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Президентът Росен Плевнелиев:

±ÜÔÊÛÂÔÂÐÓÔÂÄÂÔÐÓÏÐÄÇÏ
ÑÒÊÐÒÊÔÇÔ
Снимка Денис Бучел

До 2020 г. България ще
има завършен магистрален
пръстен, стана ясно на 130-ата
годишнина на АПИ
Свилена Гражданска

„Магистралите остават
първи приоритет за страната.“
Това заяви държавният глава
Росен Плевнелиев при откриването на официалната церемония за отбелязването на 130-годишнината от създаването на
Агенция „Пътна инфраструктура“. „Разчитайте на мен като
президент, че този национален
приоритет ще бъде най-високо
в ранглистата на българската
държавност. Самочувствието
на гражданите е ниско, защото
няма едно нещо, което да посочим и да кажем, че сме направили от А до Я, и то на световно
ниво. Искам това да се промени.
А вие можете да го сторите“,
обърна се той към служителите
на пътната агенция.
„АМ „Люлин“ вече е готова.
„Тракия“ ще бъде. „Марица“ е на
дневен ред, следват и останалите“, уточни Плевнелиев. По думите му никой вече не оспорва

възможностите на българската
пътна агенция, дори и в Брюксел.
„Никой не се съмнява, че нашите
строители могат да изградят
магистрали на разумна цена с

европейско качество. Оттук,
набрали скорост, ни очаква един
по-широк свят - Катар, Китай и
други чужди пазари“, очерта хоризонтите за развитие държав-

ният глава.
У нас предстои до 2015 г. да
бъдат завършени общо около
300 км магистрали, а още около
400 км - до 2020 г., напомни Ро-

сен Плевнелиев. Той поздрави за
празника пътните строители,
проектантите и служителите
от администрацията на АПИ.
` стр. 3

Тази седмица в броя
ИНТЕРВЮ

` стр. 6-7

Кристиан Кръстев,
служебен министър
на транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията:

Надявам се голяма част от
инфраструктурните обекти да бъдат
изграждани от български фирми

ЗАКОНЪТ

` стр. 15

ТЕМА

` стр. 16-17

Адвокат
Валентина Бакалова,
експерт по ЗУТ:

Нужен е закон
за строителството

Бързи плащания
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Премиерът Марин Райков:

ǗǬǼǯǺǾǺȅǱǰǬǰǱǹǬǝǺȀǴȋ
ǱǮǼǺǻǱǵǽǶǴǺǭǷǴǶ
Очаква се вторият етап от проекта да бъде завършен до края на годината
Снимка Денис Бучел

Мартин Славчев
„Ларгото ще даде на
София европейски облик.
Правителството ще държи много този проект да
се реализира в срок и със
съответното качество.
Надявам се, че до края на
2013 г. ще бъде налице и
видимият резултат от
него.“ Това заяви служебният премиер Марин Райков по време на обиколка
на Ларгото след работна
среща в Министерския
съвет с кмета на София Йорданка Фандъкова.
Двамата посетиха и метростанция „Сердика II“.
По време на разходката към министър-председателя и градоначалника
на столицата се присъединиха изпълнителният
директор на „Метрополитен“ ЕАД инж. Стоян
Братоев, министърът
на културата Владимир
Пенев и зам.-кметът
на София в направление
„Култура, образование,
спорт и превенци я на
зависимости” д-р Тодор

ǣǱǽǾǴǾǼǺǲǰǱǹǰǱǹ
ǮǱǽǾǹǴǶÅǝǾǼǺǴǾǱǷ´
„Строител“ е издание,
което за 4 години от вестниче извървя дългия и нелесен
път до това да се превърне
във Вестник. Доказа своето
място във всеки един офис
на строителна фирма, на
бюрата на всеки един кмет
и министър, във всяко едно
дипломатическо представителство, в Брюксел. Преди 5
години, когато започна работата по създаването
на вестника, дори не сме си и помисляли, че е възможно това да бъде факт.
Пожелавам успех на „Строител“ и на неговия
екип. И още дълги години вестникът да бъде гласът
на строителния бранш!
Инж. Светослав Глосов, председател на КСБ

ǚǽǱǸȋǳǺǮǴǼǬǽǬǻǼǱǰ
ǻǼǱǷǴǮǬǹǱ

Премиерът Марин Райков, министърът на културата Владимир Пенев, столичният кмет
Йорданка Фандъкова и инж. Стоян Братоев направиха обиколка на софийското ларго

Чобанов.
„За първи път има х
възможността да разгледам Ларгото и да посетя метрото. Много съм
впечатлен - каза Райков.
- С госпожа Фандъкова
обсъдихме редица теми,

свързани с проектите
на Софи я и живота на
гражданите. По време
на работната среща засегнахме и множество
въпроси от социален характер”, обясни още той.
„Надявам се до края

на годината и вторият
етап от проекта да бъде
реализиран, защото това
е важно не само за нашето самочувствие, но и за
икономиката, туризма и
работните места в града“, каза Фандъкова.

„Осем от десетте язовира на четирите големи
каскади са пред преливане,
а резервът във водоемите
е между 1 и 5 см.“ Това заяви инж. Митьо Христозов,
директор на Централното
диспечерско управление на
ЕСО на заседание в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Христозов подчерта, че
няма как да бъдат източени
всички язовири, тъй като
това може да създаде опасност за най-близките населени места по поречието на
Марица.

„Освен контролирано изпускане на водите се налага
да заработят и ВЕЦ-овете
от каскада „Арда”. В момента от водните централи
се получават 750 мегавата
ток“, каза Христозов.
По думите на Христозов шестте най-критични язовира са в каскадите
„Доспат Въча” и „Доспат”,
където водата работи на
около 750 мегавата. Язовирите „Батак” и „Белмекен”
все още не били опасни, но
през следващите две-три
седмици може да се напълнят.

ȅǱǱȀǴǹǬǹǽǴǼǬǹǱǾǺǳǬǱǹǱǼǯǴǵǹǺǺǭǹǺǮȋǮǬǹǱ
Управляващият орган на ОП „Регионално развитие“ (ОПРР) започна процедура по
увеличаване на безвъзмездното финансиране за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради. Субсидията ще
достигне 75% от стойността на всеки
проект за саниране. Така участието на
собствениците ще бъде намалено до 25
на сто вместо досегашните 50%. Те ще
могат да се осигуряват с лични средства
или със заем.
Увеличеното финансиране ще покрива
разходи за изготвяне на технически или работен проект, оценка за съответствието,
строително-монтажни работи, авторски
и строителен надзор, за осигуряване на

необходимите разрешителни документи
и за въвеждане на обекта в експлоатация.
Ефективното прилагане на програмата за енергийна ефективност е един
от приоритетите на служебния кабинет.
Увеличаването на размера на безвъзмездната финансова помощ е било договорено
в Брюксел миналата седмица от вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина
Захариева и еврокомисаря по регионална
политика Йоханес Хан. Чрез програмата
ще бъдат подпомогнати не само българските семейства, но ще се създаде и допълнителна заетост за малкия и средния
бизнес.

ÅǙǬǭǿǶǺ´ǻǺǷǿȃǴǳǱǷǱǹǬǽǮǱǾǷǴǹǬ
Висшият екологичен
е кс п ерт е н съ в ет к ъ м
Министерството на
околната среда и водите
(МОСВ) е дал положителна оценка на доклада за
въздействие върху околната среда на проекта „Набуко“. Така газопроводът
получава зелена светлина
за преминаване през територията на България.
„Набуко“ ще „влезе“ в
страната в близост до

с. Странджа на българотурската граница. Изходната точка е на границата с Румъния, близо до
Оряхово.
Дължината на трасето е 422 км с диаметър
от 1422 мм, като най-високата точка е 770 м (в
района на Стара планина), а най-ниската - 25 м
(в равнината на Дунав).
Газопроводът ще бъде
изграден под земята на

м и н и м а л н а д ъ лб о ч и н а
1 м. Работното налягане е
100 бара. Изпълнителите
на трасето ще трябва да
използват технологията
на хоризонталното сондиране при прехода на р.
Дунав, са уточнили още по
време на заседанието на
ВЕЕС, става ясно от съобщението на Коалиция за
устойчиво развитие, която е част от екологичния
съвет.

ǌǑǢÅǖǺǳǷǺǰǿǵ´ǻǼǺǯǹǺǳǴǼǬǸǷǹǷǮǳǬǯǿǭǴ
„Общо 19 млн. лв. ще
бъдат загубите на АЕЦ
„Козлодуй“ от мярката за
ограничаване на производството на електрическа енергия.“ Това каза
изпълнителният директор
на централата Валентин
Николов по повод заповедта на Електроенергийния системен оператор

(ЕСО), с която се налага
ограничаване на производството на електрическа
енергия на всички производители.
„По цени от регулиран
пазар загубата за АЕЦ
„Козлодуй“ ще е 16 млн.
лв., а по себестойност
- около 19-20 млн. лв. Заповедта няма краен срок,

но предполагаме, че ще е
до излизане на V блок на
централата в планов ремонт“, уточни Николов.
Той бе категоричен, че
безопасността на АЕЦ
„Козлодуй“ е изцяло гарантирана, като допълни, че
мощността на V блок е
намалена до 750 мегавата,
а на VI - на 550 мегавата.
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Президентът Росен Плевнелиев:

ǷȢȚȐȡȈȚȈȖșȚȈȊȈȚȖșȕȖȊȍȕȗȘȐȖȘȐȚȍȚ
Снимки Денис Бучел

` от стр. 1

Инж. Лазар Лазаров, председател на АПИ:

ǏǺǼǰǱǱǸǽǱǽǹǱȅǬǾǬ
ǶǺǴǾǺǻǼǬǮǴǸ

„Знам, че можете, и очаквам денонощен труд. Независимо кой колко е построил,
моят апел е ясен към всички
политици - нека подкрепяме
тази национална визия“, добави
той. По думите му предстоят
важни реформи за страната,
чрез които ще бъде павиран
пътят за строителството
на инфраструктура в България. Той напомни и че скоро се
очаква да бъде въведена толсистема на световно ниво.
Според него тя ще осигури построг принцип за заплащане и
ще увеличи приходите на АПИ,
за да може агенцията с тях да
гарантира качеството на мрежата.

Искам да пожелая най-вече здраве на строителите,
на проектантите, на строителния надзор - на всички,
свързани с пътната администрация. Нека имат силите да работят и да се справят със задачите, които
ни предстоят.
Надявам се да осигурим необходимите средства
и възможността да се случат големите обекти, за
които работим в момента и които мечтаем да изградим. Когато това се случи, ще можем да кажем, че АПИ
е изпълнила задачите си. Дотогава сме длъжници на
обществото, но все пак да не забравяме, че пътната
агенция е администрация, която си служи с финансиране от държавата.
За нас пътят е живот и се гордеем с нещата, които правим. А ги правим, за да бъдат хората доволни
от крайния продукт.

ǚǾǰǺǶǴǷǺǸǱǾǼǬ
На 3 април 1883 г. с Указ № 267
на княз Александър I Батенберг се
полага началото на пътната администрация. С него се утвърждават
законите за изграждането, поправката и поддръжката на държавните и окръжните пътища, както и
Правилникът за службата на кантонерите.
Двата закона са изработени
от княз Михаил Хилков, който е
бил управляващ Министерството
на общите сгради, земеделието и
търговията (МОСЗТ) в кабинета
на ген. Леонид Соболев. Това ведомство е отговаряло и за пътищата
на държавата.
По-късно МОСЗТ е управлявано
лично от министър-председателите Драган Цанков и Петко Каравелов.
През 1887 г. пътната мрежа,

която преди Освобождението е
била 2100 км, достига 3367 км, с
5176 моста и водостоци, от които
2026 дървени, 2973 каменни и 177
железни. През 1912 г. се разраства
до 8876 км, с 15 450 моста и водостоци и 492 кантона.
На 19 май 1971 г. с Разпореждане №239 на Министерския съвет
се утвърждава изграждането на
автомагистралния пръстен на
страната в направленията: София
- Пловдив, Сливен - Бургас - Варна
и София - Плевен - Бяла - Попово Нови пазар - Девня - Варна.
Днес републиканската пътна
мрежа е близо 20 хил. километра.
От тях около 540 км са автомагистрали, 2975 км - първокласни пътища, 4034 км - втори, а 11 766 км
- трети клас. Над 284 км са връзките при кръстовища и пътни възли.

„Предстои да защитим приоритетите на
страната за периода 2014-2020 г. пред ЕК.
Сигурен съм, че българската държавност
знае как и може да постигне целта ни пътищата да се превърнат в главна тема и за
Европа“, добави той.
„Освен че създава работни места, строителството на пътища привлича и инвестиции“, коментира вицепремиерът и министър
на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева, като посочи,
че в момента се изграждат общо 158 км магистрали.

„Основната задача на служебния
кабинет е да договорим европейските
средства за следващия програмен период 2014-2020 г.“, подчерта Захариева.
„Има приемственост в пътни я
сектор и ще продължим да изграждаме
инфраструктура, защото тя е гръбнакът на всяка държава. Когато пътната
мрежа стига до всяка точка на страната, тогава икономиката ще бъде в
подем“, заяви председателят на УС на
АПИ инж. Лазар Лазаров.
Участие в церемонията по случай
годишнината на пътната администрация взеха кметът на столицата Йорданка Фандъкова, началникът на ДНСК инж.
Милка Гечева, председателят на КСБ инж.
Светослав Глосов, почетният председател
на Камарата и президент на „Главболгарстрой“ АД инж. Симеон Пешов, зам.-председателят на КСБ инж. Николай Михайлов, изп.
директор на Камарата инж. Иван Бойков,
председателят на секция „Инженерна инфраструктура“ към КСБ инж. Росен Колелиев, председателят на секция „Проектиране
и строителен надзор“ инж. Валентин Зарев,
представители на строителни фирми и други официални гости.
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´ÒÊÑÂÒÔÊÊÑÐÆÒÇÆÊ×ÂÍÊÓÔÊÔÇ
Бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще води в Стара
Загора и във Варна, където ще срещне номинирания от червените за премиер Пламен Орешарски
Снимка Влади Георгиев

Невена Картулева,
Елица Илчева
Първите двама в ГЕРБ
- Бойко Борисов и Цветан
Цветанов, ще водят по две
листи за предстоящите
избори. Бившият премиер
ще се бори за вота в 25
МИР София, където ще се
изправи срещу лидера на
БСП Сергей Станишев. Борисов застава начело и на
листата в Пловдив-град,
където пък ще срещне
Стефан Данаилов. Цветанов повежда герберите от
Благоевград и Велико Търново, съобщи лично председателят на предизборния щаб на ГЕРБ. Там той
ще се изправи срещу Емил
Костадинов и Мариана Бояджиева от социалистите. Това стана ясно, след
като през седмицата Цветан Цветанов представи
избирателните листи на
партията, а говорителят
на социалистите Корнелия
Нинова съобщи решението
на Столетницата за списъците.
Борисов и Цветанов
обаче не са единствените,
които ще са водачи на по
две листи. Толкова са поверени и на Лиляна Павлова, която беше министър

на регионалното развитие
и благоустройството в
предишния кабинет. Тя ще
води във Варна, където
ще срещне номинирания
от червените за премиер
Пламен Орешарски, както
и в Стара Загора. В Града
на липите тя ще се изправи срещу Сергей Станишев.
Освен Павлова доверието на ръководството
на ГЕРБ са спечелили още
няколко от старите министри. Томислав Дончев
и Делян Добрев ще водят
листи в родните си Габрово и Хасково. Дончев ще
се „състезава“ с Йордан
Стойков от БСП, а До-

брев - с Драгомир Стойнев. Бившият икономически министър в последния
момент е бил избран да оглави и листата в Перник.
Там той застава срещу
кандидата на БСП Ангел
Найденов.
Други двама министри
- Тотю Младенов и Ивайло
Московски, са разпределени съответно във Враца и
23 МИР София. Срещу Младенов ще се изправи Янаки
Стоилов от БСП, а срещу
Московски - Жельо Бойчев. Водач на две листи е
и бившият заместник на
Симеон Дянков Владислав
Горанов, който се заема
с 24 МИР София и София-

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД
4000 Пловдив, ул. „Хр. Ботев “ № 92 В,
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com

Сертифициран
по ISO 9001 - 2008

www.kofragna-bg.com

НИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
hСпециални кофражи и метални
конструкции
h Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
h Подпорни скелета и телескопични
подпори
h Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
h Фасадни рамкови скелета, подвижни
работни платформи
h Парапетни стойки за обезопасяване на
плочи
h Едностранни кофражи
h Кофражни аксесоари
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични
решения за изпълнение на:
h Жилищни и административни сгради
h Търговски сгради (молове)
h Пречиствателни станции
h Атомни електроцентрали
h Мостови съоръжения
h Подпорни стени
h Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
h Метростанции

област. Там съперник от
социалистите ще му бъде
Петър Курумбашев.
Цецка Цачева очаквано
ще води листата в Плевен,
а Искра Фидосова в Монтана. Експредседателят
на парламента застава
срещу Стефан Данаилов
от БПС, а бившият председател на парламентарната група на ГЕРБ - срещу Младен Червеняков.
Вежди Рашидов и Де-

сислава Атанасова ще са
на по-задни позиции в листата в Пловдив. Свилен
Нейков и Симеон Дянков не
присъстват в списъците.
За последния Цветанов
припомни думите на Бойко
Борисов, че ако спечелят
вота, доскорошният министър на финансите изобщо няма да е в изпълнителната власт. Бившият
министър на вътрешните
работи подчерта, че окончателният вариант на
кандидатдепутатските
листи на ГЕРБ ще стане
ясен в неделя.
БСП включи в т. нар.
гражданска квота на избираеми места 60 известни
имена на хора на културата, бизнеса, спорта. Сред
тях са тенорът Калуди
Калудов, олимпийски ят
шампион по стрелба Таню
Киряков и Мартин Захариев. Бившият издател
на „Плейбой“ беше голямата изненада, защото е
популярен като човек от
десния спектър. ГЕРБ пък

заложиха на олимпийската състезателка по борба Станка Златева, която
ще се яви като техен кандидат в Сливен.
Д руг ат а полит иче ска сила, която бе сред
първите, обявили водачите на листи, е Движение
„България на гражданите”.
Лидерът на формацията
Меглена Кунева е начело
на листата в Русе и в 23
МИР в София, където се
изправя срещу бившите
министри от кабинета
„Борисов“ Тотю Младенов и Ивайло Московски.
Найден Зеленогорски ще
се състезава за гласове
с Борисов и Станишев в
25 МИР. Бившият кмет
на Плевен ще бъде начело и в родния си град. Две
листи - в Добрич и 24 МИР
в София, са поверени на
бившия кандидат за кмет
на София от ДСБ Прошко
Прошков, а ексминистърът
от кабинета на тройната
коалиция Даниел Вълчев се
кандидатира от Варна.

ǫȓȈșțȊȈȔȍȏȈȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȜȖȘȔȈȞȐȐ
Общо 63 партии ще
участват на предсрочните
парламентарни избори на 12
май. Коалициите са осем, а
27 от 63-те формации са
разпределени в тях. Това
означава, че гражданите
ще могат да избират между 44 политически субекта,
става ясно от данните в
сайта на ЦИК, които бяха
качени, след като на 1 април
приключи срокът за регистрация.
Заради оставката на
кабинета „Борисов“ два
месеца по-рано ще отидем
до урните, за да определим
депутатите в 42-рото народно събрание, които пък
ще получат възможността
да изберат членовете на
Министерския съвет - 89
поред след служебното правителство, назначено от
президента Росен Плевнелиев.
Общо 70 партии бяха
подали заявление да участват във вота. Комисията

отказа регистрация на
три формации - Българска комунистическа партия, „Реформа“ и „Победа“, заради нередности в
документацията - най-често липса на изискваните
7000 подписа на избиратели
и внесен депозит от 10 хил.
лв. Регистрациите на други
4 партии - „Солидарност“,
„Зелена партия“, Българска национал-патриотична
партия и Партия на българските комунисти, бяха заличени, след като проверката
на ГРАО не установи нужните подписи.
Въпреки това броят
на регистрираните формации е рекорден. За сравнение - на изборите за народни представители на 5
юли 2009 г. се явиха общо
18 партии и коалиции, а на
предходните - през 2005 г.,
са били 22. Сега те са 44.
Предизборната кампания започва на 12 април,
30 дни преди изборите, и

ще приключи в 24 часа на
10 май. 11 май ще е ден за
размисъл и партиите няма
да имат право да агитират гражданите. Според
последните законови промени изборният ден вече
ще започва с час по-късно
- в 7.00 ч, и ще продължи
до 20.00 ч. Общият допустим от закона размер на
средства за изразходване
от партия и коалиция за
предизборна кампания е 4
млн. лв., а за инициативен
комитет - 200 хил. лв.
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) ще
изпрати 22 дългосрочни
и 220 краткосрочни международни наблюдатели
за предстоящите избори,
става ясно от доклад на
предварителна мисия на организацията в България. На
местния вот през 2011 г.
и парламентарния през
2009 г. у нас идваха ограничени мисии от по 21 души.

