи. 
Галерията се състои от 45 
зали и на човек трудно би 
му стигнал и един ден, за да 
разгледа всичко. В зали от 
10 до 14 са събрани всич-
ки най-известни шедьоври, 
като „Пролет” и „Раждане-
то на Венера” на Ботичели. 
В следващата зала 15 са и 
две картини на Леонардо 
да Винчи – „Благовеще-
ние” и „Поклонението на  
влъхвите”. 

В непосредствена бли-
зост до „Уфици” пък е 

„Палацо Векио”,

който е построен в го-
тически стил. В периода 
1550-1565 г. той е превър-
нат в сграда на прави-
телството и официална 
резиденция на Медичите. 
Пред него стои копие на 
скулптурата „Давид” от 
Микеланджело. 

Не трябва да пропус-
кате църквата на фран-
цисканците „Санта Мария 
Новела“. Тя е строена през 
1278 г. и е украсена със 
стенописи на Чимабуе, Ма-
зачо, Доменико Гирландайо 
и др. Фасадата е облицова-
на с черен и бял мрамор и е 
в типичния флорентински 
стил.

Накрая трябва да се 
отбиете и в базиликата 
„Санта Кроче“, в която са 
гробовете на Данте, Гали-
лей, Микеланджело, Лоренцо 
Гиберти, Николо Макиавели, 
Джоакино Росини и други 
известни личности.

Разхождайки се из цен-
търа на Флоренция обаче, 
никой не трябва да пропу-
ска и по-дребните радо-
сти. Например само тук 
можете да хапнете про-
чутата пица с кюфтенца. 
Не сядайте в скъпа кръч-
ма, а си купете парче от 

малките пицарии, които 
продават за вкъщи. Не 
пропускайте да хапнете 
и оригинално приготвена 
паста. Правят най-вече 
пене във всевъзможни со-
сове. Въобще храната тук 
е невероятна, особено с 
чаша кианти. Всички сме 

гледали „Сладкият живот 
на Дейвид Роко”, като из-
вестният майстор готвач 
прави гозбите си именно в 
родната си Флоренция.

Това е мястото, къде-
то можете да си купите 
и най-хубавата и евтина 
чанта в света. Тоскана е 

известна с кожарската си 
индустрия, като в 

базиликата „Санта Кроче“  

дори има работилница, 
която произвежда неверо-
ятни чанти. Тук има и свое-
образен музей на това про-
изводство, както и хиляди 
фотографии на известни 
личности, които са си ку-
пили флорентинска чанта.

Всъщност около всички 
известни сгради в центъра 
се извива един постоянен 
базар на открито, на който 
се продават чанти, колани, 
ръкавици и обувки. Всичко, 
което може да се направи 
от кожа. Базарът продъл-
жава до около 18 часа. По-
сле изведнъж изчезва.

Напълнили окото с пре-
красните шедьоври на Ре-
несанса и хапнали велико-
лепна храна, можете да се 
отправите на романтична 
разходка до Понте Векио. 
Прочутият закрит мост 
минава над река Арно, коя-
то разсича Флоренция на 
две части. Това е дървен 
мост, който придобива се-
гашния си вид през 1345 г. 
Над магазините премина-
ва коридорът, наречен на 
името на Джорджо Вазари, 
който представлява кар-
тинна галерия. Проектиран 
е от Вазари, за да подси-
гури безопасното премина-

ване на херцог Козимо 
I Медичи от „Уфици” до 
двореца „Пити”. Първо-
начално дюкянчетата 
са били обитавани от 
занаятчии и месари, но 
през 1593 г. херцогът 
ги прогонва заради не-
приятните миризми и 
след тях се нанасят 
бижутерите. Мостът 
се състои от три от-
делни арки. Централ-
ната е с дължина 30 
метра, а по-малките 
от двете й страни са 
по 27. Височината на 
свода им е между 3,5 и 
4,4 метра. 