ǰȏȉȖȘȕȐȧȚȉȖȘȌȡȍȐȏȧșȕȧȊȈ
ȐȔȈȓȐȏȓȖțȗȖȚȘȍȉȈșȓȐȟȕȐȌȈȕȕȐ
Мартин Славчев
Гражданският борд за провеждане на
честни избори към Министерския съвет
ще разгледа следващата седмица сигналите за възможни злоупотреби с лични
данни в подписките на партиите. Справка
на ГРАО показа, че в списъците има над 10
хиляди имена на затворници или психично
болни хора. Това стана ясно по време на
първото заседание на борда.
„Гражданите трябва да имат механизъм, по който да проверят дали данните им
не са използвани от някоя партия за попълване на изискваните от закона предизборни подписки“, призова Антоанета Цонева
от Института за развитие на публичната
среда. „Не виждам никакво основание да не

приемем това предложение“, отговори служебният премиер Марин Райков. Следващата седмица бордът ще изслуша информация по случая от ГРАО и от Комисията за
защита на личните данни.
Общият брой на откритите имена на
българи без избирателни права е 10 704.
При някои партии техният дял достига 4%
от всички подписи. В ЦИК вече постъпват
жалби от граждани, които искат да проверят дали с данните им не е злоупотребено. Комисията обаче реши да не препраща
тези жалби до ГРАО, където може да бъде
извършена такава проверка.
Всеки може да провери срещу ЕГН дали
е включен в списъците чрез SMS на номер
18429 за всички мобилни оператори. Има
осигурен и безплатен телефон 080014726.
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ǲȈȉȐȕȍȚȢȚȊȢȊȍȎȌȈÄȏȓȈȚȍȕ
șȚȈȕȌȈȘȚ´ȏȈȜȐȘȔȐȚȍ
Невена Картулева
Кабинетът предвижда да се въведе „златен
стандарт“ за фирмите,
като целта е на изрядните данъкоплатци да
се възстановява ДДС до
10 дни без изчакване и да
се изплатят дължимите
от Министерския съвет
средства към малките и
средните предприятия.
Това е част от приоритетите и задачите на служебното правителство,
публикувани на страни-

Планират ДДС на изрядните данъкоплатци
да се възстановява до 10 дни
цата на Министерския
съвет.
То се ангажира също да
осъществява контрол върху състоянието на големите държавни компании,
които са в критично състояние, като БДЖ, ВМЗ,
„Мини Марица-изток“.
Останалите приоритети на правителството
са осигуряване на ефективна работа на всички
държавни институции

с особено внимание към
изпълнение на бюджета
за 2013 г.; използване на
резервите в по дкрепа
на най-уязвимите групи;
прилагане на мерки за
ограничаване на ръста на
безработицата; подкрепа
за малките и средните
предприятия за създаване
на работни места, инвестиции. В социалната сфера кабинетът предвижда
още ограничаване на не-

декларираната заетост,
намаляване на нарушенията на трудовото законодателство и активно
прилагане на гъвкавите
форми на заетост. В областта на енергетиката
е заложена пълна проверка
по цялата верига производство – пренос - разпределение, включително
международна. Резултатите от проверките ще бъдат публично оповестени.

Приоритет е и изготвянето на национален план
и създаването на единна
структура за управление
на мащабна програма за
енергийна ефективност
за следващия програмен

период. Активно ще се
работи и за подкрепа на
българските кандидатури
за Европейска столица на
културата.

ǰȘȍȕȈǴȓȈȌȍȕȖȊȈȡȍȘȢȒȖȊȖȌȐ ǷȘȍȌȗȘȐȍȔȈȚȔȍȘȒȐȏȈȕȈȔȈȓȧȊȈȕȍȕȈȏȈȌȢȓȎȍȕȐȧȚȈȒȢȔȉȐȏȕȍșȈ
ǶǷÄǲȖȕȒțȘȍȕȚȖșȗȖșȖȉȕȖșȚ´
сектор”, допълни Райков. общините, за да имат пред- на финансите.
Мартин Славчев
Емил Христов
Заместник-министърът на икономиката,
енергетиката и туризма
Ирена Младенова е новият
ръководител на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“. Тя ще
отговаря пряко за оперативната програма поради
необходимостта от бързо
и ефективно усвояване на
нейния ресурс до края на

този програмен период и
договаряне на максимално
добри условия за бизнеса
през следващия. Под ръководството на Младенова
вече са изготвени няколко
промени, които ще осигурят по-лесен достъп на
фирмите до бюджета на
програмата. Една от тях
са инструментите на финансовия инженеринг, създадени със средства по
инициативата JEREMIE.

„Предприети са мерки
за намаляване на задълженията на държавата към
бизнеса.“ Това каза пред
журналисти министър-председателят Марин Райков
след редовното седмично
заседание на Министерския
съвет. „Дължимата сума в
момента е около 108 млн. лв.
Помолих и министъра на финансите Калин Христов да
предприеме стъпки в посока разплащане с частния

Христов подчерта, че кабинетът има ангажимент
само по отношение на дълговете на централната администрация, а местните
власти сами отговарят за
задълженията си.
„Има промяна в Закона
за задълженията и договорите във връзка с влизането в сила на европейската
директива за разплащанията в рамките на 30 дни.
(Виж стр. 16-17) Изпратих
писмо, с което информирам

вид това в работата си. Не
става дума за ултиматум.
Просто ги информирам.
Всички местни власти получават в срок трансфера,
дължим им от правителството. Оттам нататък
те трябва да работят в
рамките на собствените си
бюджети и да не предприемат ангажименти, които
надхвърлят възможностите им, тъй като не може да
има допълнителен трансфер”, посочи министърът

А
СЕГ

Райков коментира още
състоянието на фискалния
резерв, като съобщи, че към
18 март 2013 г. той е в размер на 4 млрд. лв. и превишава депозита на Сребърния
фонд от 2 млрд. лв.
„Ние сме поели ясен и
безусловен ангажимент
да спазваме бюджета за
2013 г., а той предвижда
в края на годината фискалният резерв да бъде
4,5 млрд. лв.”, напомни премиерът.
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Кристиан Кръстев, служебен министър на транспорта,

¯ÂÆáÄÂÎÓÇÅÐÍáÎÂÙÂÓÔÐÔ
ÆÂÃÜÆÂÔÊÉÅÒÂÈÆÂÏÊ
Няма да позволим криминална приватизация на „БДЖ - Товарни превози”

Кристиан Кръстев е министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията в служебното правителство на
Марин Райков. Той е роден на 9 юли 1976 г.
Завършва Университета за национално и световно стопанство в София с бакалавърска
степен по „Икономика на индустрията“ и магистратура „Международни икономически
отношения“.
От 1998 г. до 2003 година е мениджър
„Човешки ресурси“ - дистанционна регулация
във вестник „Време“ в Ямбол. В периода от
февруари 2002 г. до август същата година е
управител на „Фурнир Тетевен” ЕООД. От април 2004 г. до декември 2005 г. е председател
на Съвета на директорите на „Летище Бургас” ЕАД. От декември 2003 г. до февруари
2005 г. е изпълняващ длъжността директор
на Дирекция „Корпоративно преструктури-

Свилена Гражданска
Г-н Кръстев, кои ще
бъдат основните приоритети във вашата
работа като служебен
министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията през следващите
седмици?
В а же н п р и о р и т е т,
може би дори най-важният, е оздравяването на
„Холдинг Български държавни железници“ ЕАД .
Още от първи я си ден
като министър водя постоянни разговори със
синдикатите, с кредиторите, за да успея да получа цялостна представа
и за най-малкия дефект в
управлението на дружеството. По време на моя
мандат ще направя всичко
по силите си да модернизираме железницата и да
я обърна с лице към нейните клиенти – пътниците.
Стъпка към стабилизирането на „Холдинг БДЖ“
ЕАД е създаването на кре-

ране и капиталов пазар“ в Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В периода от февруари
до края на 2005 г. е директор на Дирекция
„Административно, правно, финансово и
стопанско обслужване“ в ИА „Пристанищна
администрация“. След това в продължение на
близо пет години е изпълнителен директор и
член на Съвета на директорите на „Уиз Еър
България Еърлайнс“.
От декември 2009 г. до януари 2013 г. е
председател на Съвета на директорите на
„Пристанище Варна” ЕАД. От началото на
2011 г. в продължение на две години е управител на „Флайнг карго България“. През януари
2013 г. Кръстев е назначен за заместник-министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията в кабинета на
Бойко Борисов.

дитен съвет, което ще се
случи съвсем скоро. В него
ще поканя представители
на основните кредитори
на дружеството. Заедно с
тях ще търсим варианти
за спасяването на БДЖ,
изгодни за всички.
Д р уг п р и о р и т е т е
финализирането на работата по Дунав мост 2 и
пускането му в експлоатация. Има все още някои
предизвикателства пред
нас, но е реалистично да
се надяваме, че откриването на съоръжението ще
е в следващите месеци.
В областта на електронното управление от
особено значение е да приключим успешно два големи проекта, финансирани
от ОП „Административен
капацитет“, за осигуряване на автоматичен обмен
на данни между най-важните регистри и за електронната идентичност
на българските граждани.
През май ще бъдат представени 100 електронни
услуги на централната
администрация, 50 е-услуги на Столичната община,

10 - на община Пловдив,
свързаност на повече от
30 национални регистъра
с данни, системата за
електронна идентичност
на българските граждани.
Предстои внедряването на няколко дългоочаквани от бранша електронни системи в областта на
автомобилния транспорт.
Очаква ме в най-крат ки срокове да започне да
функционира и електронно
подаване на документи за
обучение на кандидатите
за водачи на МПС. Работи се и по изграждане на
електронен регистър на
кандидатите за водачи на
МПС, график за определяне на датите за провеждане на изпитите и контролна карта, чрез която
резултатите от тях ще
се въвеждат в система-

та. Ще е възможно да се
проследи и маршрутът
от съответния изпит и
местата, където кандидатът е допуснал грешка.
Подготвяме и промяна
в организацията при техническите прегледи на
автомобили. Ще бъде заложено задължителното
условие преди тях да се
проверява дали собственикът на автомобила е
сключил задължителна
застраховка „Гражданска
отговорност”. Ако се окаже, че няма такава, автомобилът няма да бъде
допуснат да премине техническия преглед.
Как ще продължи работата по ОП „Транспорт“? Очаквате ли да
има някакви сътресения
във връзка с политическата обстановка в
страната?
Ще направим всичко
необходимо, за да не изостава нито един от проектите. Мисля, че никой
от изпълнителите няма
интерес да забави работата си, а ако някой е
мислил да се възползва от
политическата ситуация,
много скоро ще разбере,
че държавата е на мястото си и няма да допуснем
никакви компромиси в качеството и сроковете.
На този етап работата по ОП „Транспорт”
се движи с добро темпо
– сключени са договори за
строителство на всички железопътни и почти
всички пътни проекти.
Втората линия на метрото вече е в експлоатация,
а в началото на 2015 г.

ще открием и връзката
на подземната железница
до летище София и другото разклонение до Бизнес
парка в „Младост 4”.
Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура” стартира
проекта за изграждане на
речен информационен център в Русе – изключително модерно съоръжение,
от което ще се управлява
корабният трафик в българската част на р. Дунав. В ход са и други, помалки обекти.
Какво предстои да
бъде свършено по ОПТ
през тази година?
Няколко проекта са
във финална фаза на изпълнение и целта ми е да
бъдат приключени през
тази година. На първо
място, разбира се, е АМ
„Тракия”, която има огромно обществено значение. Към този момент с
много добри темпове се
движи и строителството
на лот 1 от АМ „Струма“.
Можем да се надяваме, че
той ще бъде приключен
предсрочно.
Тази година трябва да
бъдат открити връзката
на „Хемус“ със Софийския
околовръстен път, както
и част от жп лини ята
Пловдив – Бургас. Напълно
готова е и жп отсечката
Свиленград – турска граница, като предстои пускането й в експлоатация
до няколко седмици.
Вие поемате отговорността за договаряне на средствата за
следващия програмен

период 2014 – 2020 г.
по ОП „Транспорт“. Как
очаквате да протекат
преговорите?
Както досега, така и в
следващите месеци преговорите за определяне
на размера на средствата за България за следващия програмен период ще
бъдат водени на най-високо правителствено ниво.
Това, което зависи от мен,
ще бъде направено – няма
да бъдат допускани компромиси в сроковете и качеството на проектите,
които са в ход.
На какъв бюджет за
т р ан с п о р т н а и н ф р а структура се надявате
през следващия програмен период?
На този етап Оперативна програма „Транспорт” се движи с много
добро темпо и за договорените, и за разплатените средства. Основното
предизвикателство пред
нас е да не допуснем забавяне във физическото изпълнение. Ако се справим
с това, съм сигурен, че
Европейската комисия ще
оцени направеното от нас
и ще можем да разчитаме
на сериозно финансиране
за следващия програмен
период в сектор „Транспорт” – поне с колкото
разполагахме през този.
Кои ще бъдат главните проекти тогава?
В момента програмата е в процес на разработване, като е създадена
работна група с широко
участие. От Национална
компания „Железопътна
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информационните технологии и съобщенията:

ÊÏÖÒÂÓÔÒÕÌÔÕÒÏÊÔÇÐÃÇÌÔÊ
ÐÔÃÜÍÅÂÒÓÌÊÖÊÒÎÊ
Снимки в. „Строител“

инфраструктура“ определят като основен приоритет завършването на жп
направлението Драгоман
– София – Пловдив - Свиленград в частта, която
няма да бъде изпълнена
през този програмен период. Така ще бъде осигурена високоскоростна
линия между столицата и
Бургас.
Агенция „Пътна инфраструктура“ е заявила готовност за изпълнението
на дълъг списък с проекти.
Според мен е абсолютно задължително максимално бързо да започне и
работата по АМ „Хемус”.
Всички други проекти ще
зависят до голяма степен
от наличните средства
за нашата страна след
2014 г. Сред другите ни
приоритети са продължаване на разширението на
софийското метро и активизиране на работата
по проектите за подобряване на корабоплаването.
Обсъжда се и създаването
на отделна приоритетна
ос „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за
управление на трафика,
подобряване на безопасността и сигурността на
транспорта“.

Докъде стигнаха довършителните работи
по Дунав мост 2 и процесът на създаване на българо-румънска компания?
През последните месеци бяха решени много
от проблемите пред завършването на обекта.
Обезпечено беше и почти
напълно е усвоено европейското финансиране.
На 28 февруари 2013 г. бе
подписано двустранното
споразумение, с което ще
бъде учредено съвместното дружество за управление и поддръжка на моста.
Българският интерес
бе защитен и приходите
ще бъдат разпределяни
пропорционално на направените инвестиции. Така
по-голяма част от тях ще
отиват за България, докато мостът не се изплати.
Точният размер на приноса на всяка от страните
за изграждането на обекта ще бъде окончателно
определен след приключването на строителните
работи и въвеждането в
експлоатация на съоръжението. Индикативно можем да кажем, че се очаква приходите да се делят
приблизително 4 към 1 в
полза на България.
Какво щ е с е слу ч и
с „БДЖ - Товарни превози“?
Процедурата по про-

дата ще бъде разположена в близост до авто- и
жп гарата на града и ще
дава възможност да се
осъществява безпрепятствена връзка между трите вида транспорт.
През 2013 г. ще започне и изграждането на
пристанищно съоръжение
при нос Шабла с островна
площадка. Общата прогнозна стойност на инвестицията е 6,5 млн. лв.
Само през тази година ще
бъдат вложени 4,5 млн. лв.
Разбира се, където анализите ни показват, че е
възможно, ще продължим
да работим за развитие
на пристанищната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство.

През последните години столичното летище се развива с много добри темпове. Това заяви служебният министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията Кристиан Кръстев по време на официалното откриване на новата директна авиолиния София – Берлин – Шьонефелд. По думите му пътниците на летище София по вътрешни линии се увеличават

дажбата му отново се
отлага. По искане на двама от кандидатите - румънската Grup Feroviar
Roman и австрийската
Donau Finanz, срокът за
допълнително проучване
и подаване на оферти ще
бъде удължен до 29 април.
Ако сделката е успешна,
с получените средства
Б Д Ж щ е пог ас и н якои
просрочени задължения
към кредитори.
Тогава дружеството
ще отговаря на изискванията на ЕК и България
ще получи разрешение за
държавна помощ за пътническите превози. При
продължаване на реформите в БДЖ дефицитът
в паричните потоци ще
бъде около 250-300 млн. лв.
При неуспешна приватизационна сделка дефицитът
ще е по-голям – около 350400 млн. лв. В този случай
ще е необходима и друга
нотификация от Европей-

ската комисия за допустима държавна помощ,
което е по-дълъг процес.
Тук е мястото да успокоя хората, че аз и моят
екип няма да позволим
криминална приватизация,
напротив, ще работим за
намирането на солиден
инвеститор с визия и възможности да развива потенциала на компанията,
който да предложи адекватна на икономическите
реалности цена.
Ще измените ли стратегията за концесионирането на летища у нас?
Ще следваме заложените цели, като се стремим да ускорим максимално процесите. Считам, че
ще трябва да преразгледаме някои от процедурите. Например през 2011 г.
бяха открити тези за предоставяне на концесия на
летищата Горна Оряховица, Русе и карго зона

на аеропорта на Пловдив.
След удължаване срока
за подаване на оферти и
липса на проявен инвеститорски интерес трите
процедури бяха прекратени. Причината за това
отдаваме на световната
икономическа криза, която се отрази негативно и
върху авиационния бизнес.
С цел да привлечем инвеститори предвиждаме да
актуализираме изискванията към бъдещите концесионери.
В момента разглеждаме варианта за отдаването на концесия на цялото
летище Пловдив. Също
така отново проучваме
възможностите за предоставяне на концесия на
Горна Оряховица. За Русе
тече процедура по прехвърлянето му към общината, която е поела ангажимент да го стопанисва
и използва за селскостопанска авиация и атрак-

ционни полети. В бъдеще
аеропортът може да бъде
развит и като малко регионално летище.
Как щ е с е ра звива
през следващите месеци
пристанищната инфраструктура?
Планираните инвестиции за пристанищна
инфраструктура за тази
година са в размер на
82 млн. лв., като 2/3 от
тези средства са привлечен ресурс от ЕС чрез
Оп ерат ивна програ ма
„Транспорт” и програми за
транснационално сътрудничество. Планирани са
дейности по реконструкция и рехабилитация на
съоръжени я в Свищов,
Русе, Варна, както и мащабна рехабилитация на
съоръженията в пристанище Видин-център.
Започна и изграждането на нов пътнически
терминал в Бургас. Сгра-

Какво предстои, след
като е-правителството
вече си има отделна администрация?
К рат кото в р еме, в
което е необходимо да
пр едприемем е нер г и ч ни действия във всички
сектори, поставя с още
по-голяма сила въпроса
за сътрудничеството и
координацията. Така че
това са ключовите думи
на взаимоотношенията
в служебното правителство. Електронното управление изисква усилия
от страна на всички администрации – централни, областни, общински.
В с я ка о т т я х тр я б в а
да разработи услугите
си като електронни, а
МТИТС ще ги качи на портала на електронното
правителство. С амо с
общи усилия ще успеем
да отговорим на очакванията на хората да заработи цифровата администрация.
Как ще работите с
Камарата на строителите в България? Една от
първите срещи на бившия министър Ивайло
Московски бе с ръководството на браншовата
организация.
Камарата е една от
най-уважаваните браншови организации. Целта
ми е не само да запазим
добрия диалог, който имаме. Надявам се със съвместни усилия през следващия програмен период
на Оперативна програма
„Транспорт” голяма част
от инфраструктурните
обекти да бъдат изграждани от български фирми.
Считам, че те са доказали, че имат професионализма и способностите
да изпълняват проекти за
стотици милиони, като
постигат балансирано съотношение ценакачество.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Необходимост от създаване на електронно досие на строителните обекти
като част от електронното правителство

З

а втора поредна година по инициатива на ОП на КСБ – София, ще се проведе кръгла
маса „Модернизация на обществените поръчки“. На 10 април от 10 часа в централния офис на КСБ тя ще събере ключови фигури от държавните институции, общинските администрации и бизнеса. Ще бъдат обсъдени актуалното състояние на
Закона за обществените поръчки и възможностите за промени с цел оптимизиране
на нормативния акт, типизиране на процедурите и договорите, премахване на дискриминационните условия в търговете.
Анализаторите на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и

организираната престъпност (БОРКОР) са открили 300 слаби места в сферата на
обществените поръчки, а общият размер на щетите, които държавата и обществото понасят всяка година, надхвърля 1,2 млрд. лв, сочат данните на БОРКОР.
С активното участие на представители на Центъра и на втората среща дискусия
ще се обсъждат пътищата за предотвратяване на залагането на дискриминационни условия при търговете. Ще се търсят и възможности за подкрепа на малките и
средните фирми - въпрос, който в момента е приоритетен не само за България, но
и за Европейския съюз.
Снимка Денис Бучел

Председателят на КСБ и зам.-председател на КРИБ
инж. Светослав Глосов:

ǪȢȗȘȖșȢȚȏȈǴǹǷșȚȖȐȕȍșȈȔȖȗȘȍȌ
ǩȢȓȋȈȘȐȧȕȖȐȗȘȍȌȞȍȓȐȧǭǹ
Ренета Николова
Инж. Глосов, предстои провеждането на втора кръгла
маса „Модернизация на обществените поръчки“. Какво е на
дневен ред по темата?
Трябва да се промени начинът
на провеждане на тръжните процедури. Един от основните проблеми е развитието на малките
и средните фирми (МСП). Той

стои не само пред България, но
и пред целия ЕС. Към правителството беше отправено предложение да бъде улеснен достъпът
на малките и средните предприятия до обществени поръчки.
Често обектите се окрупняват
в един лот, който се печели от
голяма фирма – заради високите
изисквания за оборот няма как да
се класира малка. В същото време обектите от съответната

ǰǶǳǨǼȗȖȌȝȊȈȕȈȒȖȘțȗȞȐȧȚȈȗȘȐȚȢȘȋȖȊȍȚȍ
Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) започва мащабно проучване на развитието на механизма за оценка на ЕС в областта
на борбата с корупцията с особен акцент върху идентифициране и намаляване на злоупотребите със средства по обществените поръчки.
Целта на анализа е да се изяснят порочните практики при търговете,
които допринасят за увеличаване на корупционните парични потоци.
Проучването ще обхване прозрачността на търговете (време и начин
на публикуване на обявите, цени, отваряне на офертите, информация
за подизпълнители, крайни разходи и др.), използвани видове тръжни
процедури и критерии за подбор, изпълнение на тръжните условия в
етапа на осъществяване и др.
Ще бъдат отбелязани и добрите модели, водещи до предотвратяване на злоупотребите. Проучването трябва да анализира правилата
и практиките във всички държави членки, ще бъдат посочени мерки,
които да се тестват в системите им за обществени поръчки. Там,
където критериите не са изпълнени, ще се препоръчват подобрения.

поръчка са разпръснати на територията на почти цялата страна. Много по-добре е тази поръчка да се раздели на малки лотове
и така да участват и МСП.
Друг актуален въпрос е
електронното провеждане на
търговете. Това наше предложение съвпада и с политиката на правителството. Чрез
е-търговете би се свел до минимум субективният фактор при
определянето на изпълнители и
би имало по-голяма прозрачност
при процедурите. Добре е да се
развие и електронното проследяване на всяка обществена поръчка - от нейното създаване,
провеждането на търговете, до
реализирането на самия обект.
Кръглата маса е свързана
точно с тези теми. На дневен
ред е изготвянето на типовите тръжни книжа. Знаете, че
от близо една година се работи
по тях. Има забележки по договорите, но Камарата работи
по отстраняване на спорните
въпроси. Не трябва обаче да се
спира само до инфраструктурата. Такива документи ще бъдат
подготвени и за останалите

сектори на строителството.
КСБ получава сигнали, свързани с нарушения при обществените поръчки. Кои са найдрастичните случаи, с които
се сблъсквате?
Примери има много. Найфрапиращо е да се възложи обществена поръчка на фирма,
която не е вписана в ЦПРС. Има
дискриминационни условия. Не
може да се печели търг заради
гаранционен срок 100 години,
когато производителят на влаганите в обекта материали им
дава максимална годност около
50 години.

Камарата на строителите в България
и Областното представителство в София
организират
ВТОРА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:

Според вас политическата
ситуация ще се отрази ли върху усвояването на европейските фондове?
Имаме уверението от премиера Марин Райков и от неговия заместник и министър
на регионалното развитие и
благоустройството Екатерина
Захариева, че служебното правителство ще направи всичко
възможно да не спира финансирането от европейските програми. Те поемат ангажимента
работата да продължи както
досега и в същото време да се
подготви успешно новият програмен период.

www.ksb.bg
www.vestnikstroitel.bg

И З Д АН И Е Н А К А М А РАТА Н А С Т Р О И Т Е Л И Т Е В Б Ъ Л ГА Р И Я

Модернизация на обществените поръчки
Необходимост от създаване на електронно досие на строителните обекти като част
от електронното правителство

10 април 2013 г., 10 часа, Централен офис на КСБ, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 1
Това е втората среща дискусия, която ще събере на едно място ключови фигури от държавните институции, общинските администрации и бизнеса. На форума
ще бъдат обсъдени актуалното състояние на Закона за обществените поръчки и възможностите за промени с цел оптимизиране на закона, типизиране на процедурите и договорите, премахване на дискриминационните условия в търговете. За участие в срещата са поканени представители на МРРБ, МОСВ, МТ, АОП, БОРКОР,
МВР, прокуратурата, програма JASPERS и др.

Предлагаме ви следните партньорски пакети:
Генерален партньор:
9стелаж с рекламни материали пред заседателната зала и
roll-up банер в залата;
9влагане на рекламни материали в информационния пакет за
всеки участник;
9реклама във вестник „Строител” – 1/2 страница;
Цена на пакет: 1000 лв.

За контакти: вестник „Строител“, тел: 0888 55 39 50

Основен партньор:
9влагане на рекламни материали в информационния
пакет за всеки участник;
9реклама във вестник „Строител” – 1/4 страница;
Цена на пакет: 500 лв.
При интерес ще се радваме да се срещнем
с вас, за да обсъдим концепцията
на събитието.

КСБ

петък, 5 април 2013
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Борбата за оцеляване е за сметка на качеството

Критерият за избор на
изпълнител на проектиране и строителен надзор
или консултантска услуга
не трябва да е „най-ниска
цена”. Наложително е да се
спре тази порочна практика, защото по този начин
се създават предпоставки обществените поръчки
да се печелят от случайни
компании в сектора, с което се принизява качеството както на проектирането, така и на надзора.
В момента основният критерий за избор на
проектант е най-ниската
цена, в резултат на което
фирми без достатъчно
опит и наличен квалифициран персонал стават
изпълнители на проектирането на обекти с огромно обществено значение,
което не съответства
на потенциала на техните кадри. Участниците в
обществените поръчки
предлагат нереално ниски
цени – по-ниски от 1% от

но и нереално предлаганите цени, което постави в

Снимки Денис Бучел

Инж. Валентин Зарев,
председател
на секция
„Проектиране и
строителен надзор”
към КСБ

неравностойно положение
по-сериозните и с богат опит компании. Създават се некачествени
проекти поради липса на
екипност и достатъчен
инженерен състав, както
и размиване на отговорността – фирмите работят по обекти ту с един,
ту с друг проектантски
екип, а впоследствие нямат възможност да осъщ е с т в я в а т ав т о р с к и
надзор на проектирания
обект. Некачественият
и непълен проект изисква
преработване и допълване, което води до забавяне процеса на строителството, както и до
неминуемо увеличаване на
оферираната стойност.
Още един проблем, който възникна в резултат
на това, че в последните
години няма обявени търгове за проектиране, е,
че се стигна до дискриминация на българските
проектантски фирми. В
обществените поръчки
има изисквания за изпълнени проекти с предмет,

участниците се изисква
да имат проектиран поне
1,5 км тунел през последните три години, при положение че в България това
не е правено. При обществената поръчка с предмет
предварителни проучвания
на АМ „Хемус“ има въведено изискване участниците
да имат

изпълнени минимум три
договора през последните
три години
с п р е д м е т, с хо д е н
с този на поръчката –
предпроектни проучвания,
анализ разходи – ползи,
каквито за този период
реално няма възлагани на
територията на България.
Искам да обърна внимание, че не бива да се
възлага строителство на
линейни обекти въз основа
на идеен проект, тъй като
за тях е характерно, че
парцеларният план (ПУП)
е последният елемент на
проекта, т.е. всичко останало вече трябва да е готово, включително инфраструктурата, за да може
за бъде изработен ПУП.
При тези обекти ще възникнат множество проблеми както с отчужденията,

така и с допълнителната
изработка на парцеларни
планове и проекти, което
пък от своя страна ще
доведе до удължаване на
срока на изпълнение на
въпросните обекти, а вероятно и до повишаване на
договорената цена. Трябва да се работи само по
технически проекти със
съответните заложени в
тях количества и по цените, предложени от строителя при провеждане на
процедурата за възлагане
на обществената поръчка,
с което ще се гарантират
както срокът на изпълнение, така и оферираната
цена.
Друг е въпросът, че в
момента не се осигурява
необходимото време за изработване на качествени
проекти. Проектирането
и всички свързани с него
дейности (отчуждения, археологически проучвания,
пресичания със засягащата се инфраструктура –
газопроводи, ВиК, елпроводи и др.) имат средна

продължителност около
година и половина,
а сега у нас се изисква
изработването на проект за нереално краткия
срок от 5 месеца. Така
няма начин проектът да е
добър и на по-късен етап
се появяват множество
проблеми с инфраструктурата, отчуждителните процедури и т.н. Това
води до удължаване на
сроковете и неоправдано
влагане на повече средства, което е икономически неизгодно. Добър пример даде Агенция „Пътна
инфраструктура” при

възлагане на последните
две обществени поръчки
за проектиране даде реален срок за изпълнение –
1 година.
Подобни са проблемите при възлагане на
обществени поръчки с
предмет упражняване на
строителен надзор. При
прилагането на критерий
„най-ниска цена” вместо
„икономически най-изгодна оферта” търговете
се печелят от компании с
недостатъчен опит и потенциал. Строителният
надзор е специфична дейност, изключително важна
за качеството на обекта,
а сумата за надзор в момента в България е много
малка част от неговата
стойност. В Европа тя
варира

между 3 и 5%, а у нас е в
пъти по-ниска.
При избора на строители критерият вече е
заменен с „икономически
най-изгодна оферта”, наложително е това да се
приложи и за проектирането и надзора. В резултат на нереално ниските
цени екипите за строителен надзор не посещават редовно обектите,
не си вършат работата,
не могат да осигурят
заплати, осигуровки, застраховки, гаранции, разходи за офиси, транспорт
и т.н. Тяхната роля едва
ли не се свежда до оформянето и подписването
на документи без реален
контрол по самото изпълнение на строителството. Борбата за оцеляване
в случая е за сметка на
качеството.

В последните три години и половина почти няма обявявани обществени поръчки
за проектиране на обекти от линейната инфраструктура

стойността на СМР, докато в световен мащаб
този процент достига
до 10. Например за проектирането на лот 3 от
АМ „Струма“ има оферти
в размер на едва 17% от
предвидения за обществената поръчка бюджет.
Друг значим проблем е,
че в последните три години и половина почти няма
обявявани обществени
поръчки с предмет проектиране на обекти от линейната инфраструктура.
Това доведе до два основни
проблема – от една страна, поради липса на работа
за такъв дълъг период от
време проектантските
фирми намалиха драстич-

сходен на този на съответни я търг именно в
последните три години, а
такива в България просто
не са възлагани. Вследствие на това българските фирми са принудени да
участват в търговете
като обединения с международни партньори, като в
крайна сметка се получава
така, че нашите компании изработват проекта,
а по-голямата част от
възнаграждението отива
при техния чуждестранен
партньор. Като пример в
това отношение бих искал отново да посоча обществената поръчка за
проектиране на лот 3 от
АМ „Струма“, в която от
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Създадоха Национален клуб на строителите ветерани

Снимки Денис Бучел

Георги Сотиров
Неподправен оптимизъм и силно емоционално
състояние на духа – това
може би е най-точното
определение на настроението в голямата зала на
КСБ, където се проведе
учредителното събрание
на Клуба на строителите ветерани. Час преди
обявеното време за начало в централния офис на
Камарата за регистрация
започнаха да пристигат
достолепни люде с побелели коси, от разговора с които се усещаше
мъдростта на годините, натрупани от тях по
строителните скелета

Потомци, вий напразно
ще се ровите,
докрай едва ли ще
узнайте вий,
когато се наливаха
основите какъв живот живяхме ний!
Спазвайки предварително обсъдения регламент на учредителното
събрание, от името на
инициативния комитет
включващ инж. Виктор
Шарков, акад. Ячко Иванов, инж. Иван Стоянов и
инж. Николай Василев инж.
Шарков приветства своите колеги, с мнозина от
които са го свързвали и
свързват и реални професионални контакти.
„Да съхраним познато-

Началото. Повече от 90 души строители ветерани се събраха в залата на КСБ

Инж. Виктор Шарков ръководи учредителното събрание

Разговори между колеги и приятели

на България. Хора, чиято
младост и зрял професионализъм са преминали във
времето, „когато се наливаха основите”. Няма как
да не припомним стиха на
Пеньо Пенев:

то за вашето време, за
труда ви, за дързостта ви
при изграждане на икономиката на България”, призова той и поясни повода
на срещата учредяването на Национален клуб на

се ветерани инж. Глосов.
„КСБ приветства създаването на клуба и ще помага
с каквото трябва. Инициативата е добра. Виждам
сред вас и създателите на
нашата Камара, виждам и
активни строители. Ще
работим заедно, ще ползваме вашия опит”, завърши инж. Глосов, акламиран
от залата. „Вие сте темелите на строителна България”, поздрави присъстващите Венелин Терзиев.
Инж. Шарков обяви,
Венелин Терзиев с характерния си оптимизъм приветства
че е получена теветераните
леграма от МРРБ,
в ко я то с е ка з ва,
че „ръководството
на министерството оценява богатия
опит на строителите ветерани, който
може да послужи за
надграждане в бранша”, след което деловата работа заПавел Боянов беше избран за първи
почна с обсъждане
председател на клуба
на документите на
създаването на национал- учредителното събрание.
ния клуб. На учредително- Тук Павел Боянов напрато събрание присъстваха ви уместно предложение
председателят инж. Све- името да не бъде Клуб на
Инж. Светослав Глосов се срещна с първия си директор
инж. Сокол Соколов
тослав Глосов, зам.-пред- ветераните строители, а
седателят и вицепре- на строителите ветеразидент на FIEC Венелин ни. Интересно, джентълТерзиев, членовете на ИБ менско изказване направи
на КСБ инж. Тодор Топал- Димитър Йончев от Самоски, инж. Таня Каменова и ков, който препоръча да не
инж. Николай Таков, пред- се изписват необходимите
седателят на Контролния години за членство на жесъвет Валентин Николов, ните строители, а да се
както и изп. директор маркира само, че за това е
инж. Иван Бойков. В рабо- достатъчно „навършване
тата на събранието взе- на пенсионната възраст”.
ха участие и инж. Николай Възрастните момчета в
Станков - председател на залата приветстваха с ръОП на КСБ - София, пред- копляскания вметката на
седателят на ОП на КСБ колегата си. Инж. Саркис
– Кърджали, инж. Емил Гарабедян от Пловдив се
строителите ветерани, които нашите колеги са Младенов и членът на Кон- спря на ролята и мястото
който ще бъде неформално вложили в работата си тролния съвет на Камара- на областните предстасдружение без юридическа през едни трудни и усил- та инж. Саркис Гарабедян. вителства на КСБ в дей„Поздравявам във ваше ността на клуба, а Павел
правоспособност. „Наше ни години”, продължи инж.
лице хората, побелели по Боянов, като подкрепи
задължение е да оставим Шарков.
Ръководството на КСБ строителните скелета”, становището на Гарабеживи спомени за труда,
идеализма и ентусиазма, изрази своята подкрепа за обърна се към събралите дян, разви идеята за пове-
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Инж. Саркис Гарабедян, член на Контролния съвет на КСБ:

Станахме свидетели
на прекрасно начинание
Абсолютно заставам
зад идеята за създаване
на Клуба на строителите ветерани и на национално ниво. В правилника
справедливо е отбелязано, че развитието му
трябва да тръгне от
съ о т в е т н и т е т е р и ториални поделения на
КСБ. В този смисъл моята задача е твърде
улеснена - в Пловдив съ-

ществува клуб, където
няколко души изтъкнати
строители, които са
дали много на страната чрез своята работа, всеки ден в 10 ч. се
събират, обменят идеи,
споделят мнения, пият
по кафе. Ще ги поканя в
новия национален клуб.
Станахме свидетели на
едно прекрасно начинание, което, надявам се,

ще просъществува дълго време и ще се ползва
с уважението на строителния бранш.

Акад. Ячко Иванов, председател на НТСС и член на Комисията
по воденето на ЦПРС:

Усилията да бъдат насочени
за организация на клубове към ОП

Финализирахме една
добра инициатива. За-

ставам твърдо зад идеите на колегите от новоучредения клуб. Няколко
са най-важните неща,
които сега трябва да организираме. Да оформим
документите от събранието и да ги внесем в
ръководството на КСБ.
По-нататък усилията ни
трябва да бъдат насоче-

ни към организиране на
клубовете към областните представителства
на КСБ, както и да канализираме основните задачи за тази година. Нека
нашите ветерани да са
сигурни, че ние заставаме зад тях и в радост, и
в трудни моменти. И ще
им помагаме.

Инж. Иван Стоянов:

Снимки авторът

Анелия Кулинова,
ОП на КСБ - Пазарджик

Събрахме повече от 90 души,
обединени от една идея
Идеята за учредяването на този клуб е от
повече от една година.
Започнахме с обсъждания, анализи, коментари
между колегите и в резултат дойде часът на
истината. Учредителното събрание премина на
високо организационно и
съдържателно равнище.
Ръково д с твото н а
КСБ уважи нашето събрание, а председателят
инж. Глосов изрази и готовност за съвместна
работа, за използването
капацитета на строителите ветерани. МРРБ се

че пълномощия на строителите от страната.
Получи се една истинска дискусия между колеги. Предлагаха се идеи,
някои се отхвърляха, други се акламираха. Така
изминаха двата часа по
регламент и се пристъпи
към избор на председател
и членове на управителния
съвет. След няколко отвода и нови предложения
за председател с пълно
болшинство беше избран
изтъкнатият строител
Павел Боянов. В управи-
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отзова също на идеята
за клуба и обединяването
ни. Третият аргумент
е, че на събранието присъстваха над 85% от поканените, т.е. успяхме
да съберем в КСБ над 90
души, обединени от една
идея. В залата видяхме
цветът на българската
строителна мисъл и практика от близкото минало.
Тези хора са изградили
страната в своето време и сега са в кондиция
да дават предложения,
мнения и препоръки на
различно ниво. И още – събранието обсъди активно

телния съвет влязоха инж.
Виктор Шарков, акад. Ячко
Иванов, инж. Иван Стоянов, инж. Васил Милте-

предложения правилник за
работа на клуба и нанесе
своите подобрения.
В заключение приветствам избора на първи
председател на клуба на
Павел Боянов - големия
строител на България,
човек с изключителен
принос към бранша.

нов, инж. Николай Василев,
инж. С аркис Гарабедян,
инж. Велико Десов и инж.
Кольо Павлов.

О, колко трудности за нас дойдоха!
Завидна беше нашата съдба!
Ний не живяхме дни, епоха –
борба живяхме ний, борба!
Пеньо Пенев

Приключи и последното регионално
състезание „Най-добър млад стоител“ за
Южен централен район, чийто домакин бе
професионалната гимназия по строителство и архитектура в Пазарджик. В него
взеха участие отборите на строителните гимназии в София, Пловдив, Благоевград, Перник и Пазарджик. Учениците се
състезаваха в четири дисциплини: „Зидарии”, „Сухо строителство“, „Облицовки и
настилки“ и „Бояджийски работи, мазилки
и шпакловки“.
Областното представителство на
Камарата в Пазарджик спонсорира училищния и регионалния кръг на състезанието, като осигури средства за купуване

на материали, инструменти и награди за
участниците в него.
На събитието присъстваха Чавдар
Здравков - главен експерт от Министерството на образованието, младежта и
науката, гл. арх. на община Пазарджик
Кръстьо Танков, доц. д-р инж. Лъчезар
Хрисчев от Висшето строително училище „Любен Каравелов“, Пенка Нанева - ст.
експерт в РИО – Пазарджик, и инж. Евтим
Янев - председател на ОП на КСБ - Пазарджик, който оглавяваше и комисията,
оценяваща постиженията на учениците.
Победителите в отделните дисциплини, които се класираха за националния
кръг на състезанието, заели I и II място,
от другите три региона са:
„Мазилки, шпакловки и бояджийски
работи“

Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев от Висшето
строително училище „Любен Каравелов“, инж.
Петя Иванова - директор на ПГСА – Пазарджик,
и инж. Евтим Янев - председател на ОП на КСБ
- Пазарджик, обявиха победителите

1. Златимир Методиев Димитров ПГТС „Арх. Й. Миланов”, Перник
2. Ива Василева Мутова - ПГСА, Пазарджик
„Облицовки и настилки“
1. Петър Янков Боралиев - СГСАГ, София
2. Владимир Росенов Ганчев - ПГСАГ,
Благоевград
„Зидарии“
1. Калоян Владимиров Сайменов и Стоян Николаев Дончев - СГСАГ, София.
2. Борислав Георгиев Кременлиев и Ангел Красимиров Марков - ПГСАГ, Благоевград
„Сухо строителство“
1. Николай Луков Ланджев и Десислав
Ясенов Трампов - ПГСА, Пазарджик.
2. Васил Стефанов Василев и Дамян
Димитров Терзиев - ПГСАГ „Арх. К. Петков“, Пловдив.
Отборно класиране:
I място: ПГСА – Пазарджик, с ръководител Ефросина Мадамлиева
II място: СГСАГ – София, с ръководител
Павлина Мицева
III място: ПГСАГ „Арх. К. Петков“ –
Пловдив, с ръководител Пейо Павлов.
Екипът на ОП на КСБ – Пазарджик, и
ръководството на гимназията благодарят за съдействието на фирмите, които
се включиха със свои представители в
комисиите за оценка на постиженията
на учениците.
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Или какво стои зад 210 броя история
Георги Сотиров
Броят на вестника,
който четете в момента,
е 210-ият от стартирането на изданието на КСБ,
т.е. в сряда в редакцията
имахме празник. Навършихме 4 години и започваме
петата.