По  средата  на 
то з и  и з у м и теле н 
мост е 

знаменитата статуя на 

безсмъртния Бенвенуто 

Челини.

Челини е един от най-
известните италиански 
скулптори, но и много до-
бър ювелир. Затова ста-
туята му е на моста на 
златарите. Една от най-
известните му творби е 
„Персей с главата на Меду-
за”. Около бюста на скулп-
тора е пълно със закачени 
катинари, защото именно 
там влюбените имат оби-
чая да оставят катинарче, 
чието ключе хвърлят в ре-
ката, за да е вечна любо-
вта им.

Около Понте Векио е и 
мястото, където може да 
си оставите колата без-
платно, защото в центъра 
на Флоренция паркингите 
са изключително скъпи.

Флоренция обаче не е 
обвита само и единствено 
в романтика. Градът е по-
знавал както велики момен-
ти, така и доста трудни 
мигове. Възраждането му 
започва през X век, а през 
1115 г. се превръща в ав-
тономна област. 

Флоренция измества 
Торино като италианска 
столица през 1865 г., като 
става седалище на първия 
държавен парламент, но 
след 6 години е заменена 
от Рим.

Бюстът на Челини, около който 

винаги има влюбени двойки

„Вратата на рая”

Площадът със „Санта Мария дел Фиоре”. Отпред се вижда 

базарът за кожени изделия на фона на кулата на Джото

Палацо Векио, пред който е статуята на Микеланджело

Закритият мост Понте Векио

Галерията „Уфици” събира шедьоврите 
на най-великите художници в света

Снимки авторът
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The project* for energy efficiency in the construction sector has 
started as the first working meeting in the town of Caceres, Spain 
was attended by 27 experts from 7 Mediterranean countries. Host 
was the Spanish Institute of Technology for Ornamental Rocks and 
Construction Materials (INTROMAC). In it representatives of the 13 
organizations participated, including technical assistant designated 
by the European Commission to support the implementation of 
planned activities and achievement of intended objectives. 

The discussions were related to the level of knowledge in the 
field of energy efficiency among the public and the application of 
energy efficiency measures for rehabilitation. The experience of the 
individual partners in the transfer of knowledge was analyzed. The 
conclusions of this dialogue in view of the current situation are that 
there is lack of focus on the real needs of the end user in the chain 
and in some countries there is no public awareness. The tools to 
share knowledge and extensive use of technologies from Northern 
Europe in the Mediterranean region have not yet been identified. 

Minister of Regional Development and Public Works Lilyana Pavlova:

BGN 4 billion for the re-
gions in growth is the maxi-
mum for the new program-
ming period of Operational 
Program “Regional Develop-
ment”. For the current one 
we had BGN 3.1 billion. 

“It is important for Bul-
garia to quickly end the 
debate on the next finan-
cial framework and I hope 
in February, when will be 
the next European Council 
meeting, the decision to be 
taken. Our optimal goal is to 
get at least as much money 
as we had during the cur-
rent programming period. I 
have confidence that this 
will be so,” said Minister of 
Regional Development and 
Public Works Lilyana Pav-
lova in a special interview 

Your Excellency, you are now 

4 years in Bulgaria, are there any 

changes, can you see any progress 

in our country?

I arrived in your country soon af-
ter its accession to the EU and I am 
a witness how much it has changed 
since then and what importance is 
the EU membership. This member-
ship brings so fundamental change in 
all aspects of public life that it would 
be unrealistic to expect the final re-
sults in five years. We should have 
in mind that for any of our countries 
it was not a goal but only means, we 
do not speak about a single act but 
about a process that should provide 
citizens with free and dignified life 
in a united Europe based on shared 
values and standards. Despite skepti-
cism that is often felt in the mood of 
the people, I think that Bulgaria is on 
the right track. 

How do you rate the investment 

climate in Bulgaria? Does the Slo-

vak business have interest in our 

country and where would you direct 

this interest?