Много или малко е това за
една медия?
Зависи от гледната
точка. Нашата, на екипа,
е, че вестникът върви по
възходяща линия.
Това го твърдят и читателите - мениджърите
на строителните фирми, и
кметовете на общините,
с които поддържаме ежеседмична рубрика и които
най-добре могат да оценят
и изданието, и съвместната работа със строителния бранш.
Твърдят го доцентите
и професорите от УАСГ,
от ВСУ „Любен Каравелов”,
от ВТУ „Тодор Каблешков”,
които редовно анализират

то на строители и представители на централната и местната власт в
конструктивен диалог за
решаване на общи цели.
Тук КСБ направи първата
крачка към търсенето на
решения в поредица от
шест семинара на тема
„Проблеми при усвояване
на европейските фондове
и пътища за тяхното решаване”. Обсъжданията се
проведоха в шестте района за планиране на страната - Югозападен, Южен
централен, Югоизточен,
Североизточен, Северен
централен и Северозападен. На един от семинарите председателят на КСБ
инж. Светослав Глосов посочи, че в последните години строителите почти
изцяло разчитат за работа по еврофондовете и над
90% от строителния обем
се дължат на тях.
На тези форуми екипът на вестника трупаше
опит, установяваше нови
контакти, срещаше се с
познати и непознати гра-

домове на хората, с изграждането на промишлени
халета, на ветроенергийни
паркове и соларни инсталации. В същото време, плюс
изпълнението на пряката
си вестникарска дейност,
„Строител” стана организатор и медиен партньор
на редица инициативи и
мероприятия от национален характер, които получиха широк обществен
отзвук и издигнаха авторитета на вестника далеч
извън неговата читателска аудитория.

доначалници, с които после
обогатяваше страниците
си, а и запознаваше мениджърите на фирмите с
възможностите, които общините имат за развитие
на строителството. И на
бизнес за малките и средните фирми. Репортерите
на вестника обиколиха и
обикалят страната, за да
запознават читателите
с подготовката за ново
строителство на пречиствателни съоръжения, улици и канализация, саниране
на обществени сгради и

ǣǱǽǾǴǾǼǺǲǰǱǹǰǱǹǴǸǹǺǯǺ
ǿǽǻǱȁǴǶǺǷǱǯǴǲǿǼǹǬǷǴǽǾǴ
Четири години не са голям период за историята. Но в живота на хората времето тече по различен начин - то се измерва
в действия, успехи, резултати. Не само в дни и месеци. А когато става въпрос за медия, четири години са сигурна заявка
за стабилност, последователност и ясна визия за бъдещето.
Особено в България, и то във време на световна финансова
и икономическа криза. В този период вестник „Строител“ не
просто оцеля. Той порасна, наложи се, утвърди авторитета си, зае лидерска позиция като изданието на бранша. Кризата бе предизвикателство пред екипа и пред
издателя - КСБ. Но въпреки трудностите с много работа и постоянство успяхме.
Защото за истински добрите успехът е само въпрос на време. А екипът на нашия
вестник доказа, че се справя еднакво добре и с отразяването на актуалните събития, и с тяхната организация.
Сега основата е положена и не ни остава нищо друго, освен да продължаваме
да градим нагоре. Честит рожден ден и много успехи, колеги журналисти!
Венелин Терзиев, председател на СД на в. „Строител“
Фотосът на
Денис Бучел,
който спечели първа
награда за
репортажна
фотография
в конкурса
„Снимка на
годината
- България 2012”
на Canon
Bulgaria

Репортерите на в. „Строител“ са винаги на мястото на събитието

проблемите на науката,
оформяща професионализма на бъдещите строителни инженери, геодезисти и
архитекти. На хората, които утре ще застанат редом до утвърдените майстори на една професия,
която жалонира бъдещето
на страната с материални
измерения за няколко поколения напред.
Това го твърдят и областните председатели
на КСБ, нашите най-точни
съдници и същевременно
най-големите приятели на
вестника.
И все пак още една
година остава зад труда ни, зад компютрите и
печатарските машини.
Вестникът стига и до кабинетите на министрите,
чете се от посланиците,
акредитирани в България,
отива в Европейската комисия и Европарламента
в Брюксел. Нееднократно
при пътуванията ни из
страната кметове от найголемите общини са ни посрещали с откровението:
„В петък денят ми започва
със „Строител”!”
През изминалата година КСБ с медийното партньорство на вестника постави началото на нова
инициатива - обединение-

ȕȈȋȖȌȐȕȐ

Като издание на КСБ
той присъстваше на всички събития, които Камарата провеждаше. Акцентите в тези срещи бяха за
обсъждане на типовите
договори и тръжните документи, предизвикателствата пред бранша в
едно сложно икономическо
време. Отразявахме разговорите на ръководителите
на Камарата с ресорните
министри, с Европейската
банка за възстановяване и
развитие, с представители на различни организации,

с които строителният
бранш си партнира. Отразихме и конгреса на FIEC в
Истанбул, където председателят на Съвета на директорите на „Строител”
Венелин Терзиев и зам.председател на КСБ беше
избран за вицепрезидент
на федерацията.
Така седмица след седмица, брой след брой ние
се опитвахме да творим

строителната летопис
на страната. Дали успявахме? Не е шега работа
да правиш вестник, който
е продължител на добрите
традиции на едно издание,
което е стартирало през
далечната 1924 г. като печатен орган на Строителните занаятчийски сдружения в България. В своята
близо 90-годишна история
той е имал благородната

ки видове информационни и
рекламни материали. Наред с това „Строител” е
и желан медиен партньор
при отразяване на различни форуми. През годината
се запомни работата ни
на международната научна
конференция „Проектиране
и строителство на сгради
и съоръжения” във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”,
на Международната конференция за железопътна инфраструктура и съоръжения, на ХI конкурс „Златен
отвес” в черноморската
столица.

Какво още?

Поредната награда за работата на екипа

Празникът съвпадна с подготовката на поредния брой и премина в работна обстановка

задача да обедини, организира и ентусиазира труда
на строителите. С нашия
вестник надяваме се това
вече да е солиден факт.
Нещо повече - докато
пишехме новините, репортажите, анализите и
коментарите, ние станахме и атрактивен и желан партньор на бизнеса
в творчески задачи извън
прякото вестникарство.
Развихме и засилихме издателската си дейност тук само ще споменем, че
с нашето сътрудничество
излезе алманахът „5 години
Камара на строителите в
България”, а портфолиото на вестника включва
предпечат и печат на всич-

Може би отразяването на реконструкцията
на Паметника на Цар Освободител, развитието на
сайта на вестника, където отбелязваме рекордни
ежедневни посещения. Или
поздравителните адреси
от висши държавни ръководители за една или друга наша инициатива, или
престижните международни награди на наши колеги?
Привилегията да се
наричаш вестникар е право, което трябва да се
заслужи. Да си вестникар
в изданието на Камарата
на строителите в България е отговорност, която
днес те среща с хората от
бранша, които формират
новия облик на страната.
На празника гл. редактор на вестника Ренета
Николова пожела на екипа
здраве, много работа и
никога да не спираме да
се развиваме така както
никога не спира да се развива творческият дух на
българския строител.
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ǪȈȘȕȍȕșȒȐȚȍșȚȘȖȐȚȍȓȐȋȖȚȖȊȐ
șȗȘȖȜȐȓȏȈȕȖȊȐȧȒȔȍȚ
Местните браншови организации смятат, че добре работещият частен сектор
е пътят към благосъстоянието на гражданите
С оглед създалата се
обществено-икономическа ситуация в България
към настоящия момент
и конкретно в морската
столица варненското Областно представителство
на Камарата на строителите в България след
задълбочено обсъждане и
подкрепа от ръководствата на долуподписаните
камари и съюзи отправяме
предложения към бизнес
обществото на града за
профил на бъдещия кмет на
Варна, както и за начина на
функциониране на общината. Нашите аргументи са
следните:
Икономиката на обществото ни в по-голямата
си част се крепи на частните фирми - малки, средни
и големи. Те създават над
80% от БВП на България.

Осигуряват работни места, изплащат заплати,
осигуровки, данъци. Целият държавен и общински
апарат, здравеопазването,
образованието и социалните дейности се издържат
от тези средства. Всички
приходи на държавата и
общините идват от дейността на тези предприятия.
Следователно, за да се
подобри животът и да се
повиши благосъстоянието
на българските граждани
и в частност на варненци,
трябва да имаме добре работещ частен сектор, който реализира безпроблемно споменатите по-горе
плащания. Държавната и
общинската администрация чрез своята дейност
трябва да съдействат
за доброто функционира-

не на тези предприятия,
да изразходват така бюджетните средства, че да
създават условия за работа на фирмите. Само по
този начин бихме могли да
имаме едно проспериращо
общество.
В тази връзка нашето
виждане за

профила на бъдещия кмет
на община Варна
е следното:
9Да е от Варна
9 Да е човек, който
е управлявал печелившо
предприятие
9Да има опит в организацията и управлението
на хора.
9Да има визия за проблемите и бъдещото развитие на града.
9Да представи екип, с

който ще работи.
9 Да е социално ангажирана личност.
9 Да е човек, притежаващ устойчиви морални
ценности.
9Да има добър имидж
в обществото и сред хората, с които е работил.
9Да е семеен.
9Да не е бил свързан с
органите на бившата ДС.

Как виждаме работата
на община Варна:
z Общината трябва да
е обърната към гражданите
z Да се повиши ефективността на работа на
общинската администрация, като се въведе побързо обслужване на гражданите и фирмите - да се
разработи, въведе и започ-

не да функционира Е-община (електронна община) за
дистанционно обслужване
на граждани
z Да има прозрачност
при изразходване на общинския бюджет, както е
в развитите европейски
страни - да има възможност всеки гражданин да
се осведоми за какво се
изразходват общинските
средства
z Д а с е опро с т я т
процедурите за участие
в търговете за обществени поръчки и да се даде
възможност за участие на
малки и средни предприятия (чрез залагане на подходящи критерии)
z Общината да спазва
стриктно законовите срокове
z Навременно да разплаща всички задължения

ǝǺȂǴǬǷǹǴȋǾǰǴǬǷǺǯǮǽǾǼǺǴǾǱǷǹǴȋ
ǽǱǶǾǺǼǻǼǺǰȆǷǲǬǮǬ
Снимка авторът

Виолета Михайлова
„Радвам се, че КСБ и Българската стопанска камара
отново работим заедно и осъществяваме съвместни проекти. Не преставаме да търсим решение на проблемите,
свързани със строителния
сектор, който беше най-сериозно засегнат от кризата.
За целта се запознаваме с
добрите практики, предоставяни ни от нашите партньори от Австрия.“ С тези
думи Бранимир Ханджиев, гл.
директор „Международни организации и програми“ в БСК,
откри кръгла маса по проект
„Социалният диалог в строителната индустрия - състояние след кризата“ (SoDiCо), на

която бяха разгледани теми,
свързани с паритарните фондове в строителния сектор.
Проектът се осъществява
в партньорство между КСБ,
БСК и федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ„Подкрепа“.
Инициатор и водеща организация по него е Словенската камара на строителната
индустрия и на производителите на строителни материали (ZGIGM). Целите на
SoDiCo са преструктуриране на строителния сектор в
следкризисния период и адаптиране на социалния диалог
в бранша към промените по
отношение на заетостта и
изпълняваните трудови дейности, както и засилването
на ролята на социалните
партньори и тристранното
сътрудничество в секто-

Ръководителят на звено „Управление на проекти“ в КСБ Нина
Георгиева и експертът от Австрия Матиас Волгемут по време на
форума

ра. Проектът съответства
на основните приоритети и
задачи, заложени в стратегия „Европа 2020“и водещата

инициатива в областта на
заетостта и приобщаващия
растеж „Програма за нови
умения и работни места“.

Проектът SoDiCo се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейската комисия - Генерална дирекция „Заетост, социални
въпроси и приобщаване”, VP/2012/001. Публикацията отразява личните
виждания на автора, като от комисията не може да бъде търсена
отговорност за съдържащата се в текста информация.

Матиас Волгемут, експерт в сектор „Строителство“ при Стопанската камара в сферата
на обществените поръчки и експерт в Австрийската федерална търговска палата:

ǪȢȏȔȖȎȕȖșȚȐȚȍȕȈȗȈȘȐȚȈȘȕȐȚȍȜȖȕȌȖȊȍșȈȋȖȓȍȔȐ
Ролята и възможностите на паритарните фондове в Австрия са големи.
Имаме Фонд „Обезщетения и отпуск на
строителни работници“ (BUAK). Той е
насочен към онези, които работят пряко на строителните площадки. В Австрия се прави разлика между работници и служители. Вторите обикновено
са в офисите.
Вътрешнофирмената система
на управление, изпълнявана от BUAK,
функционира така: работодателят
регистрира своите кадри в паритарния фонд и отделя средства за BUAK,
от които се осъществяват плащания
към тях, когато те излязат в отпуск.

Ситуацията е специфична, защото
в строителния сектор работниците
често сменят фирмите и за всички е
много по-лесно вноските да се събират в BUАK, откъдето да се администрират. Ако чуждестранна компания
реши да работи в Австрия, в строителния бизнес, тя също трябва да се
регистрира в BUAK. В противен случай
услугите на чуждите компании биха
били много по-евтини в сравнение с
тези на местния пазар. За да няма нарушения, от икономическа полиция се
осъществяват проверки на строителните обекти.
Относно методите за подкре-

па на професионалното обучение от
австрийските строителни федерации
- то отново става чрез средства на
фирмите, които са наши членове. В
този случай парите се разпределят
към дружествата, които подкрепят
квалификацията.
„Учене през целия живот“ е фраза,
която е особено важна за строителния сектор у нас. За целта сме създали
строителната академия BAUAkademien,
която предоставя допълнително обучение и има 8 регионални обекта в страната. В тях има магистърска програма
за строителство, която е много популярна.

към фирмите по сключените договори
z Да се развие практиката на публично-частните партньорства
z Да има пълна прозрачност в дейността на
всички общински предприятия
z Да има визия за развитие на приоритетните
дейности.
Отправили предложенията:
ОП на КСБ - Варна
Председател:
инж. Валентин Вълев
Камара на архитектите
в България - РК - Варна
Председател:
арх. Георги Минчев
Съюз на архитектите
в България дружество Варна
Председател:
арх. Димитър Стефанов

Нина Георгиева, ръководител
на звено „Управление на
проекти“ в КСБ:

ǷȈȘȐȚȍșȓȍȌȊȈȚ
ȘȈȉȖȚȕȐȒȈ
Нашият бранш е уникален, а системата за учредяване на паритарните
фондове в него функционира от много
години в отделни държави - членки на
ЕС. Някои от фондовете, като професионална квалификация например, имат
50-70-годишна история. Паритарните
фондове са отдавнашен факт и в Германия и аз се радвам, че КСБ работи в тясно сътрудничество с Централния съюз
на немската строителна индустрия.
Още през 50-те години строителните
фирми там установяват, че за тях е
трудно да отделят специални средства
за квалификация и преквалификация на
своите изпълнителски кадри. Те вземат
решение за учредяването на фонд, в който на доброволен принцип фирмите да
правят парични вноски. Днес този фонд
се управлява съвместно от работодателите и синдикатите, като заради полезната инвестиция в кадрите се казва, че
„парите следват работника“.
В Брюксел съществува специализирана асоциация на паритарните институции и аз съм имала удоволствието да
правя презентация пред колегите там.
Заедно с нашия квалификационен център
участвахме в специализираната комисия, която се занимава с обучение в областта на безопасността и здравето.
За нас теми като професионалната квалификация, привличането и задържането на младите хора в бранша
продължават да бъдат актуални, както по времето преди кризата. От една
страна,строителният бранш е двигател
на икономическия растеж. А от друга,
беше сред първите, засегнати от кризата. Официалните статистики показват,
че едно работно място в нашата индустрия генерира най-малко четири в други
сектори. Надяваме се възстановяването на бранша да се отрази положително
върху различни сфери и да доведе до разкриване на много нови работни места.
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Снимки Денис Бучел

Частният сектор ще се обърне към
президента, главния прокурор и
омбудсмана с искане да бъде сезиран
Конституционният съд
Свилена Гражданска
Приетите за рекордно кратко време промени в Закона за
публичност на имуществото на
лица, заемащи висши държавни,
обществени и други длъжности
в публичния и частния сектор,
предложени от лидера на РЗС
Яне Янев, доведоха до излизане
на бизнеса от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Припомняме, че
измененията на нормативния
акт бяха внесени в последните
дни на 41-вото народно събрание, без да има обществено обсъждане по тях. Според първоначалните предложения всички
членове на неправителствени
организации у нас трябваше да
подават декларации за доходите и имуществото си по същия
начин, както заемащите публични държавни длъжност. За
целта бе сменено и името на
закона от Закон за публичност
на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, на Закон за публичност на
имуществото на лица, заемащи
висши държавни, обществени и
други длъжности в публичния и

частния сектор.
Според измененията всички членове на НПО в страната
трябваше да подадат декларация пред Сметната палата. По
време на разглеждането в пленарната зала бе свален обхватът до тези на синдикатите
и работодателските организации, участващи в тристранния
съвет. Отпадна изискването и
кандидат-депутатите да обявяват доходите и имуществото си. Промените бяха гласувани в рамките на две заседания
на парламента. Яне Янев ги
декларира като оръжие срещу
мафията.
По този начин всички обхванати от поправката „Яне“
трябва до 9 април да внесат
необходимите документи в
Сметната палата.
Четирите работодателски
организации - Конфедерацията
на работодателите и индустриалците в България (КРИБ),
Българската стопанска камара
(БСК), Българската търговскопромишлена палата (БТПП) и
Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ), се
оттеглиха от тристранката

Първото заседание със служебното правителство на НСТС в пълен състав май ще се окаже и последно

в знак на протест, но обявиха
подкрепа за правителствения
пакет от социални мерки в помощ на бедните.
Председателят на БТПП
Цветан Симеонов заяви, че
работодателите ще се обърнат към президента Росен
Плевнелиев, главния прокурор
Сотир Цацаров и омбудсмана
Константин Пенчев с искане
да бъде сезиран Конституционният съд.
„Не можем да подкрепим и да
търпим действието на закони,
които са противоконституционни. С промените се създават условия за политически и
криминален натиск върху членовете на управителни органи

на работодателските организации. Затова национално представителните организации на
работодателите заявяват, че
прекратяват участието си в
НСТС. Това е нашият морален
жест срещу неморалното законодателно решение от март
2013 г.“, прочете от името на
четирите работодателски организации Симеонов. Според
представителите на частния
сектор те са превърнати „от
социален партньор и естествен коректив на държавните
институции в обект на рекет
и спекулации“.
Синдикатите също се обявиха срещу законовите промени, но ще продължат участие-

Д-р Константин Тренчев, президент на КТ „Подкрепа“:

ǺȘȧȉȊȈȌȈșȍȗȘȍȖșȔȐșȓȐ
șȚȈȚțȚȢȚȕȈȚȘȐșȚȘȈȕȒȈȚȈ
Ръководните органи на работодателските организации решиха,
че единственият начин да не се
подчинят на новите изменения в
закона е да напуснат структурите,
където тяхното присъствие изисква да го спазят. Що се касае до
самия нормативен акт, за мен той
е абсолютна тъпотия. Нито работодателските, нито синдикалните
организации получават субсидии
от държавата или разпределят
държавен ресурс.
В КТ „Подкрепа“ 9 човека от
Изпълнителния съвет трябва да
попълнят декларации, в КНСБ са
повече поради техния устав. Ще
изкажа личното си мнение. Преди повече от година обмислях да
публикувам всички данни, защото
ми омръзна от сатанизацията,
която систематично се провежда
от определени политици и медии,
искащи да внушат на обществото,
че синдикалните структури са някакви разбойници, имащи стотици
милиони.
Сега аз ще изпълня изискването по закона. Въпросът е, че дадоха невероятно малко технологично
време. Срокът трябваше да е поне
до 30 април, докогато се подават и
данъчните декларации.
Когато около някой в България

няма скандали, хората си казват
този човек или е супериграч, или не
можем да го хванем. А не предполагат още по-простия вариант, че
просто няма игра. Какви ли не неща
се говореха, включително и да ни
спрат субсидиите. И това го казват
депутати, които все пак гледат бюджета на държавата. За един мандат четири пъти са го обсъждали
и гласували, следователно трябва
да знаят, че ние не сме партии и

не взимаме никакви субсидии. Как
може да ни отнемат нещо, което
не получаваме?
Всички имоти, които ползва
КТ „Подкрепа“, не са нейни, а са
държавни или общински. Те са предоставени по специален текст от
Кодекса на труда, чл. 46, т.е. няма
какво да крием.
Що се касае до работодателите, те ми споделиха своите
притеснения, че след излизането
наяве на информация за материалния им статус пред широката
общественост те трябва да назначат бодигардове на децата
си. А данъчните знаят всичко. В
момента наистина държавата е
в критична ситуация, хората са
готови за 5 лева да убият.
Ние също сме напускали тристранката. Нашите съображения
са, че тя не работи. Нейният статут е уведомителен. Ако правителството нещо си науми, то е длъжно
да ни информира. Но дали ще се съгласим с него или не, е без никакво
значение. НСТС не е действащ орган. Слава Богу, новият министър на
труда и социалната политика Деяна
Костадинова прие поне заседанията
да са открити, така че да може да
се види кой за какво се бори и какви
каузи защитава.

то си в социалния диалог.
Вицепремиерът и министър
на труда и социалната политика Деяна Костадинова, която
председателства НТСТ, определи действието на работодателите като част от демократичния процес.
На специална пресконференция авторът на приетите
набързо спорни поправки - Яне
Янев, обвини работодателите,
че възразяват срещу закона
поради факта, че не могат да
докажат произхода на имуществото си. Той ще подаде жалба до Конституционния съд, ако
задължените според измененията лица не подадат декларации
до Сметната палата.

Васил Велев,
председател на АИКБ:

ǿȓȍȕȖȊȍȚȍȕȈȟȍȚȐȘȐȚȍ
ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐȜȖȘȔȐȘȈȚ
ȖȚǩǪǷ
Декларирахме напускането
на тристранния съвет, като
това не ни прави
непричастни към
мерките, които
с е пр е дл а г ат .
Те са обсъдени с
работната група. Законът за
публичност на
и му щ е с т в о т о
на лица, заемащи
висши държавни,
о б ще с тве н и и
други длъжности в публичния
и частния сектор, е противоконституционен. За да не влизаме
в подготвения сценарий,
ние напускаме НСТС. Нормативният акт ще бъде
атакуван по всички възможни начини. Когато
бъде изменен, ще се промени и нашето решение.
Ще продължим диалога си със синдикатите в
името на развитието на
икономиката, но не можем
да се съгласим с потъпкване на конституцията.

Не трябва да забравяме,
че тристранният съвет
е консултативен орган и
в него не се разпределят
държавни ресурси. Подчертавам, че членовете на
четирите работодателски организации създават
90% от брутния вътрешен продукт на страната. Пълним кацата с мед,
а други бъркат в нея. Няма
да работим по чужди сценарии и да излагаме на
риск членовете си.

ЗАКОНЪТ

петък, 5 април 2013
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Адвокат Валентина Бакалова, експерт по ЗУТ:

¯ÕÈÇÏÇÉÂÌÐÏÉÂÓÔÒÐÊÔÇÍÓÔÄÐÔÐ
Разрешителният режим за ползване трябва да премине в регистрационен

Валентина Бакалова е член на Софийската адвокатска
колегия. От 1992 до 1999 г. е началник-отдел „Правен“ в Дирекция „Архитектура и благоустройство“ към Столичната
община. След това работи на свободна практика. Съавтор е
на книгите „Актуални проблеми на устройството на територията и кадастъра“ и „Актуални въпроси на устройство
на територията и строителството“. Преподавател е по „Администрация и урбанизъм“ в Университета по архитектура,
строителство и геодезия от 2007 г. и по „Правила и нормативи при устройственото планиране и инвестиционното проектиране“ в катедра „Архитектура и урбанистика“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ от 2009 г.
Участва в създаването на няколко законови и подзаконови
акта.

Свилена Гражданска
Адв. Бакалова, как се
промени ситуацията в
строителството с последните изменения на Закона
за устройство на територията (ЗУТ)?
Обхватът им е доста
сериозен и разнолик. Засегнаха се почти всички подтеми на нормативния акт
- устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството.
Промените бяха внесени с
едни принципи в 41-вото народно събрание, но депутатите преобърнаха част от
тях на 180 градуса.
Това касае най-вече текстовете за устройствено
планиране и съотношението между общи и подробни
устройствени планове. Отпаднаха районните устройствени схеми, които бяха
преместени в Закона за регионално развитие под друго
наименование.
В инвестиционната
част на ЗУТ се направиха
предимно редакционни промени. Това, което прави впечатление, са измененията
при комбинираните скици,
въз основа на които се издава визата за проектиране,
която поставя началото на
същинския инвестиционен
процес. Това затруднява администрацията, тъй като
тя не е наясно кой е задължен да издаде документа.
Тази процедура пречи на всеки инвеститор и понякога
отлага за неопределен период от време началото на
самото строителство.
Какво трябва да се измени, за да се намали административната тежест и
да се стимулират инвестициите в сектора?
Общото впечатление
към сегашния момент е, че
производствата по ЗУТ за
разрешаване на строителство или на въвеждане в
експлоатация са безкрайно
усложнени по отношение на
съгласувателните процедури. Идеята на законодателя
преди 10 години да ги облекчи
чрез въвеждане на функцията на консултанта се разми
в процеса на постоянните
промени на текстовете.
Съгласувателните процедури се трансформираха
в квазиразрешителни, т.е.
приравнени са до самостоятелно административно
производство, отговарящо на съответния съдебен
контрол. Това доведе до
безкрайно удължаване на
сроковете. Когато се направи сравнение колко време и
пари са отделени за разрешаване на строителството, за осъществяването
му и въвеждане на обекта в
експлоатация, става видно
съотношение, което няма да
се хареса на никого. Това е
според мен една от основните пречки за инвести-

Снимка Денис Бучел

ции у нас. Нямаме никаква
диференцираност на вида
обект и съгласувателните
процедури, на които той се
подчинява за разрешаване на
строителството. До голяма
степен стъпките и нужното
време са едни и същи за инвестиция в малък и в крупен
промишлен проект.
Промените в ЗУТ не могат да бъдат козметични.
Проучванията, които са направени досега за въздействието на регулаторните
режими - съгласувателни,
лицензионни, разрешителни,
регистрационни, показват,
че няма баланс между защитата на обществения
интерес и намаляването на
административното въздействие.
В момента сме на нивото от 2002 г. или може би
по-зле от гледна точка на
законодателството. През
2003 г. прехвърлихме част
от експертните функции на
администрацията в ръцете
на консултантите. С постоянните новости по пътя
на съгласувателните режими законодателят отново
върна процеса при чиновниците. Трябва да отчетем и
факта, че голяма част от
експертите вече ги няма в
администрацията или са със
съвсем други компетентности по закон. Спазването на
сроковете е по-скоро пожелание, отколкото реалност,
особено в големите общини
или в някои ведомства, като
например Националния институт за недвижимо културно наследство.
Не можем да очакваме
ефективност на администрацията, когато тя работи на централно ниво, а
обектът е във Варна например. Още повече че по Закона
за културното наследство и
ЗУТ има многократност на
процедурата на различните
етапи от прединвестиционния и инвестиционния процес
и срокът става безкраен.
Загубен е смисълът на съгласувателната дейност, а тя

е да се подпомогне органът,
който постановява крайния
акт. Това води до безкрайно
удължаване на процеса, което го оскъпява. Не говоря за
размера на таксите, който е
друга тема.
Друг проблем остана
в самото съдържание на
последния вариант на ЗУТ спорното разпределение на
функциите за контрол на незаконното строителство.
Не смятам, че е удачно за
него да отговарят общините и ДНСК на базата на категорията на строежа. Това
е един доста необективен
критерий, защото във всеки
момент опровергаването му
може да компрометира компетентността на акта и да
доведе до спиране на строителството и издаване на
заповеди за премахване на
незаконни строежи.
Притеснява ме, че често
стигаме до крайната мярка
- премахването, без администрацията да се е възползвала от другите възможности, които й предоставя
законодателството, т.е.
ефективният контрол при
разрешаване на строителството. Ако той е 100% и се
извършва качествено, не би
трябвало да имаме притеснения със следващите фази.
Когато е проведен формално, се стига до спиране на
строителството или премахване на обекта.
Омбудсманът Константин Пенчев сподели идеята
администрацията да има
възможност да узаконява
неправомерното строителство при определени
условия, а не само да издава заповеди за разрушаването му.
Трябва да се има предвид, че тази процедура беше
премахната от нормативния
акт през лятото на 2003 г.
именно във връзка с мерките, които законодателят
предприе с цел облекчаване
на разрешителните режими
и на самия процес на стро-

ителство. Той предостави
тези дейности на частния
сектор. Такива са например
оценката за съответствие
на проектите, изготвяна от
консултанта и регистрационния режим за четвърта
и пета категория.
Почти нищо от онова,
което беше възприето като
мерки за предотвратяване
на незаконното строителство, не е влязло в действие.
Например без всички съгласувателни писма и становища
на оценката за съответствие не е достатъчно да
се получи строително разрешение. От друга страна,
режимът по отношение на
четвърта и пета категория
се самоналожи, нищо че бе
променен в закона от 2003 г.
като регистрационен. С
последните текстове в чл.
177 депутатите го утвърдиха като такъв, вместо
да оставят въвеждането
в експлоатация в ръцете
на участ ниците в инвестиционния процес и то да
става с Акт 15. В момента
действат два режима - за
издаване на строителното
разрешително и за ползване.
Що се отнася до предложението на омбудсмана
- дали ще го наречем узаконяване, или ще разпишем прецизни критерии за премахване, е въпрос на решение. Ако
върнем стария текст, това
ще е лош сигнал за всички,
които са на ръба на дисциплината, може да се окаже
рисково и да стимулира незаконното строителство.
По-скоро трябва да се прецизират разпоредбите,
уреждащи хипотезите на
премахване.
Първото нещо, което
трябва да прецени органът,
който издава заповедта за
разрушаване, е дали е засегнат общественият интерес. Незаконният строеж,
дори да отговаря на някои
от критериите за такъв
по чл. 225 на ЗУТ, е важно и
дали пречи на някого, дали е
опасен, уврежда ли околната

среда. Ако не е така, очевидно рискът, който е поел собственикът, е само негов. Той
е достатъчно наказан, защото юридическите дефекти,
които има обектът, му носят достатъчно негативи най-малкото невъзможността да го ползва адекватно,
да го надстроява, икономическата му стойност пада.
Това е рискът за този, който
не спазва закона.
Много пъти съветвам
засегнати от незаконното
строителство, че вместо
да подават жалби, оплаквания и сигнали към ДНСК, е подобре да потърсят правата
си пред гражданския съд. По
този начин по-бързо и ефективно ще задължат съседа
да преустанови действията
си. Това е една много поефективна защита. Хората
обаче избягват да я ползват
и разчитат на администрацията. По този начин се решават частно-правни казуси, което е тревожно.
Води се дискусия дали
ЗУТ да бъде разделен на
устройствена и инвестиционна част. Какво е вашето мнение?
Според мен той не може
да ни служи добре вече. Устройствените схеми бяха
извадени от него, стои въпросът дали екологичните
части на устройствените
планове са проблеми на ЗУТ
или не, неуспешна бе идеята
той да уреди адекватно и
пълно темата със застрояването и опазването на
всички видове територии в
страната.
Ако продължаваме така,
ще разпиляваме устройствената проблематика в
още отделни нормативни актове и ежедневната ни работа ще се усложнява. Частта
за устройство на територията трябва да бъде концептуално променена.
В съзвучие със старите
благоустройствени закони втората част на ЗУТ е
инвестиционният процес.

Преди десетина години се
говореше упорито за строителен кодекс. Независимо
дали ще бъде в този формат, или ще съществува
като закон - вероятно строителната тематика ще
бъде отделена в един акт.
Моето мнение е, че не само
ЗУТ трябва да се раздели
на две, а и че аспектите и
кръгът на обществените
отношения, които трябва
да се уредят, са коренно различни. Опитваме се с всяка
следваща промяна на закона
да наложим административни разпоредби в едни по своя
характер гражданско-правни текстове. Отношението
между страните по време на
строителството се урежда
с договор. Регламентирали
сме текстовете, които определят какви са отговорностите на участниците в инвестиционния процес. Това
означава, че всеки, който не
изпълни задълженията си,
може да бъде санкциониран
по ЗУТ. Обаче не отговаряме
как това се отнася към договорите за строителство
и проектиране. Този въпрос
трябва да бъде уреден. По
същия начин стоят и темите за гаранциите, застраховките, много други неща,
които по някакъв начин затормозяват строителния
процес и с които навлизаме
и в други клонове на правото.
Да не говорим за големия
въпрос дали ни е необходим
разрешителен режим за въвеждане в експлоатация или
не. Според мен той отдавна
трябваше да бъде заменен с
отговорност на участниците, които са изградили обекта. В една нормална ситуация този, който е участвал
от А до Я в процеса - проектантът, строителят и
консултантът, са хората,
които всъщност носят отговорност за качеството на
обекта.
Спокойно можем да кажем, че заменяме разрешителния режим с една регистрация, въпреки че въпросът
с публичните регистри в
областта на устройство на
територията не е изчистен
докрай. Най-доброто, което
можем да искаме от законодателя, е да уреди създаването им. Да има орган, който
да ги води и да гарантира лесен и бърз достъп до тях и
когато купувам или наемам
обект, да мога да проверя
статута му.
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Лилия Христова
Държавата и общините вече трябва да се разплащат с фирмите в рамките на един месец. Тази
добра новина за бизнеса
звучи като виц на фона на
над 300 млн. лв. забавени
задължения от централната и местните власти.
Оптимистите, които вярват, че правилата на играта ще бъдат променени,
не са много. Забавените
плащания са проблем не
само за България. Заразата е обхванала цяла Европа. Последствието е мултиплициращият се ефект
на доминото - фалити на
малки и средни предприятия, които водят до закриване на работни места
и спират икономическия
растеж. През 2012 г. 57%
от компаниите в Европейския съюз са били засегнати от неизплатени задължения. Това е ръст от
10% спрямо 2011 г., сочат
данните на Брюксел.
За да се сложи край на
този процес, заплашващ
да се превърне в лавина,
ЕК прие нови правила за
разплащанията между бизнеса и държавата, както
и между самите фирми.
Те са в сила от 16 март
и важат за всички страни - членки на ЕС. България
също официално пое ангажимент да ги спазва. Държавите, които не го направят, са заплашени от
наказателна процедура.
„За малките и средните фирми е особено
трудно да отстояват
правата си за получаване
на навременни плащания.
Тяхното закъснение е загуба на време и пари за
бизнеса, а споровете може
да влошат отношенията
с клиентите. Порочната
практика трябва да бъде
прекратена. Сега е ред на
държавите членки да въведат директивата относно забавените плащания в
националните си законодателства, като окажат
на малките и средните
компании жизненоважната подкрепа, от която се
нуждаят в тези трудни
времена, и им помогнат

ТЕМА

петък, 5 април 2013

£ÜÒÉÊ

да изиграят отредената
им ключова роля в европейския процес на създаване
на работни места.“ Това
заяви зам.-председателят
на Европейската комисия
и комисар по промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни.

Новите правила
уреждат взаимоотношенията както между държавата и бизнеса, така и
между фирмите. Според
тях държавните органи
трябва да извършат плащане за получени стоки и
услуги в срок от 30 календарни дни, а при извънредни обстоятелства – до 60.
При търговските
сделки фирмите трябва
да преведат задълженията по получените от тях
фактури в срок от 60 календарни дни освен ако
между компаниите изрично
е договорено друго и при
условие че то не представлява явна злоупотреба по
отношение на кредитора.
Предприятията разполагат с правото да изискват лихва за забавяне на
плащане. Те могат и автоматично да получат минимална фиксирана сума 40
евро като обезщетение
за разходите по събиране
на плащането. Бизнесът
може да изисква обезщетение за всякакви оставащи разходи по събирането
в разумни размери, гласи
европейската директива.
Според нея процентът
на законната лихва за забавяне трябва да бъде повисок с поне 8 пункта от
основния лихвен процент
на Европейската централна банка. Държавните органи нямат право да
определят лихвен процент
за закъснелите плащания,
който е по-нисък от тази
минимална стойност. С
цел повишаване на прозрачността страните
членки са длъжни да публикуват лихвените проценти за информация на
всички заинтересовани
страни. Фирмите трябва по-лесно да могат да
оспорват пред националните си съдилища дого-

Нови европейски правила предвиждат държавата да се
ворни условия и практики, които представляват
явна злоупотреба, гласи
още европейската директива. ЕК насърчава
държавите членки да създадат кодекси за плащане в срок, като могат да
продължат да поддържат
или да въвеждат в сила
законови и подзаконови
актове, чиито разпоредби са по-благоприятни за
кредиторите от тези на
директивата.
Новите мерки не са
задължителни за компаниите. С тях те само получават правото да предприемат действия. „При
определени обстоятелства дадена фирма може
да пожелае да удължи платежния срок с няколко дни
или седмици, за да запази
добрите търговски отношения със свой клиент“, е
посочено в становището
на Брюксел. Новите мерки обаче са задължителни за държавните органи.
Те следва да дават добър
пример и да демонстрират своята надеждност и
ефективност.

като видя, че Брюксел не
признава тази лингвистика и започна процедура по свръхдефицит срещу страната ни, Дянков
се договори с фирмите
да получат парите си,
но срещу 10% отстъпка
върху дължимите суми в
полза на държавата.Така
в края на мандата си той
се похвали, че значително
е намалил просрочените
задължения към бизнеса с
около 500 млн. лв. от края
на 2009 до края на 2012 г.
По последни данни към
края на февруари държавни ведомства дължат на
фирмите над 107 млн. лв.
Най-голям е дългът на
Министерството на отбраната – 68 млн. лв., от

заради значително подобряване на финансовата
си дисциплина – от 238
млн. лв. дългове към края
на 2009 г. то ги е изчистило до 3 млн. лв. през 2012 г.
И ако държавата някак намери решение за
с п р ав я н е с п р о б ле м а,
дълговете на общините
към бизнеса остана ха
постоянна величина през
последните четири години - в рамките на около 200 млн. лв. годишно.
Причината е, че не беше
намерен финансов механизъм за погасяването на
тези задължения въпреки
различните предложения.
В края на 2008 г. те бяха
74 млн. лв. и достигнаха
своя пик от 221,5 млн. лв.

лева) и Белоградчик (4
млн. лв.).
С над 1 млн. лева са
намалели просрочените
задължения и на Хасково
(4,5 млн. лв.), Ямбол (4,3
млн. лв.), Бургас (3,2 млн.
лв.), Шабла (1,7 млн. лв.),
Карнобат (1,6 млн. лв.),
Приморско (1,2 млн. лв.),
Долна Митрополия (1,1
млн. лв.)
Общините с най-голямо увеличение на дълговете с над 3 млн. лева са
Перник, Сливен, Дупница,
Кърджали, Ракитово, Велинград и Белоградчик.

Защита
на подизпълнителите
Бързо разплащане с

Държавата дължи на
бизнеса над 300 млн. лв.
У нас междуфирмената
задлъжнялост и забавените плащания от страна
на държавата към бизнеса са проблем от години.
В началото на мандата
си през 2009 г. в гоненето
на криворазбран нисък бюджетен дефицит бившият вицепремиер и министър на финансите Симеон
Дянков спря плащанията
към бизнеса с мотива
„финансово необезпечени
договори“, наследени от
тройната коалиция. След

КСБ и БСК предлагат да се забрани обявяването
на обществени поръчки с отложено плащане

които 66 млн. лв. са на
Военномедицинска академия. Министерството на
регионалното развитие
и благоустройството е
сочено като отличник

Въпреки добрите намерения на служебния кабинет прогнозите са за увеличаване на междуфирмената
задлъжнялост през 2013 г.

в края на 2011 г. През януари 2013 г. са паднали до
176 млн. лв., сочат данните на Министерството
на финансите. Дълговете
на местната власт са основно към доставчиците
на комунални услуги – ток,
вода, почистване, както и
към строителния бранш.
Според Дянков положителната промяна в общинските финанси настъпва
едва след като бившето
му подопечно ведомство
започва да прави рейтинг
на местната власт и да
отпуска пари само на общини, които спазват финансова дисциплина.
Столичната община
е с най-много задължения
към края на януари 2013 г.
– 18,4 млн. лв. В същото
време обаче дълговете на
София към бизнеса са намалели с най-голям темп.
Те са се понижили с над
38 млн. лв. спрямо края на
2009 г. Останалите общини с големи задължения
са Перник (13,7 млн. лв.),
Кърджали (11,3 млн. лв.),
Сливен (7,1 млн. лв.), Дупница (6,4 млн. лв.), Видин
(6 млн. лв.), Смолян (4,3
млн. лв.), Карлово (4,2 млн.
лева), Силистра (4,2 млн.

бизнеса, евтини кредити
и нови правила при сключването на договори, така
че подизпълнителите да
са защитени от големите фирми, обеща служебният кабинет. На 29 март
в Габрово президентът
Росен Плевнелиев обяви,
че правителството ще
започне да изплаща натрупаните от държавата дългове към частния
сектор. Предимство ще
имат малките и средните предприятия, на които
страната дължи около 25
– 30 млн. лв., посочи Плевнелиев. По думите му през
изминалата седмица Министерството на финансите трябваше да направи
списък с фирмите и да започне разплащането. Официална информация от ведомството на служебния
министър Калин Христов
дали това се случва обаче
няма.
За сметка на това министърът на икономиката,
енергетиката и туризма
Асен Василев обяви, че новите договори за енергийна
ефективност по Международен фонд „Козлодуй“ са
съобразени с европейската
директива. Контрактите
с главните изпълнители
ще бъдат сключвани, при
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Снимки Денис Бучел

издължава към бизнеса в рамките на месец

условие че преведат аванс
от 30% на подизпълнителите, както и да се издължават към тях в срок от 30
дни след приключването на
работата, обясни Василев.
Освен това към неговото
ведомство ще бъде открита гореща телефонна линия, на която подизпълнителите ще могат да подават
сигнали в случай на забавени плащания от страна на
главния изпълнител.
Подписването на договорите с избраните фирми
за санирането на 168 общински и държавни сгради
за общо 35 млн. евро се очаква да стане през следващата седмица. Поръчката
беше разделена на шест
лота – за всеки от шестте региона на страната.
За всеки един е избран по
един главен изпълнител,
който е посочил подизпълнители. Мерките се предприемат, за да не се стигне
до повторение на случая с
магистрала „Тракия“, при
който десетки малки фирми фалираха заради забавени плащания от страна на
главния изпълнител.
Освен това по линия на
инициативата JEREMIE,
която се финансира от
Европейския фонд за регионално развитие, има
380 млн. евро за оборотни
кредити, които чакат малките и средните фирми да
ги вземат, каза министър
Василев. Той допълни, че по
информация от обслужващите банки те отпускат
заемите при лихви 3 - 4%.
„Силно се надявам бизнесът по най-бърз начин да
започне да усвоява тези
кредити“, обобщи той.