After years of cautiousness, Slo-
vak businessmen begin to find the 
Bulgarian market again and our em-
bassy provides them with intensive 
support and assistance. The recent 
official visit of Prime Minister Boyko 
Borisov in Slovakia had a strong eco-
nomic focus. The two prime minis-
ters opened a cooperative exchange 
organized by the Slovak Investment 
and Trade Development Agency, 
partner of which was Bulgaria and 
it was attended by representatives of 
the economic ministries and Bulgar-
ian business delegation. 

What do you think our govern-

ment has decided to ask the people 

for the construction of the Belene 

NPP? 

Nuclear power for Slovakia is an 
important part of this mix, because it 
reduces air toxic emissions and en-
sures a stable price for the electricity 
produced in a nuclear plant. Slovakia 
finishes the third and fourth reactor 
in Mochovce NPP and is interested 
in building a new nuclear plant unit 
in Yaslovske Bohunice. As our Prime 
Minister Robert Fico recently con-
firmed, in Slovakia we cannot imag-
ine the energy security without our 
nuclear plants which have a high 
standard. 

Construction has major contri-

bution to growth in business cli-

mate in late 2012

Businesses show more optimism 
at the end of 2012, as construction 

and trade have the main contribution, 
according to recent data of the Na-
tional Statistical Institute.   

In December, the composite busi-
ness climate indicator in construction 
increased by 3.6 percentage points 
from November. This is mainly due 
to the more optimistic expectations of 
construction entrepreneurs about the 
business situation of enterprises over 
the next six months. The worry of 
managers is to the growing number 
of clients with delays in payments. 

The uncertain economic environ-
ment remains the factor limiting most 
the activity in the sector, as the latest 
survey reports reinforcement of the 
negative impact of factors “financial 
problems” and “competition in the 
industry”. Expectations of the major-
ity of construction entrepreneurs are 
selling prices to remain unchanged 
over the next three months.

Slovak Ambassador Carol Mistrik:

Bulgaria’s progress is most visible in infrastructure development, 
the bar is set high, do not pull it down, the diplomat advises   

Energy security is impossible for us 
without our nuclear plants Bulgaria is in the final negotiations on all funds from the first 

programming period. It must be exhausted as a resource in the 
onset of 2013, leaving only 2% of nearly BGN 7 billion.

The managing authorities of individual operational programs 
are prepared with their indicative annual programs for this year. 
Under “Regional Development” remains only one objective and 
it is “Support for Integrated Plans for Urban Regeneration and 
Development II”. For this purpose the grant amounts to BGN 
4.9 million and the indicative date for announcement of the 
scheme is 30 January 2013. Beneficiaries are municipalities, 
as the maximum assistance for the largest 7 amounts to BGN 
500 thousand, while for the smaller ones, forming component 2 
of the scheme will be given a maximum of BGN 200 thousand. 
The deadline for submission of proposals by municipalities will 
be 30 April 2013.

Construct ion wi ll  be leading for the recent schemes 
under Operational Program “Environment”. In it we have over 
contracting of the funds for 2007-2013 but despite that will be 
announced 2 new schemes this year. The first is for preparation 
of projects for improvement and development of infrastructure 
for water and wastewater in agglomerations between 2,000 и 
10,000 inhabitants and for it will be granted BGN 30 million. 
Beneficiaries will be local administrations and the indicative date 
for opening of the procedure and the receipt of proposals is 15 
January 2013.

2% of the European funds remain 
for contracting in 2013 

European project for knowledge 

renovation to start 

for “Stroitel” newspaper. 
In terms of payments goals are also high – 

BGN 1 billion. “To date were paid BGN 1 billion 
but for the entire period from 2007 until now. 
Next year we should settle the same amount 
only for 12 months. This is one of the most dif-
ficult tasks. The challenge is huge. Moreover, 
most of the projects are implemented well but 
there are some which are at risk. Every single 
euro of this one billion is important because 
if it is not settled, we have to return it. If we do 
not settle BGN 10 million, we will return BGN 
10 million,” said Pavlova.   

According to her, the BCC initiative for 
standard contracts is “great”. “Thanks BCC for 
this idea. If we make standard contracts – for 
supply, for construction and for supervision, 
this will minimize appeal procedures and fi-
nancial corrections imposed by the managing 
authority to the beneficiaries. There will be no 
need everyone to discover hot water and the 
copying of bad practices between municipali-
ties will stop,” said the minister. 
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Теодор Николов

Дни преди края на 2012-а 
ръководството на „Левски“ в 
лицето на изп. директор Иво 
Тонев, финансовия директор 
Константин Баждеков и ръ-
ководителя на проекта арх. 
Иво Пантелеев разкриха по-
вече подробности относно 
новия стадион на „сините“, 
който трябва да бъде изгра-
ден в следващите няколко 
години. Става дума за чисто 
нов стадион, а не за рекон-
струкция. Затова в периода 
между 25 и 30 януари ще бъде 
взривен сектор А. През юни 
трябва да бъде взривен и 
сектор Б.

Новото модерно съо-
ръжение ще бъде построе-
но на три етапа. Първият 
трябва да бъде завършен 
през май 2014-а за 100-го-
дишнината на клуба. В този 
етап се включва строител-

ството на секторите А и Б 
и междинният сектор между 
тях. Вторият ще стартира 
скоро след първия и трябва 
да бъде завършен през ес-
ента на 2015 г., когато ще 
бъде финализиран и сектор 
В. Етап 3 е в хоризонта на 
2017 г., когато трябва да 
бъде готов целият стадион.

Пълният капацитет 
на съоръжението ще бъде 
28 000 места, от тях 26 000 
е постоянният капацитет, а 
под секторите А и Б ще има 
възможност за добавяне и на 

няколко допълнителни реда. 
Проектът е такъв, че в бъ-
деще да има възможност и 
за увеличаване на местата.

Сектор А ще предста-
влява 5-етажна конструк-
ция. На първия етаж ще 
се намират основните 
помещения за спортисти 
и журналисти, специален 
персонал, както и магазин 
за феновете, музей и заве-
дение за бързо хранене. На 
втория ще има специален 
ВИП паркинг за около 50 ав-
томобила, който ще бъде 

свързан с етаж 5, където ще 
са ВИП ложите. От третия 
ще бъде основният достъп 
до трибуните на сектор А, 
на четвъртия ще има ВИП 
ресторант, а на петия са 
ложите.

Относно финансиране-
то Иво Тонев разкри: „Ще 
се справяме сами. Имаше 
вариант за фирма, която да 
ни помага, но тя се отте-
гли. Господин Батков също 
ще инвестира. Опции за фи-
нансиране има, засега има-
ме готовност за началните 

етапи. „Левски“ е клуб със 
сериозни възможности. Не 
сме мислили за банкови кре-
дити, но ако е необходимо, 
ще изтеглим. Ние сме в от-
лично финансово състояние. 
Работим  дисциплинирано и 
коректно.“

Иво Тонев говори и за 
започващите ремонти на 
съоръженията на детско-
юношеската школа. „Още в 
края на март ще построим 
нови съблекални за децата, 
стаи за наблюдение, лекар-
ски кабинет, модерна съ-

дийска стая и т.н. Теренът 
ще бъде готов наесен със 
съвсем ново покритие, над 
трибуните ще има козирка.

Има планове и за голям 
изкуствен терен на „Раков-
ски“, водят се преговори с 
МВР. „Поставил съм изис-
кване да се работи сериозно 
и за подобряване на селек-
цията в школата“, каза още 
Тонев.

В краткосрочна перспек-
тива промяна в паркомес-
тата няма да има. По-ната-
тък, в периода около 2017 г., 
ще има възможност за около 
800 нови места за паркира-
не. Ще има съвсем ново вли-
зане към стадиона за отбо-
рите и ВИП персоните, като 
играчите ще влизат откъм 
бул. „Владимир Вазов“. По 
един от новите лъчове на 
метрото ще има спирка на 
близко кръстовище, така че 
хората да могат да идват 
на стадиона и с градския 
транспорт.