Бизнесът се превърна
в заложник на фискалната
стабилност
Въпреки добрите на-

мер е н и я н а слу жеб н и я
кабинет прогнозите на
Българската стопанска
камара (БСК) са за увеличаване на междуфирмената задлъжнялост и през
тази година, което крие
риск от фалити за малкия
и средния бизнес. От 8
години БСК прави проучване сред 500 мениджъри
по темата. Според него
за 2011 г. задълженията
между компаниите са достигнали 163 млрд. лв. Това
е ръст от 5,2 млрд. лв.
спрямо година по-рано и с
96 млрд. лв. спрямо 2005 г.
Проучването сочи, че 79%
от предприятията имат
п р о с р о ч е н и вз е м а н и я ,
като половината от тях
са от частни фирми. Големите длъжници са фирми, в които контролният
пакет е държавна или общинска собственост (19%
от дълговете). Според
БСК няма причина да се
очаква спад в задълженията, тъй като се очертава
стагнация за икономиката, намаляващи продажби
на вътрешния пазар и труден достъп до финансиране. Фалитът на една фирма с дългове влече след
себе си още задължения,
а допълнителни проблеми
са бавните процедури по
обявяване в несъстоятелност и увеличаването на
лошите кредити. Най-засегнати от високата задлъжнялост са компании с
персонал между 30 и 250
души, които са и голяма
част от работодателите у нас.
На практика бизнесът
се превърна в заложник на
фискалната стабилност.
Причината е, че за разлика от останалите страни в ЕС България има малък държавен дълг, който
наскоро падна под 15%, но
огромен и непрекъснато

нарастващ корпоративен
дълг, възлизащ на 227% от
БВП, което блокира растежа на икономиката, коментира председателят
на БСК Божидар Данев.
Той обясни, че такъв дисбаланс няма в нито една
европейска страна, и даде
за пример Германия, в която двата показателя са
съизмерими. Ефектът от
голямата диспропорция и
свръхзадлъжнялостта на
предприятията е липсата на достатъчен растеж. По оценка на БСК
за 2011 г. от това е загубен около 1,5-1,6% ръст
на икономиката. Според
Камен Колев, зам.-председател на организацията,
размерът на тази задлъжнялост не е толкова тревожен, защото колкото
повече и по-добре работи
една икономика, толкова
повече тези дългове се
увеличават. Проблемът
е, че все по-голяма част
– около 80% от всички задължения, са просрочени,
което блокира растежа,
отбеляза той.
Проучването на БСК
показва увеличение на задълженията между свързани предприятия от една
група с оглед възможностите за счетоводно укриване на обороти, които
са достигнали 38,5 млрд.
лв. в края на 2011 г. Увеличават се и дълговете
на предпри яти ята към
банките, като ръстът се
дължи на краткосрочните
заеми, докато дългосрочните падат. Задълженията на фирмите за заплати
на служителите пък надхвърлят вече 2 млрд. лева.
Единственото намаление
е отчетено при данъчните задължения, които в
края на 2011 г. възлизат
на 3,5 млрд. лв. Това е спад
с близо 500 млн. лв. (12%)

Задлъжнялостта в строителството е сред най-високите в страната - 18,7 млрд. лв.

МРРБ е сочено като отличник заради значително подобряване на финансовата
си дисциплина – от 238 млн. лв. дългове към края на 2009 г. то ги е изчистило
до 3 млн. лв. през 2012 г.

спрямо година по-рано.
Най - з адлъж нели те
сектори в икономиката
с а тъ р гови я т а – 3 5 , 7
млрд. лв., операциите с
недвижими имоти – 25,2
млрд. лв., и строителството – 18,7 млрд. лв.,
сочат данните на БСК.
Ръст на задълженията
през 2011 г. спрямо година по-рано е отчетен при
производството и разпределението на енергия
– с 1,7 млрд. лв., операции
с недвижими имоти – 1,6
млрд. лв., търговия – с 1,5
млрд. лв., далекосъобщения – с 800 млн. лв., и с по
100 млн. лв. в хотелиерство, ресторантьорство,
транспорт, складиране и
пощи. Най-голямото отче-

тено намаление на задълженията е в дейностите
за производство на метали – 3 млрд. лв., строителство – 1,6 млрд.лв., и производство на хранителни
продукти – 100 млн. лв.

Мерки
За справяне с проблема
на високата задлъжнялост
от няколко години строителната и стопанската
камара лансират редица
законодателни инициативи – ускоряване на
процедурите по несъстоятелност, премахване на
възможността за фалит
със задна дата, забрана
за обявяване на обществени поръчки с отложено
плащане, приватизация
на дейността по връчване на призовки, клирингова къща, публичен регистър на тарифи и условия
по застраховки и банкови
продукти, сключване на
клаузи за арбитраж в търговските договори.
Законопроектът за
ликвидиране на възможността за фалит със задна
дата беше внесен в парламента още през 2012 г., но
за съжаление не мина през
пленарната зала. Освен
това са необходими и промени, които да забраняват
обявяването на обществени поръчки със забавено
плащане. В момента в противоречие на евродирективата се иска бизнесът
да финансира авансово общините и държавата при
изпълнение на дейности по
търгове с възможността
за отложено плащане, каквато дава Законът за об-

ществените поръчки. От
това се ползват масово
местните власти и секторът на здравеопазването, където отложеното
плащане варира от 3 до 36
месеца. Това води до оскъпяване на поръчките и създава предпоставки за корупция. „Ако вие сте човек,
близък до властта, могат
да ви платят на първия
месец, тъй като срокът е
примерно до 6 месеца. Но
във всички случаи останалите кандидати трябва да
предвидят тези разходи
за 6-месечното чакане на
плащането“, твърди Камен
Колев.
Друго предложение на
БСК е клирингова къща, с
която да се гарантира изчистване на задължения.
Идеята е тя да има капитал от 500 млн. лв., осигурен от бюджета, банките
или чрез публично-частно
партньорство. От страна на държавата може да
се предприемат стъпки
за въвеждане на публичен
регистър за дължими ДДС
и акцизи, възможност за
възстановяване на данъка
до 7 дни, както и данъчна
ваканция.
От стопанската камара смятат, че много
проблеми биха се решили
и с включването на арбитражни клаузи в договори
с финансови и публични
институции, за да могат
възникналите спорове да
се решават по-бързо. Друго предложение е свързано
с единен публичен регистър на всички такси, тарифи и лихвени условия на
банките и застрахователите.
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Четирима от кандидатите бяха отстранени заради необосновано ниски оферти
Снимка Елица Илчева

Очаква се лот 1 от Долна Диканя до Дупница
да бъде завършен това лято

Страницата
подготви
Николета Цветкова
Национална компания
„Стратегически инфрас тр у к т у рн и п р о е к т и “
(НКСИП) обяви класирането на участниците в
търга за изготвянето на
предварителния проект на
лот 3 от автомагистрала „Струма“. Това стана,
след като в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха
отворени ценовите предложения на допуснатите
кандидати.
Участъкът свързва
Благоевград и С андански, като преминава и
през защитената зона
на Кресненското дефиле.
На първо място НКСИП
класира „Виа План - Амберг“ ДЗЗД с оферта за
1 999 950 лв. Дружеството е определено от компанията за изпълнител
на поръчката. След него
е обединение „Свеко Бурда“ с предложение за
2 395 000 лв. Трета позиция
заема консорциум „ТЕКОПИ
АМ Струма лот 3 - 2013“,
който е посочил сумата
от 2 632 000 лв. за изпълнение на договора. Четвърто е обединение „Стру-

„Данго Проект Консулт” ЕООД е класиран на първо място в процедурата за екологичен консултант по
изграждането на лот 3 от автомагистрала „Струма“. С това работната комисия към Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” го
определя за изпълнител на поръчката. Предложената
цена от консултанта е 64 770,00 лв. без ДДС.
1. Обединение
„ С УД О П - И К П МИСТ”
2. ДЗЗД „Консорциум АТИ - Струма 3”
3. Консорциум
„Мости”
4. Обединение
„МП+ДПП - Струма”.

Един приоритетен
обект
ма 2013“ с ценова оферта
за 2 658 948 лв. Консорциум
„Текник” е пети с предложение от 2 988 982 лв. На
шесто място е обединение „Технитал - Рутекс“ с
3 280 000 лв. На последната седма позиция е ДЗЗД
„Виа Флавиа“ с оферта от
3 402 000 лв. Всички цени
са без включен ДДС.
Четирима участници
са отстранени, защото
предложенията им не отговарят на критериите за
подбор. Това са:

1. „Геодата инженерство с.п.а.“
2. „ИДОМ Инхениериа и
консулториа, С.А.“
3. Обединение „ВБИ
Уърлдуайд Инженеринг Пътпроект - 2000“
4. Обединение „Струма
БГИ“.
Тъй като техническите им предложения не отговарят на предварително
обявените условия, не са
допуснати до отваряне на
ценови предложения три
дружества:

1. „ПРО. ЕТА. ВИП. ИТА.
КОНСУЛТ“ ДЗЗД
2. „Струма Инженеринг“ ДЗЗД
3. ДЗЗД „Серинг - И.П.
2013“
Други четирима участници също са отстранени
от търга. Причината е, че
не е приета обосновката
за по-ниската им ценова
оферта, като разликата е
повече от 20 на сто под
средната стойност на
останалите предложения.
Това са:

ǽǱǽȆǽǾǱǳǬǮǬǾǳǬǹǬǰǳǺǼ
ǹǬǝǱǮǱǼǹǬǾǬǽǶǺǼǺǽǾǹǬǾǬǹǯǱǹǾǬ
9 участници продължават в търга за надзор на
строителството на Северната скоростна тангента
(ССТ). Това стана ясно при
отварянето на ценовите
предложения на допуснатите кандидати в Агенция
„Пътна инфраструктура”
(АПИ). От процедурата
е отстранен консорциум
„САЛФО - АДО“ - София, в
който участват гръцките компании „САЛФО енд
Асошиейтс“ АД и АДО АД.
Причината е, че тръжната
документация, представена от него, не отговаря на
условията, поставени от
възложителя.
Отворените ценови
оферти (за месец) са на:
1. ДЗЗД „ПРОМЕТРА“, Аксаково - 141 670 лв.
2 . „Об е ди не н ие С СТ
София - 2013 г.“, в което
участват „Пътинвестинженеринг“ и „Пътпроект“ 104 228 лв.
3. ДЗЗД „ММЛ - ТК“, съставено от „МОТТ Макдоналд Лимитед”, Великобритания, и „Трансконсулт БГ“
ООД, София - 85 415 лв.
4. Обединение „Луис Бергер-ИРД-Пътконсулт 2000“,

ǶȗȘȍȌȍȓȐȝȈȐȍȒȖȓȖȋȐȟȍȕ
ȒȖȕșțȓȚȈȕȚ

в което влизат „Луис Бергер“ (ЛБСАС), Франция, „ИРД
Инженеринг С.р.л.”, Италия,
и „Пътконсулт 2000“ ЕООД,
София - 127 869 лв.
5. Обединение „Рутекс
- Технитал”, София, с участници „Рутекс“ ООД, София, „Технитал“ АД, Италия
- 136 750 лв.
6. Сдружение ДЗЗД „Тангента София“, София, в което участват „Консулт инженерингс“ ЕООД, „Консугал
- Консултореш де енженяриа
и жещао“ С.А., Португалия 112 000 лв.
7. „Ежис Пътища - България“ ДЗЗД, София, съставено от „Ежис Интернасионал“
АД, Франция, „Ежис България“ ЕАД, София - 145 000 лв.
8. Обединение „СЖС
Технос - СЖС България“, София, в което влизат „СЖС
България“ ЕООД, София,
„СЖС Технос С.А.“, Испания 49 000 лв.
9. Обединение „Инфрам
Северна тангента СОП“,
София, с участници „Инфрам“ АД, Чехия, „Инфрам“
ЕООД, София, и „Инжконсултпроект“ ООД, Варна 51 240 лв.
Очаква се заради голяма-

В следващите дни трябва
да бъде определен изпълнителят на поръчката

та разлика в стойността
на едно от предложенията
спрямо останалите осем от
участниците да се изиска
допълнителна обосновка за
офертата му. Критерият за
избор на изпълнител е найниска цена, а комисията
трябва да приключи работа
до дни.
Северната скоростна
тангента е по трасето
на Коридор №4 от TEN-T
мрежата. Чрез нея ще се
осъществява връзката с
АМ „Хемус”. Дължината на
трасето е 16,54 км, а индикативната стойност
за строителството му е
150 млн. евро. То се съфинансира от Кохезионния
фонд на Европейския съюз
чрез ОП „Транспорт“. Предвижда се изграждането
на 19 съоръжения. Срокът
за изпълнение е 18 месеца.
Строителството на Северната скоростна тангента

ще скъси Околовръстното
шосе със 7 км. Тя трябва
да свърже Западната дъга
при Костинброд и отсечката от магистрала „Хемус“
- СОП Гара Яна. В момента
трасето е в изключително
лошо състояние. Изпълнителят ще трябва да достави
необходимите строителни материали, да осигури
лабораторни изпитания и
да изготви необходимата
документация за участъка.
Освен това ще трябва да
поеме отстраняването на
нередности и появили се
дефекти в рамките на гаранционните срокове. Проектът предвижда изграждане на 5 пътни възела. Те
са при булевардите „Рожен”,
„Илиянци” и „Чепинско шосе”,
другите два са съответно
при 10,671 км - Източна тангента и при 15 км - Софийски
околовръстен път - магистрала „Хемус”.

Строителството на
лот 3 е сред основните
дейности, планирани за
следващия програмен период 2014-2020 г. по Оперативна програма „Транспорт“. За да приключат
навреме подготвителните
процедури и изграждането на обекта да започне
възможно най-скоро през
2014 г., в заданието за
проектиране целенасочено подготовката за пътното платно е изнесена в

по-кратки срокове, отколкото тази за по-сложната
тунелна част.
Лот 3 включва три лесно обособими части. Първата е от Благоевград до
Крупник, където трябва да
се изградят пътно платно и тунел с дължина 2,5
км. Следва Кресненското
дефиле с 13-километров
тунел. Третата част е от
Кресна до Сандански, която основно е пътна, макар
че включва и съоръжения.
Засега не е ясно дали
за целия лот 3 ще бъде
обявен търг за избор на
един изпълнител, или за
строителството на различните участъци ще има
подлотове. Най-вероятно
13-километровият тунел
ще бъде възложен отделно
от пътната част. Решението как да бъде проведен търгът за изпълнение
обаче предстои.

ǙǖǒǔǺǭȋǮǴǾȆǼǯ
ǳǬǼǱǸǺǹǾǹǬǲǻ
ǯǬǼǬǍǿǼǯǬǽ
Национална компания „Железопътна инфраструктура”
(НКЖИ) обяви обществена поръчка за избор на изпълнител
на ремонтните дейности на пътническия гаров комплекс
в Бургас. Тръжната документация може да бъде закупена
в сградата на ДП НКЖИ, а срокът за подаване на оферти
е до 13.05.2013 г. Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез
Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 . Гарата в Бургас е паметник на културата и по нея не може да се правят
големи промени.
Индикативната стойност е близо 10 млн. лв., а срокът
за реализация е 20 месеца. Едно от условията на възложителя е след обновяването сградата да бъде енергийно ефективна - около 30% от енергията, която консумира зданието,
трябва да се осигурява от възобновяеми източници.

ЕКОЛОГИЯ
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ǶȉȘȈȉȖȚȊȈȕȍȚȖȕȈșȚȖȓȐȟȕȐȚȍ
ȖȚȗȈȌȢȞȐȏȈȗȖȟȊȈȌȖȋȖȌȐȕȈ
Изграждането на инсталацията на площадката „Хан Богров“ ще приключи в началото на октомври
Страницата
подготви
Виолета Михайлова
В началото на следващата година ще стартира тестовото биологично обработване на
столичните отпадъци на
площадката „Хан Богров“.
Изграждането на съоръжението върви по план
и предстои да приключи
в началото на октомври
тази година. Това стана
ясно от думите на кмета
на Столичната община
Йорданка Фандъкова по
време на проверката по
напредъка на строителството на обекта. На инспектирането присъстваха зам.-министърът на
околната среда и водите
Малина Крумова, ръководителят на отдел в Генерална дирекция „Околна
среда” към Европейската
комисия Джордж Кремлис
и зам.-кметът по „Зелена

третират 20 хил. т биологични и 24 хил. т зелени
отпадъци годишно. Предвидено е първите да се
обработват в специален
резервоар до превръщането им в биогаз и след
това в електрическа и
топлинна енергия, която
да обслужва собствените
нужди на обекта и да бъде

за третиране на битовите отпадъци на Столичната община”, финансиран
по Оперативна програма
„Околна среда”. Това е
най-големият проект по
ОПОС на обща стойност
346 млн. лв., от които 291
млн. са от европейско финансиране.
Проверка на Столичния

Зам.-министърът на
околната среда и водите
Малина Крумова и
ръководителят на отдел
в ГД „Околна среда” към
ЕК Джордж Кремлис
обсъждат напредъка
по строителството на
инсталацията на площадка
„Хан Богров”

система, екология и земеползване” в СО Мария
Бояджийска. „Искам да
напомня, че над 84% от

стойността на проекта
са безвъзмездна финансова помощ, което означава,
че тази полезна инсталация, която представлява и
огромна инвестиция, няма
да бъде изплащана със
средствата на софиянци”,
коментира Фандъкова.
Инсталацията на площадката „Хан Богров” е
разположена на площ от
7 хил. кв. м. На нея ще се

Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова
по време на инспекцията на обекта

използвана в националната мрежа. Зелените отпадъци ще се култивират
в отделен компост, след
което ще бъдат готови за
продажба.
Изграждането на инсталацията е част от
проекта „Интегрирана
система от съоръжения

инспекторат показва, че
на територията на общината към момента има 139
нерегламентирани сметища, като цифрата е с 50
по-малко в сравнение с изминалата 2012 г. „В София
проблеми с боклука няма”,
заяви кметът Фандъкова. Тя припомни за вече

Комисията за оценка на офертите на обществената поръчка
за проектиране и строителство на завод за
механично биологично
третиране извършва
преглед и оценка на ценовите предложения на
допуснатите участници, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Във връзка
с това до участниците
предстои да бъдат изпратени запитвания с
искане да представят
разяснения по предложените оферти в 5-дневен срок. Комисията ще
продължи да предоставя информация на широката общественост за
напредъка в работата
по избор на изпълнител.
функциониращото депо
„Враждебна”, което е предназначено за строителни
отпадъци. „Столичната
община започва и изпълнението на проект за разделно събиране на отпадъци в още два квартала на
столицата - „Овча купел”
и „Кремиковци”, като нашата основна цел е София
да бъде един красив и чист
град”, посочи още Фандъкова. Тя подчерта, че задачата на гражданите е
да бъдат дисциплинирани
при изхвърлянето на отпадъците, което задължително трябва да става в
регламентираните за целта места.

ǡǴǽǬǼȋǽǾǼǺǴǮǺǰǹǬǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬǳǬǸǷǹǷǮ
Със символична първа копка зам.-министърът
в МОСВ Малина Крумова,
кметът на община Хисаря инж. Пенка Ганева и
представител на главния
изпълнител - обединение
„ГБС-Хисаря” дадоха старт
на водно строителство в
Хисаря за общата сума от
33,3 млн. лв. Проектът се
осъществява по договор
„Изграждане на битова и
дъждовна канализация на кв.
„Момина баня”, кв. „Веригово”
и кв. „Миромир” - гр. Хисаря,
и реконструкция и подмяна
на водопроводна мрежа в кв.
„Момина баня”, кв. „Веригово” и кв. „Миромир”. Той се
финансира по Оперативна
програма „Околна среда” и
трябва да приключи през декември 2014 г.
„Това е трети проект по
програмата, в който община Хисаря участва, като доказва, че може да се справя
успешно. С реализацията му
градът ще има напълно пречистени отпадъчни води,
което ще допринесе за доброто екологично състояние
на района. За нас е изключи-

Първата копка за подобряването на водната инфраструктура в Хисаря, която направиха кметът на града
инж. Пенка Ганева, зам.-министърът в МОСВ Малина
Крумова и представителят на обединение „ГБС-Хисаря”

телно важно отпусканите
европейски средства да
постигат целите си и проектите, изпълнявани с тях,
да бъдат осъществявани качествено и в срок”, каза Малина Крумова по време на събитието. Инж. Пенка Ганева
подчерта, че ще изисква от
изпълнителите коректно
отношение и стриктно
спазване на качеството и

зададените срокове.
Проектът предвижда
изграждане и реконструкция
на около 28 км канализационна мрежа, с което ще се постигне пълна ефективност
и нормална експлоатация на
модерната пречиствателна станция за отпадни води
Хисаря. Обновяването на водопроводната мрежа ще е с
около 12 км.

През март 2011 г. в
Хисаря беше открита
уникална за България пречиствателна станция за
отпадни води (ПСОВ).
З а р е а лиз и рането н а
обекта бяха нужни 23,6
млн. лв., като основното финансиране дойде
по линия на Оперативна
програма „Околна среда”. Проектант и изпълнител на обекта беше
„Главболгарстрой” АД в
партньорство с немското дружество „Биогест
Интернационал” ООД.
Пречиствателната
станция е реализирана
в съответствие с найвисоките европейски изисквания. Инфраструктурата на обекта включва
съоръжения, сгради и комуникации, предназначени да пречистват водата
до степен, позволяваща
вливането й в яз. „Синята река”. Станцията е с
капацитет 25 хил. еквивалентни жители, което
е в пъти повече от по-

стоянното население на
града, който продължава
да се развива като курортен център. Модерното
съоръжение представляваше първия етап от интегрирания воден проект
на Хисаря. Управлението
на техниката в него се
осъществява централно
от специална система
с възможност за дистанционно управление
от централния офис на
партньора в Германия.

На откриването на
станцията преди близо 2
години председателят на
Надзорния съвет на „Главболгарстрой Холдинг” АД
и почетен председател на
КСБ инж. Симеон Пешов
благодари на своите немски партньори и отбеляза:
„Успяхме да направим найдобрата пречиствателна станция за отпадъчни
води по отношение на екологичност, експлоатация
и технология.”
Снимка Георги Сотиров
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³ÔÒÂÍÆÈÂx
Свилена Гражданска

Историята на Стралджа e свързана
най-вече с освободителните борби срещу османското владичество - Индже войвода и Кара Кольо водят четите си от
Войнишкия Бакаджик до Стара планина,
четата на Трифон и Добри е разбита от
потеря в Балкана, Хаджи Дани от с. Зимница е убит.
От този период са и най-ранните
писмени сведения за селището. Първият

източник е от 1610 г. Друг документ е
руска военна карта от 1829 г., която е
издадена в Петербург. На нея е записано,
че в Стралджа има 75 къщи.
Според легендите югоизточно от
сегашното разположение на града се намирало турското селище Сарай - курорт
за одринските паши и бейове. В близост
до Балкана, богат на дивеч, била ловджийската станция на султан Мохамед IV. За
негово удобство имало изградени водопровод и баня. На Връбница ставал голям

Кметът Митко Андонов:

ǴȖȎȍȔȌȈțȌȊȖȐȔȉȦȌȎȍȚȈ
șȢșșȘȍȌșȚȊȈȗȖȍȊȘȖȗȘȖȋȘȈȔȐȚȍ
Г-н Андонов, управлявате Стралджа вече трети
мандат. Каква е формулата на успеха ви?
Няма нищо сложно или
необичайно в това. Според
мен другото име на успеха
е работа - постоянна, упорита и насочена към подобряване живота на хората.
Вярно е, че през последните
десет години общината
се промени много и това
се забелязва от местните
жители и от гостите. Общинският център има красив вид, направихме редица
подобрения по сградите на
училища, детски градини,
социални домове, културни
центрове. Опитваме се да
поддържаме в добро състояние улиците, площадите. Обновяваме читалища,
възстановяваме паметници, строим нови. Голяма
част от подобренията са
финансирани по оперативни програми. Екипът, с който работя, успява така да
организира работата, че за
година да привлечем допълнителни средства в размер
колкото още един бюджет.
Това е практика за нас. Така
за първите два мандата успешно реализирахме 60 проекта на обща стойност 10
млн. лв.
Бихте ли посочили най-

интересните от тях за
последните години?
Едва ли ще мога да изредя всички, защото те
никак не са малко. За нас е
особено важно, че финализирахме подготовката на
интегриран инвестиционен

проект за изграждане на
ПСОВ, разделна канализация и водопроводна мрежа в
Стралджа и на обследване
и доизграждане на смесена канализационна мрежа
в Зимница. За община като
нашата, в която градският

Митко Андонов е роден през 1958 г. в с. Лесово. Висшето си образование завършва в Икономическия университет във Варна със специалност
„Икономика и управление на строителството“.
Работи последователно като технически ръководител на строителни обекти в „Благоустройствени строежи“ - Ямбол, и в община Стралджа.
От 1980 до 1987 г. е инвеститор на строителни обекти в СД ИСС - Ямбол. От 1987 до 1991 г.
работи като гл. специалист по строителството в общинската администрация. След това е
секретар на общината, а от 1996 г. и зам.-кмет.
Следват три години, през които е технически
ръководител на строителни обекти в страната.
От 2003 г. Андонов е кмет на община Стралджа. Под негово ръководство тя става носител
на отличията „Община новатор в Република България“ за 2006 г. и „Златен ключ“ за най-добра
уебстраница. Общината работи с европейски
сертификат за качество.
център и най-голямото село
все още са без канализация,
това е много важно. Искрено се надявам през тази година да осигурим нужното
финансиране за изграждането й в двете селища.
Сега завършваме проекти, които включват пълна

реконструкция и възстановяване на два парка в
Стралджа - Южния и „Младост“. Активно работим
по озеленяването и благоустройството чрез финансиране по ОП „Развитие на
човешките ресурси“. Така
не само осъществяваме

добра и полезна дейност,
но и осигуряваме работа
за немалко хора. Щастлив
съм, че приключваме първия трансграничен проект
„Стралджа и Сулоглу - пътуване отвъд границите“, по
който обновихме туристическата база „Инджови извори“. Оттам наблюдаваме
движението на птиците и
развитието на растителността в района на Войнишкия Бакаджик, попадащ
в „Натура 2000“.
Днес базата е модерен
информационен център, а
благодарение огледалния
характер на програмата в
Сулоглу се изгради подобен.
По същия проект успяхме
да подобрим видимо инфраструктурата в двете селища и да насочим вниманието към активен културен
обмен. Създадохме зони за
отдих и обособихме екопътеки. Преди дни община
Стралджа проведе заключителната пресконференция
по проекта. В събитието
взеха участие екипът по
изпълнение, представители на двете общини, участници в работните групи,
експерти в областта по
опазване на околната среда и др. Отчетени бяха постигнатите резултати и
реализираните дейности.
Всичко планирано в работния план е изпълнено и получи висока оценка. Проектът
бе със срок за изпълнение 18
месеца, като имаше и едно
удължаване от три месеца.
Общата му стойност е близо 600 хил. евро.
Вече работим и по изпълнението на втори я
трансграничен проект
„Чиста енергия за осветление на обществени места
в Стралджа и Кавакли“. В
момента подготвяме третия. Срокът за неговото
подаване е до края на април.
На ход е и съвместен
инвестиционен проект „За
един по-добър живот“. Имаме и дейности, свързани
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панаир. Обслужването на турците в
Сарай било от техни бедни сънародници или от българското население,
което обитавало т.нар. Странна
махала. За първи жители на селището се смятали хората от родът на
Хайдут Димо.
Съществува и твърдението, че
името на Стралджа идва от това
на манастира „Св. архангел Михаил“,
което на турски е Исраелджа.
Според други мнения селището

със социалното включване.
Те са насочени към отговорност и грижа за децата
от 0 до 7-годишна възраст.
Населението приема с особено задоволство изпълнението на проектите, които
промениха облика на църквите в селата Воденичане,
Правдино, Лозенец. Насочихме средства за основен ремонт на читалищата в Зимница и Лозенец по мярка 321
на Програмата за развитие
на селските райони. Общата стойност е 617 657 лв.
Мога да се похваля, че в
началото на март Съветът
на директорите на фонд
ФЛАГ одобри молбата ни за
отпускане на кредит за подпомагане на успешното им
изпълнение. Преди дни подписах официално договора,
с който се дава ход на разплащането на изпълнените
дейности по двата проекта
в Лозенец и Зимница. Изплащането на дълга ще стане
до края на годината.
С голямо социално значение е приключилият миналата година проект на
читалище „Възраждане“ в
с. Войника по ОП „Развитие
на човешките ресурси”,
който спомогна за подобряване качеството на живот
на възрастните и хората с
увреждания.
Считам за успех усвояването на евросредствата,
които осигуряват заетост
на жителите, а оттам и
увеличаване на доходите
им. В момента чрез различни програми заетост
имат над 400 души. Процентът безработица е висок
и голямо значение за нас
има всяка дейност, която
я намалява. Това е един от
моите приоритети като
кмет на общината и самият аз не се уморявам да
търся начини за мотивация
на специалистите от администрацията да работят в
тази посока.
Бих могъл да отбележа
за пример осигурената заетост по ОП „Развитие на
човешките ресурси”, над
80 са наетите на работа
по НП „От социални помощи към трудова заетост“.
Работим и по НП „Асистенти на хора с увреждания“.
Общината е партньор на
Агенцията за социално подпомагане и по проекта „Подкрепа за достоен живот”
по схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова

било близко до друго – черкезко, и
населението страдало от честите
нападения, затова го нарекли Страдалджа.
Днес общината разполага с немалко исторически и природни забележителности. Между тях са над
стогодишната църква „Св. архангел
Михаил“, която е паметник на културата, съхраняващ ценни икони и дърворезба. Богатство представлява и
етнографският музей в с. Зимница.

Празникът на града е на 8 ноември, когато отбелязваме Архангеловден. Традиционен за Стралджа е
народният събор „Мараш пее“, който
се провежда всяка година в средата
на май. Пак по това време, но на две
години общината организира и конкурс надпяване „С песните на Вълкана Стоянова“. През пролетта кукери
от цяла България гонят злите сили. В
Стралджа има и турнир по стрелба с
пистолет и пушка.

помощ „Алтернативи“. Много са проектите, по които
работят училищата и детските градини, свой опит
имат младежките неправителствени организации,
читалищата, църковните
настоятелства.

Новопостроеният храм в
с. Чарда

Какви други добри
практики ще споделите?
За да има своите успехи,
отдавна вече няма значение
дали една община е голяма
по територия и население.
Изминалата 2012 г. ще
запомним и с това, че сложихме началото на строителство на храм в с. СаЧиталище „Просвета“

ранско. Преди три години
открихме нова църква в
с. Чарда. Искам да допълня и това, че ни предстои
изграждане на пътищата
Стралджа - Атолово и Воденичане - Джинот, в подготовка сме за първи етап
от реконструкцията на
водопроводната мрежа във
Воденичане, имаме подписан
договор по социален проект
за домашни помощници към
Домашен социален патронаж в Стралджа, Каменец и
Войника. В изпълнение сме
на първия проект по ОП
„Административен капацитет“, а в същото време
дойде новината, че печелим
и втори на стойност 88 270
лв. „Компетентна администрация - гарант за добро
управление“ е един от новите общо 172 проекта на общини у нас по ОПАК с обща
стойност 13 млн. лв. Те ще
бъдат финансирани по подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна
администрация“, като целта е повишаване квалификацията на служителите
на местно ниво за по-добро
обслужване на гражданите
и бизнеса. Общината осигурява и работа на няколко

млади специалисти по програма „Ново начало“.
На каква стойност са
предвидените капиталови разходи в бюджета на
общината за тази година?
За съжаление през последните две-три години
средствата като относителен дял от бюджета
намаляват. Имали сме 15%
капиталови разходи, а сега
са около 8%, или 800 хил.
лв. Те са насочени към подобряване на пътната инфраструктура, а други за
основни ремонти на читалища и здравните служби по
селата, както и за основна
рехабилитация на улиците в
Стралджа и с. Зимница.
Все пак на фона на
трудното и кризисно време дейностите ви по оперативни програми създават доста оптимистична
перспектива за община
Стралджа.
Ако се вторачим само
в проблемите и непрекъснато се вайкаме, какво ще
постигнем? Ще тъпчем на
едно място. Ние тук познаваме и обичаме традициите си, продължаваме да

твърдим, че трудолюбието
е добродетел, че силата
е в единността ни и успяваме да се справим със
задачите на деня. Аз съм
оптимист за бъдещето на
община Стралджа. Не само
очаквам, сигурен съм, че ще
приключим започнатите
проекти, ще получим и одобрение за нови. И ако през
2012 г. успяхме да реализираме близо 50 проекта на
обща стойност над 7 млн.
лв., смело си пожелавам
през 2013 г. да повторим
този успех, а защо не и да
го удвоим.
Отдавна не броя наградите, с които са оценили
труда ми. Истината е, че
всяка от тях приемам като
отличие не само за моята,
но и за работата на моя
екип, на ОбС, на цялата администрация. Сигурен съм,
че ще продължим напред,
ще запазим този добър синхрон. За нас е важно и доброто развитие на местния
бизнес, с представителите
на който имаме доказано
добри отношения. Споделяме успехите на гроздо- и винопроизводителите, които
поддържат старата традиция на Стралджа. Нашите
фирми вече имат свое място на вътрешния и външните пазари. Това също е
повод за самочувствие.
Кои са основните ви
приоритети?
Основните приоритети на общината са подобряването на инфраструктурата, създаването на
инвестиционен климат и
подпомагането на частния
сектор за разкриване на
производства и работни
места. Добро образование,
социални дейности, еко-

логия и районът да бъде
неразделна част от развитието на черноморския
и селския туризъм. Трябва
да подобряваме селското
стопанство във всичките
му отрасли.
Наближава новият програмен период. Подготвяте ли предложения, с които ще кандидатствате?
Имаме изработени достатъчно проекти, които
не можаха да се реализират през настоящия период поради ограниченията,
които се създадоха. Например по ПРСР може да
се кандидатства с по едно
предложение за всяка мярка.
Ще работим да доизградим
канализацията и водопровода на Стралджа, на с.
Зимница, на Воденичаре, на
Иречеково. Ще подобрим
инфраструктурата. Имаме
идеи за реконструкцията на
стадионите в Стралджа и
с. Зимница заедно с други
спортни площадки. Това са
част от проектите, които
сме подготвили.
Разполагаме с горещи
минерални извори, които
обаче не употребяваме. Поради този факт подготвяме проект за отопление на
училищата, детските градини и други обществени
сгради с тях.
За съжаление Стралджа не попада в 36-те агломерации, които ще се
финансират в следващия
планов период по Оперативна програма „Региони в
растеж“. Оставаме с възможностите за развитие
по ПРСР. Предизвикателство ще е конкуренцията
с другите общини, дано
имаме шанс да печелим
нови и нови проекти.

Как привличате инвеститори в общината?
Привлякохме ги преди
всичко в сферата на селското стопанство. През
първия ми мандат, когато
имах възможност да правя
заменки, предоставяхме
земи за изграждането на
лозови масиви, овощни градини. Тези селскостопански
производители създадоха
редица работни места.
Предоставихме терени
за малки промишлени производства. В тази насока
обаче инвестиционният
интерес не е много голям.
Но Стралжда имаме добре
развита инфраструктура,
която ни помага да привличаме инвеститори.
А публично-частното
партньорство?
Водили сме много разговори по темата с бизнеса. В действителност
и законът не се прие със
силата, с която трябваше. Пробвали сме досега
да предоставяме чрез концесия някои терени за развитието на билкопроизводството и пчеларството.
Как работите с Камарата на строителите в
България?
Познаваме се с ръководството на ОП на КСБ
- Ямбол. Стремя се да поддържам добра комуникация
с тях, а и по професия съм
строител. Опитвам се да
осигурявам, доколкото ми
позволява законът, работа на местни фирми от
област та. В Стралджа
има две-три малки компании.
Притеснявам се, че
със законодателството
в сферата на обществените поръчки не можем
да осигуряваме ефективно работа на местните
малки и средни фирми.
Обикновено мащабните
търгове се концентрират
в големите софийски или
чужди компании.
По време на обучения
в Агенцията по обществени поръчки пред европейски специалисти съм
поставял въпроса, ако в
момента се съдя с дадена
фирма, а тя кандидатства
отново на търг, дали мога
да я отстраня. Според тях
не мога и това е странно.
Има какво още да се променя в закона.
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75 млн. лв. най-после решават проблема с чистотата на Черно море
Страницата
подготви
Елица Илчева
15 обекта ще бъдат
изградени в Созопол и
Черноморец на първи я
етап от мащабния проект за интегриран воден
цикъл. Той стартира в
края на миналата седмица
след 10-годишни усилия.
Стойността на инвестицията е над 75 млн. лв., а
финансирането по програма „Околна среда”.
П ъ р в а т а ко п к а н а
най-големия обект в общината бе направена в
присъствието на зам.министър Малина Крумова, бившия зам.-министър

тивно е участвала
в подготовката.
„ П о - голем и т е
курорти с голямо
замърсяване вече
са обхванати с
проекти по Оперативната програма
„Околна среда”. Ако
Румъния и Турция

Ивелина Василева и областния управител Константин Гребенаров.
Обектът - изграждане на канални помпени

ȔȓȕȓȊȐȕȊȍșȚȐȘȈ
ȊșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȖȉȡȐȕȈ
ǹȈȔȖȒȖȊ

направят необходимото,
както ние го направихме,
можем да кажем, че след
2015 г. ще сме спокойни
за чистотата на Черно
море”, каза зам.-министърът.
Близо 25 хил. жители и гости ще ползват
рехабилитираната и мо-

дернизирана кана лизационна мрежа, а над 6 хил.
домакинства ще бъдат
присъе динени към новоизградената.
Фирмата - строител
на трите подобекта, чието изграждане стартира сега, е ДЗЗД „Созопол
СЗВ 2012“.

станции (КПС), напорни
тръбопроводи и колектори, трябва да бъде завършен през 2015 г. През
летния сезон разкопавания няма да има, те обаче ще започнат още през
есента.
„Това е един изстрадан и заслужен проект“,
заяви кметът на община
Созопол Панайот Рейзи и
благодари на зам.-министър Крумова, която ак-

ǍǿǼǯǬǽǴǳǯǼǬǲǰǬǹǬǰǷǱǳǳǬǸǷǹǷǮ
Годишната програма на община Самоков за строителство и ремонти включва обекти на обща стойност
около 3,6 млн. лв. Това стана ясно от решение на общинския съвет миналата седмица. Най-големият обект
е новото депо, за което са предвидени 307 хил. лв. За
реконструкция на градинката пред дома за стари хора
„Сем. д-р Калинкови” са заделени 264 хил. лв., за възстановяването на сгради в Девическия манастир - 200 хил.
лв. Ще се благоустроява и площадът около Голямата
чешма, като за тази цел ще се изразходват 166 хил. лв.
200 хил. лв. ще бъдат инвестирани в решаване на
тежкия проблем с водоснабдяването на Говедарци и съседните села Маджаре и Мала църква.
180 бона се планират за ремонта на ОПУ „Неофит
Рилски”, а 120 хил. лв. - за разширението на НУ „Д-р Петър Берон”. В изграждането на детски и спортни съоръжения на територията на града ще се инвестират
127 хил. лв.
100 хил. лв. са за улични ремонти в центъра, в курорта Боровец и селата.
За изпълнението на програмата 2,5 млн. лв. ще бъдат собствени общински средства, 550 хил. лв. - субсидия от републиканския бюджет, а около 600 хил. лв. са
от други източници.

Мечтата на поколения бургазлии да се изкара
тежкотоварният и транзитният трафик извън
града е на път да се осъществи. Това ще стане
чрез надлез на товарната
гара до завод „Кроношпан”.
Същинското строителство започва до дни, ще
погълне близо 20 млн. лв. и
се финансира от държавния бюджет. Предвижда
се изграждане и на „детелина”.
„Донякъде трафикът бе
облекчен чрез пътния възел
„Юг”, който бе открит миналото лято, но светофарите до него по вътрешноградските улици все още
образуват тапи особено
през отпускарския сезон.
Това принуди общината
да вземе кардинално решение по цялостно извеждане
на транзита извън града
по примера на големите

европейски градове“,
съобщиха от кметството. Стратегията за изграждане на
ринга около Бургас е
от 30 години, но едва
наскоро бе изготвен
проект в детайли и
задвижена процедурата.
По задание новият надлез трябва да
приключи до 2 години
на 3 етапа. „Като
изпълнение това съоръжение е доста
по-сложно от пътен
възел „Юг”, но ще се
вместим в срока”, Частично трафикът бе облекчен чрез пътния възел „Юг”, който бе
категоричен е зам.- открит миналото лято
кметът Марков.
Първият етап по пре- то са вкарани тръбите и строителство на мегасъоръжението, съобщиха от
местването на подзем- кабелите.
Втори ят транш от общината.
ните комуникации и воИзпълнител на проекдопровода е завършен и е 3 млн. лв. вече е потвърден
струвал 1 млн. лв. С тези и се очаква скоро парите та е консорциум с осносредства е прокопан ту- да бъдат преведени, за да вен партньор „Главболгарнел под жп релсите, в кой- започне самото наземно строй”.

ПЕРНИК

ǐǺǬǻǼǴǷǻǺǰǻǴǽǮǬǾ
ǰǺǯǺǮǺǼǬǳǬǰǱǻǺǾǺ
До 10 април ще бъде подписан
договорът за изграждането на
ново депо за твърди битови отпадъци в Перник, съобщи кметът
Росица Янакиева. По думите й
след продължила дълго процедура
за обжалване вече има определение на ВАС, позволяващо да се
започне строителството.
Проектът е на стойност 22
млн. лв. Депото ще бъде разположено върху 140 дка на терен,
където е било най-старото сметище на Перник - в местността Чокладиновец в землището

на с. Люлин.
Предвидено е изграждането
на сепарираща и компостираща
инсталация със сумарен капацитет 175 т дневно.
Сега се финансира първата
клетка, в която в продължение на
30 години ще се събират твърдите битови отпадъци на всичките
шест общини в Пернишка област.
В сметището ще се генерират 46 199 т отпадъци годишно.
То ще се управлява от регионално
сдружение между шестте общини в областта.