Първият етап от обновяването на „Георги Аспарухов“ ще струва близо 20 млн. лв.

Първата ни ракета 
Григор Димитров записа 
страхотен успех още в 
началото на 2013 г., след 
като победи световния 
номер 13 Милош Раонич с 
6:4, 6:3 на турнира в Бриз-

бейн, Австралия.
Димитров бе безпощаден при подаванията си и 

спечели всички 26 точки при вкаран първи сервис, 
отразявайки и двете възможности за пробив, които 
се откриха пред съперника му. Раонич, който бе по-
ставен под номер 2 в основната схема на турнира, 
така и не успя да създаде напрежение за българина. 
Раонич допусна по един пробив в двата сета и загу-
би след час и 2 минути.

На четвъртфиналите Гришо ще се изправи срещу 
победителя от двубоя между Юрген Мелцер и Давид 
Гофен. С достигането си до най-добрите осем в Бриз-
бейн Димитров си осигури 45 точки за световната 
ранглиста и 12 090 долара от наградния фонд.

Цветан Соколов попадна 
в класацията Топ 10 на най-
добрите волейболисти в 
света за 2012 г. Силните му 
изяви с екипа на националния 
отбор на България осигуриха 
почетно място на българина 

в класацията, изготвена от volleywood.net.
В Топ 10 попаднаха още Мурильо Ендрес (Брази-

лия), Дмитрий Мусерский (Русия), Иван Зайцев (Ита-
лия), Лукаш Жигадло (Полша), Мат Андерсън (САЩ), 
Хенри Бел (Куба), Марко Подрасчанин (Сърбия), Луси-
ано де Секо (Аржентина) и Георг Гроцер (Германия).

За най-добър треньор на 2012 г. бе избран Вла-
димир Алекно, който изведе Русия до олимпийската 
титла на Игрите в Лондон 2012.

Петима волейболисти бяха определени за най-
добри на плажа през 2012-а: Мартинс Плавинс (Лат-
вия), олимпийските шампиони Юлиус Бринк и Йонас 
Рекерман (Германия), Шон Розентал (САЩ) и Алисън 
Черути (Бразилия).

Димитър Бербатов зае прес-
тижната 14-а позиция като 
топреализатор през новия век в 
класацията на Международната 
федерация по футболна история и 
статистика.  

Тя е направена на базата на 
международните голове на воде-
щите нападатели в света. Пред-
вид се взимат само попаденията 
за националните отбори и в между-
народни мачове на клубно ниво.  

Бербатов е със 72 попадения 
от 2001 г. нататък. От тях 46 са 
с екипа на България, а останалите 
26 са отбелязани в евротурнирите 
за „Байер” (Леверкузен), „Тотнъм” и 
„Манчестър Юнайтед”.  

Зад него остават имена като 
звездите на Премиър шип Уейн 
Рууни и Робин ван Перси, един от 
топреализаторите в Примера диви-
сион Радамел Фалкао, легенди като 
Роналдиньо и Михаел Балак и други.

Пред българина са само имена 
като Дидие Дрогба (104 гола), Лео 
Меси (94), Мирослав Клозе (94), Са-
муел Ето'о (92), Рууд ван Нистелрой 
(87), Тиери Анри (85), Кристиано 

Роналдо (84), Давид Вия (83), Раул 
Гонсалес (78), Златан Ибрахимович 
(75), Флавио Амадо (75), Андрий 
Шевченко (74) и Клаас-Ян Хунтела-
ар (74).  

По всичко изглежда обаче, че 
скоро българинът няма да може да 
увеличи актива си от попадения в 
тази класация.

Той вече се отказа от национал-
ния отбор, а вероятността този 
сезон „Фулъм” да се класира за ев-
ротурнирите е доста малка и пре-
минава през спечелване на ФА Къп.  

Така Бербатов може да се на-
дява евентуално на силна следва-
ща кампания на лондончани, за да 
излезе с тях в Европа и да увеличи 
актива си.  

За четвърти пореден път 
Лионел Меси получи титлата 
„Крал на Европа” в анкетата на 
уругвайския всекидневник „Ел 
Паис” за най-добър футболист 
в Европа. В анкетата гласуваха 
250 спортни журналисти и фут-
болни специалисти от Европа. С 
настоящата титла Меси израв-
ни рекорда на легендата Зинедин 
Зидан, който също е ставал че-
тири пъти „Крал на Европа”.

Аржентинецът зае първата 

„Трябва да признаем, че се 
намираме в лош момент, но аз 
съм сигурен, че ни предстои една 
много хубава година. Тренира-
ме здраво и вярвам, че хубавите 
неща ще дойдат”, сподели звезда-
та на „Реал” (Мадрид) Кристиано 
Роналдо.

„Тежко е, когато велик отбор 
като „Реал”, който е свикнал да 
побеждава постоянно, не е в най-
доброто си състояние. Нормално 
е хората да се поизнервят”, до-
бави португалският нападател 

Последният в класи-
рането на Висшата лига 
„Куинс Парк Рейнджърс” 
взе изненадваща победа 
с 1:0 при гостуването си 
на „Челси” благодарение 
на гол на бившия играч на „сините” Шон Райт-Филипс.

Гостите имаха само една победа в 20 мача от началото 
на сезона, преди визитата си на „Стамфорд Бридж”, но се 
възползваха от факта, че мениджърът на „Челси” Рафаел 
Бенитес даде почивка на част от основните футболисти 
на тима. Ашли Коул, Рамирес, Еден Азар и Хуан Мата започ-
наха мача на пейката, а техните заместници не се пред-
ставиха убедително и по този начин „сините” прекъснаха 
серията си от четири поредни успеха в шампионата.

Единственото попадение в срещата отбеляза бивши-
ят играч на „Челси” Шон Райт-Филипс, който се разписа 
с хубав удар извън наказателното поле в 78-ата минута. 
След тази победа КПР остава на дъното, но с равен брой 
точки с предпоследния „Рединг” и на пет от спасителната 
черта. Отборът на „Челси” пък заема четвъртото място 
с 38 точки и мач по-малко от своите конкуренти.

на „белия балет”. Роналдо коментира 
и решението на Жозе Моуриньо да 
остави на пейката Икер Касияс по 
време на мача с „Малага”. „Треньорът 
е този, който решава. Всички ние 
трябва да уважаваме неговите ре-
шения”, каза още бившият играч на 
„Манчестър Юнайтед”. Запитан за 
плановете си за в бъдеще, Роналдо 
отвърна: „Това не е най-важното нещо 
за момента. Най-важното сега е да 
намерим правилния път и отново да 
започнем да побеждаваме”. Португал-
ският национал има 14 гола в Ла Лига 
през тази кампания. „Реал” (Мадрид) 
подновява сезона в Испания с мач в 
неделя срещу „Реал Сосиедад”.

позиция със 108 гласа, на второ 
място е неговият съотборник и 
испански национал Андрес Иниес-
та - 93 гласа. На трето изоста-
на португалският нападател на 
„Реал” (Мадрид) Кристиано Ронал-
до, който получи едва 9 гласа. 

За най-добър треньор на Ев-
ропа за 2012 г. „Ел Паис” избра 
Висенте дел Боске - селекционер 
на националния отбор на Испа-
ния, следван от старши тре-
ньора на „Реал” Жозе Моуриньо и 
Пеп Гуардиола - бивш треньор на 
„Барселона”.
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Отминаха Коледа и Нова годи-
на. Но ако любимият човек е про-
пуснал да ви купи подарък, още не 
е късно да го стори. Ето някои 
интересни предложения, с които 
лесно ще забравите за закъсне-
нието. 

Чифт часовници Poetic Wish 
за него и за нея от Van Cleef & 
Arpels за 1 090 000 долара е на 
път да влезе в Книгата на Гинес 
за най-скъпия подарък тази годи-
на. Интересното е, че тези два 
часовника дори не показват часа, 
освен ако не завъртите копче-
то. Те изобразяват две сцени от 
една нещастна любов. На единия 
е изобразена жена, която гледа 
от Айфеловата кула към Нотр 
Дам, а на другия - мъж гледа от 
Нотр Дам към Айфеловата кула, 
се уточнява в тазгодишния ката-

лог за суперстилни и 
луксозни стоки Neiman 
Marcus.

Червен McLaren 
12C Spider за 354 хил. 
долара е на престиж-
ното второ място. 
Цялата серия от 12 
автомобила бе про-
дадена преди Коле-
да само за два часа. 
Изглежда, кризата е 
оказала известно вли-
яние, защото минала-
та година „Ферари” за 
400 хил. бе продадено 
само 50 минути след излизането 
на коледния каталог. 

Ако решите да споделите 
подаръка с приятели, е добре да 
изберете вечеря за 250 хил. до-
лара. Вие и най-близките ви ще 
бъдете обгрижвани като кралски 
особи от най-добрите готвачи 

в света - Daniel Boulud, Thomas 
Keller, Jerome Bocuse и Richard 
Rosendale. Преди тържеството 
гостите ще дегустират кок-
тейли с текила, а накрая ще си 

тръгнат с персонална бутилка 
скъпа домашно приготвена те-
кила Casa Dragones Tequila.

Има в известен смисъл и мал-
ко по-шантава идея. Как ви се 
струва за подарък кокошарник с 
кокошки за 100 хил. долара за зад-
ната ви градина, вдъхновен от 

Версайския дворец? Миниатюр-
ната сграда е истински лукс с 
отделни помещения. 

Все пак на Коледа и Нова годи-
на най-радостни са децата. Не е 
за вярване, но има родители, кои-
то са готови да платят 100 хил. 
долара, за да купят на децата 
си количка, която е досущ като 
спортен автомобил, но мощност-
та е една детска сила, защото 
въпросните возила са с педали.

Всеки подарък може 
да бъде придружен от 
поздравителна картич-
ка на ателието Gilded 
Age Greetings за луксозни, 
ръчно изработени поздра-
вителни послания. Рабо-
тилницата се намира във 
Флорида, а творенията, 
които се продават там, 
са вдъхновени от ерата 
след гражданската вой-
на в САЩ. В творбите им 
има чисто злато, както и 

различни комбинации от жълти и 
бели диаманти, рубини и смараг-
ди. За завършек на картичките 
са добавени и оригинални крис-
тали на Сваровски, които дават 
и крайния външен вид на новата 
продуктова линия на бутиковото 
ателие.

Часовник за милион долара

Картичка със злато и скъпоценни камъни

Автомобил с една детска сила

Мерцедесът е чудесен подарък

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

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.

Всички цени в тарифата са без ДДС

За контакти: 806 24 22; 0884 20 22 57
Сградата на Палавеев 
загатва за лукса в 
модерна София

   
ПЪРВА СТРАНИЦА  под главата 30 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 298х55 пиксела на уебсайт
www.vestnikstroitel.bg - 150 лв./месец; 1200 лв./година

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН НА РЕКЛАМА  150 лв.

ЕДНО ВРЕМЕ

РЕПОРТАЖ

АНАЛИЗИ

Идва ред за ремонти и 
по „Цариградско шосе”

Безпясъчен бетон за 
площи за движение с 
леко и средно тежко 
натоварване

Никопол - 
градът на победите
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц 

Сложиха му фланелка 

на ЦСКА, шапка  
на „Славия“ и го пуснаха  
в сектора на агитката  
на „Левски“.

Гледайте по телевизията  
„Последният екшън герой“.



40 СТРОИТЕЛ петък, 4 януари 2013