Снимка Денис Бучел

ǶȉȕȖȊȍȕȐșȈȒȔ
șȍȓșȒȐȗȢȚȐȡȈ
Завършени са строително-монтажните дейности на пътя Блатешница - Байкалско - Драгомирово в
Пернишка област, съобщиха от Областното пътно
управление. Общата дължина е 10,5 км. Участъкът от
центъра на Блатешница до Земен също е изкърпен и
по трасето се пътува безпроблемно.
Остават незначителни довършителни работи.
Проектът има Акт 15 за завършено строителство и
предстои издаване на Акт 16. Изпълнител е „СК - 13
Пътстрой” АД. Строителният надзор ще осъществява „Рутекс” ООД.
Договорът за строителство е на стойност
4 533 844,08 лв. с ДДС, а за строителния надзор 191 868 лв.
С реконструкцията ще се подобри пряката връзка
на Кюстендил със Земен и Земенския манастир, както
и с други туристически забележителности в региона.

ТЕХНИКА
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Снимки Hitachi

На „Баума 2013“ в Германия компанията ще представи
едновременно ефективни и екологични машини
Свилена Гражданска

На 6 хил. кв. м площ на
изложението „Баума 2013“
в Мюнхен от 15 до 21 април
Hitachi ще представи няколко нови багера от средния клас Zaxis-5. Моделите
от ZX210LC-5 до ZX350LC-5
споделят една и съща уникална хидравлична технология, известна като
TRIAS. Новата система е
разработена за по-нисък
разход на гориво и може
да намали необходимите
средства на собственика, като същевременно се
запазят високите нива на
производителност.
Първоначалната цел
за 20-тонния Zaxis-5
(ZX210LC-5) бе да се намали разходът на гориво с
20%. Междувременно обаче експертите на Hitachi
успяваха да го редуцират
до 25%. Единствени ят
начин за постигането на
това, като същевременно
се запази и скоростта на
машината, е бил да се намали загубата на налягане
в хидравличната система.
TRIAS е проектирана
с три помпи, които се
използват за коригиране
дебита на хидравличното
масло и контрол на вентилите, който представлява
хидравличен кръг за ефективно разделяне на маслото във всеки задвижващ
механизъм. Специалистите от компанията многократно са експериментирали с тези компоненти,
докато намерят най-добрата точка за управление. Според тях загубата
на налягане е станала помалка и възможността за
контрол също е подобрена.
Комбинацията от трипомпената система и клапан за контрол е ключът
към новата TRIAS. Експертите я представят като
части от човешкото тяло.
Помпата ще бъде сърцето,
а контролният клапан ще
е мозъкът. Те подчертават, че без него няма как
системата да има предимство пред старата.
Тази технология е уникална за строителната
техника и прави средния
клас багери Zaxis-5 номер
едно при продажбите. Експертите от Hitachi отдават голямо значение на
управлението за функционирането на съвременната строителна техника.
След като започна производството на багери от
средния клас Zaxis-5 в Европа, компанията ще продължи своите изследвания,
за да направи допълнителни подобрения при следващата серия. Ще се търси

още по-голямо намаляване
загубата на налягане в
хидравличната система
и подобряване ефективността на компонентите.
Един от новите модели, който ще бъде представен на изложението
в Германия, е ZX290LC-5
(31 тона). Както всички,
и той е проектиран специално, за да отговаря

ятния случай на преобръщане на машината. Вътре
в кабината удобството е
гарантирано благодарение на лесен за употреба
контролен панел, пневматично окачване, седалки,
разширяване за краката и
видимост във всички посоки.
За да се намали времето за ежедневна под-

на собствениците на машини и оператори в цяла
Европа. Машината е висококачествена и ефективна и може да работи при
трудни условия.
Универсалността на
новия Zaxis-5 колесен багер за различните приложения е породена от нова
система за закрепване.
Той е по-ефективен в сравнение с предходния Zaxis-3.
Товароподемността на
машината е увеличена.
Благодарение на фу нкна изискванията на европейските потребители, и
включва полезни функции,
производителност, гъвкавост, комфорт и безопасност, както и лесна поддръжка.
Hitachi има за цел да
сведе до минимум въздействието на своите
строителни машини върху околната среда, но все
пак признава необходимостта на клиентите от
ефективност. ZX290LC-5
има екологични характеристики, които не само
подчертават неговата
устойчивост, но също
така помагат за ефективно изпълнение на проекти
в сложна градска среда,
като например за пътно
строителство.
Мощното ново поколение двигатели Isuzu Stage
IIIB осигурява по-висока
производителност с поголяма горивна ефективност.
Z X 2 9 0 LC - 5 може да
работи по-бързо, с понисък разход на гориво в
сравнение с предходния
клас Zaxis-3 с хидравлична
система Hitachi TRIAS. Багерът е снабден и с подсилена ходова част и укрепване на предния запор
за допълнителна издръжливост в тежки условия
на труд.
ROPS херметичната
кабина на новия модел е
проектирана, за да се повиши безопасността на
работното място. Това
предотвратява проникването на прах и ще защити
оператора в малко веро-

дръжка, ZX290LC-5 е проектиран с няколко лесни
решения.
Той е дело на екип от
200 инженери и е създаден в дизайнерския център на Hitachi Construction
Machinery Co. Ltd (HCM) в
Япония.
Багерът ZX250LC-5
(26 тона) е вдъхновен от
обратната връзка, която
компанията е получила
от собствениците и операторите на строителни машини в цяла Европа.
Затова той е разработен
с различни функции, които
отговарят на нуждите на
клиентите.
При него е постигнат
баланс между мощност и
устойчивост, т.е. той е
разработен в съответствие с най-новите регулации на ЕС за стандарти
на емисии, но без компромис по отношение на
ефективността. Той спестява разхода на гориво и

намалява нивата на шума,
емисиите отработени газове и CO2.
С подобрена видимост
операторът може да работи в безопасност и комфорт на най-натоварените строителни обекти.
Благодарение на камерата
за обратно виждане сляпото петно се намалява до
минимум за водача.
Zaxis-5, ZX250LC-5 има
няколко функции за лесна
поддръжка. Те включват
широк спектър от полезна техническа информация, като например състоянието на машината и
настройките за гледане
на многофункционалния
LCD монитор, както и лесен достъп за подмяна на
консумативите.
В Мюнхен ще бъде
представен и ZX170W-5
(18 тона) колесен багер.
Той е разработен с няколко иновативни функции, за
да отговаря на нуждите

цията за автоматично
усилване на мощността
е разширен капацитетът
за преместване на тежки
товари.
ZX170W-5 е проектиран с просторна кабина,
за да се даде възможност
на оператора да работи в
комфорт и безопасност.
На „Баума 2013“ ще
се представи и новият
ZX140W-5 колесен багер.
Той е ефективна машина, която може да работи при трудни условия.
Предлага гъвкавост и има
различни приложения.
За разлика от преходния модел товароподемността на тази машина
е повишена от функцията
за автоматично усилване
на мощността. Както и за
ZX170W-5, е проектирана
просторна кабина.
Hitachi ще представи
също ZW250-5 (21 тона)
челен товарач. Подобренията са направени след

получаване на обратна
връзка от европейските
потребители. Машината
предлага изключително
ниво на удобство, отлична
производителност, високи
технологии, както и набор
от функции за повишена
устойчивост, сигурност
и лесна поддръжка.
Комфортът на операторите е едно от найважните съображения за
дизайн на новата гама
челен товарач ZW250-5.
Кабината е по-просторна от тази на предишния
модел, защото седалката може да се плъзне още
по-назад, осигурявайки
повече място за краката.
Звукоизолацията е подобрена и намалява нивата
на шума.
Челен товарач ZW2505 е създаден в съответствие с регламентите на
ЕС за стандарти за емисии, но не за сметка на
производителността. Той
разполага със 7,8-литров
двигател с водно охлаждане, който дава възможност за мощно копаене,
впечатляваща скорост на
пътуване и намален разход на гориво. Лесен е за
маневриране, което също
води до по-високи нива на
производителност.
Има два режима на работа. При стандартния
оборотите на двигателя
се контролират и така
скоростта се повишава
гладко по време на натоварване. Разходът на гориво е намален с до 10%.
Новият ZW220-5 челен
товарач е другата изненада на изложението.
Осигуряването на комфорт е било едно от найважните съображения при
неговия дизайн - кабината
е по-просторна, климатичната система регулира
температурата вътре, а
звукоизолацията намалява
нивата на шума от околната среда.
Опцията за автоматично изключване на двигателя предотвратява
загубата на гориво. Машината има и филтър за
улавяне на замърсителите
на въздуха.
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ǸȍȔȖȕȚȐȚȍȊǹȖȜȐȧȏȈȗȖȟȕȈȝȈ
Изграждането на съвременни велоалеи в града и на велотрасета
на Витоша е новото предизвикателство пред общината
Снимки авторът

Георги Сотиров
Над 28 млн. лв. ще отдели Столичната община
за ремонти на улиците
тази пролет. Вече започнаха и някои от строителните работи. Със затоплянето на времето броят
им ще се увеличи. Краят на
зимата традиционно разкри новите дупки и деформации в уличната мрежа.
В сравнение с миналата
година сега общината ще
отдели с 1 милион лева повече за възстановителните дейности. Стартира и
масираното изграждане на
нови велоалеи на бул. „България”.
Нашата велообиколка из столичните улици
започна от бул. „Евлоги и
Христо Георгиеви” срещу
стадион „Васил Левски”,
продължи нагоре по бул.
„Българи я” и по „Беловодски път”. Завърши на
Златните мостове. Това
трасе не е обичайният
път на планинските колоездачи, но от неговото състояние в момента
могат да се направят
определени изводи за политиката на Столичната
община за развитието на
екологичното придвижване в София.
По него няма автомобилни изпарения, защото
майката природа се е погрижила – от планината,
та чак до НДК витошкият
въздух доминира и като
през една гигантска фуния отнася изгаряните
от двигателите газове
високо нагоре. В районите
под Витоша се усеща своеобразната филтрация на
въздуха от планинските
течения. Но екологията е
отделна тема, а днес акцентът ни е транспорта.
„Ще започнем първо с
плановите ремонти. Те ще
включват освен проблемните участъци по улиците с голямо натоварване
и ремонтни дейности на
второстепенната пътна мрежа. Ще се оправят и тротоарите, като
ще се отделят части за
нови паркоместа”, обясни при една от срещите
си с журналисти столични ят за местник-кмет
по транспорта Любомир
Христов.
Впрочем срещата с
него стана при откриването на ремонтирания
участък с места за паркиране срещу метростанция
„Стадион „Васил Левски”.
При нашето посещение
тази седмица строителите продължаваха на друг
участък същата работа.
Създаването на нови паркоместа по практически
неизползваемите тротоари из цяла София е едно
от възможните бързи решения, поне частично, на
проблема с паркирането.
Дано само някой общи-

нар да не предложи и тези
места да станат зелена
или синя зона с мотива,
че така ще се натрупат
средства за бъдещи ремонти. Това е фалшива
теза, защото парите веднага ще се разпилеят за
заплати на паркинг надзиратели и други чиновници от недолюбвания от
хората Център за градска мобилност. Но да се
върнем на нашата екологосъобразна тема, която
в този случай може да се

Велоалеята срещу
националния стадион

нарече и екологостроителна. Не знаем дали сте
информирани, че планът
за развитие на велосипедния транспорт в София е
изработен на основание
Закона за регионално развитие и възлагателно писмо № 0901-104/17.03.10 г. на
кмета на Столичната община. Има сформирана работна група за изграждането на план стратегия за
велосипедния транспорт
с председател гл. арх. Петър Диков. Тук може да се
говори за сътрудничество
между направление „Архитектура и градоустройство”, на проектантски
организации, Центъра за
градска мобилност, представители на Асоциацията на производителите
на велосипеди и сдружение
„Велоеволюция”.
Освен план на велоалеите той съдържа и
множество мерки за повишаване безопасността
на пътя и прилагане на
добри практики от чужбина. Идеята предвижда
стартирането на пилотен проект за ползване
на обществени велосипеди, обучения на деца, кампании за популяризиране на
велосипедния транспорт
и др. Планът ще постави
началото на наблюдението и анализирането на
велосипедните потоци в
София. Стратегията ще
затвърди политиката на
общината да стимулира
хората да карат повече
колело и по-малко личните
си автомобили.
Нашето велопътуване
по бул. „България” продължава. Няма колоездачи,

Новият паркинг до метростанцията

На бул. „България” се работи сериозно

защото от двете страни на булеварда старото
асфалтово покритие на
тротоарите е премахнато и сега строителите
здраво насипват и трамбоват новите велоучастъци. Общата дължина на
трасетата ще бъде 66 км.
Това трябва да стане от
тази година до 2015 г. Не е
малък срокът, но работата е пипкава, работи се
внимателно покрай фучащите автомобили. Особено внимателни трябва да
са водачите на тежката
строителна механизация,
защото едно рязко завъртане на кофата може да
предизвика катастрофа.
Ще бъдат изградени 2,3
км нови алеи в Борисовата градина (от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” до
бул. „П. Яворов”), в Южния
парк – 1,7 км в отсечката
от кръстовището на бул.
„Вапцаров” с бул. „Черни
връх” и по ул. „Сребърна”
до западния вход на зоопарка още нови 1,6 км за
520 хил. лв.
Новите трасета, кои-

тото и Златните мостове. За добре тренираната
ни група изкачването не
представлява проблем, но
някои преминаха на по-леките предавки. Все пак не
сме на състезание…
Витоша е планината,
която привлича най-много
любители на велопреходите. Това е така заради
разнообразието на терените и близостта до столицата. Много от маршрутите са кратки, само 2-3
часа, но достатъчни като
време и натоварване, за

Самотният покорител
на Черни връх

то минават през парковата среда, ще създадат
бързи връзки с атрактивните околности в големия
град. Другият вид алеи са
транзитните, чиято цел
е да формират сърцевината на велосипедната
мрежа, да осигурят бърза
и директна връзка на районите на града с центъра
или един с друг, както и да
създадат конкуренция на
автомобилния и обществения транспорт.
Продължава ме през
„Бояна” нагоре към Копи-

да забравите за напрежението в офиса или от лекциите в университета.
Тук само ще допълним,
че от тази пролет започва и ремонтът на чешмите в природния парк
„Витоша”, нещо, което не
е правено с години. Заклетите туристи помнят
какво изобилие от чешми
имаше в планината, найчесто зидани от доброволци планинари. Някои
от тях сега са порутени
и затова тази идея е за
приветстване. Ще бъдат

възстановени чешмите в
местностите Златните
мостове, Дендрариума,
по алеята от Златните
мостове към Владая, при
хижа „Кумата”, на разклона за хижа „Боерица”, на
Яворова поляна, до хижа
„Алеко”, при Симеоновските езера, на Офелиите и
Меча поляна.
З а щ о п и ш а в с и ч ко
това? Защото искам планината „на една ръка разстояние” от столицата на
Република България да върне старата си слава, да
стане отново гостоприемна - истинска здравница
за нейните почитатели.
Ре м о н т и т е с а п о
проекта „Дейности по
устойчиво управление на
природен парк „Витоша”,
финансиран по Оперативна програма „Околна среда”. Общата стойност на
проекта е 5 240 300 лв.,
от които от Европейския
фонд за регионално развитие са 4 454 255 лв., а
националното съфинансиране е 786 045 лв. Ще
бъде обявена и процедура
за категоризация на веломаршрутите. Очаква се
да започне и ремонт на
част от туристическата
инфраструктура в парка.
Ще бъдат възстановени заслоните при местността Меча чешма, при
пещерата Духлата, при
с. Боснек, на алеята от
Владая към Златните мостове, на разклона за Копитото и на други места.
Сред предвидените
работи по проекта за
пролетно-летния сезон са
тези за рекултивация на
каменните кариери в района на селата Владая, Мърчаево, Рударци и Кладница.
След няколко снимки
на морените на Златните
мостове можем устремно
да се спуснем към София.
При Белата вода рязко
свиваме наляво и след десетина минути се надвесваме над „Княжево“. Това е
финалът на тежкия спускачески маршрут Златните мостове – „Княжево”.
Но за него ще разкажем
друг път.
На обръщалото се качваме на петицата, като
перфорираме билети и
за велосипедите. Това е
малката ни лепта за нови
велотрасета в София и на
Витоша…
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Доц. д-р инж. Венцислав К. Стоянов, ръководител на катедра
„Мениджмънт в строителството“, ВСУ „Л. Каравелов“:

ǵȖȊȈȔȈȋȐșȚȘȈȚțȘȈȖȚȋȖȊȈȘȧ
ȕȈȕțȎȌȐȚȍȕȈșȚȘȖȐȚȍȓȐȚȍ
Снимки Денис Бучел

Невена Картулева
„В началото на новото
хилядолетие специалността „Управление на инвестиционни проекти“ е акредитирана и я завършват
три випуска, след което
престава да съществува.
Тогава настъпи бумът в
сектора и много от преподавателите предпочетоха да бъдат строители,
а не лектори. Ясно е защо
- финансовите фактори
оказаха своето влияние.
Това наложи закриването
на специалността. После
трябваше да я акредитираме отново и във връзка
с това направихме проучвания за аналогични учебни програми и в чужди университети. Свързахме се
с висши учебни заведения
от САЩ, Дания и Германия. Те ни предоставиха
техни планове, на базата
на които разработихме
програмата за българските условия.
Но идеята да възродим
специалността дойде отдавна. Днес строителната практика и нуждите
на бизнеса налагат това.
В края на тази година ще
се дипломират първите
24-ма завършили „Управление на инвестиционни
проекти“, а приемът на
втория випуск започва от
септември.“ Така доц. д-р
инж. Венцислав Стоянов,
който е един от създате-

за първото е 270 лв., а за
второто - 800 лв.
Състезателният бал
на кандидат-студентите
се образува от сумата на
средния успех от курса
на обучение, оценката от
разработката на дипломния проект и от защитата му. Класирането ще се
извърши до 30 септември.
Доц. Стоянов подчертава, че за специалността могат да кандидатстват

не само строителни
инженери, а и хора с висше
икономическо образование.
По думите му магистратурата е насочена
най-вече към работещите, които искат да повишат квалификацията и
уменията си. „Те ще придобият възможностите
да правят добра организация. В частния секДоц. д-р инж. Венцислав К. Стоянов е завършил ВСУ
„Любен Каравелов“ със специалност „Промишлено и
гражданско строителство“, профил „Конструкции“.
Започва работа в бившето ГУСВ, където е технически
ръководител на различни строежи. Десет години
по-късно постъпва като асистент във висшето
строително училище. Защитава научна степен
доктор в направление „Организация и управление
на производството (строителството)“. От
2005 г. е ръководител на катедра „Мениджмънт в
строителството“ във ВСУ. Води лекции по организация
на строителството и компютърни системи в
организацията и управлението на строителството.
Има 28 научни публикации.

сме обърнали специално
внимание на тези дисциплини“, разказва доц.
Стоянов. Той допълва, че
магистрите ще се обучават в стратегическо планиране, организирането
на проекти и контрола по
реализацията им, в това
как да ръководят подготовката на тръжна документация, как да планират и извършват текущ
контрол, как да оптимизират дейностите с подизпълнители, с контрагенти. Според него тези

лите на новата специалност, обяснява как е дошла идеята за нея.
Магистърската програма е с продължителност една година и шест
месеца – четири лекционни модула, обединени в
два семестъра. Третият
включва подготовката и
защитата на дипломна
работа. Формата на обучение е задочна, а приемът е по документи.
К вот ат а з а о б уче ние държавна поръчка е
5-има души, а за платено
обучение – неограничена.
Семестриалната такса

тор в световен мащаб
все повече се върви към
структура на управление
на базата на проджект
мениджмънта. Тоест ние
се опитваме да дадем
управленската теори я
на нашите студенти, за
да я използват наготово в практиката. Голяма част от колегите в
бранша, собствениците
на строителни фирми или
онези, които са на ръководни длъжности в тях,
би трябвало да познават
добре и икономическата
страна на нещата. Затова в учебната програма

умения са задължителни
заради все по-строгите
изисквания по отношение
на документооборота.
Има отделна дисциплина „Законова и нормативна уредба в строителството“, в която се
разглеждат

текстовете на законите
за обществените поръчки,
за устройство
на територията
и останалите нормативни актове, засягащи
инвестиционните и строителните процеси.
„Всяка дисциплина е
свързана с отделни текстове. Аз искам от студентите си да могат да
работят с нормативната
база. Защото тя е много
динамична. Моите лекции
по организация на строи-

телните инвестиционни
проекти започват със
слайд, в който са изредени промените в ЗУТ. И
казвам: Ето, колеги, погледнете от създаването
на закона до ден днешен
колко изменения и допълнени я има той. Това е
показателно за необходимостта непрекъснато да
са в допир с него. Добре е
всяка една фирма да следи
нормативните промени,
отразени на страниците
на Държавен вестник. Понякога заради непознаване
на законите в детайли и
формален пропуск е възможно отстраняване от
конкурс. Идеята на обучението е не толкова магистрите да наизустят
учебника, колкото да ги
научим да боравят с него“,
обобщава ръководителят
на катедра „Мениджмънт

в строителството“. Той
обяснява, че именно заради това магистратурата
включва курсови проекти
за всяка една от дисциплините. По думите му
задачите са нестандартни – като например условия за тръжна процедура,
по ко я то ма г ис три те
трябва да подготвят цялата работна програма,
стратегия на фирмата,
календарното планиране, техническите характ ери с т и к и, це н ов ат а
оферта.
„Сега студентите са
радващо активни. Въпреки
дистанцията между преподавател и учащ притеснението го няма. Понякога
дори се случва да прекъснем някоя лекция, защото
възниква казус и по него
започва дискусия. Това е
предизвикателство и за
преподавателите. Ние
трябва да сме готови за
всякакви въпроси. Поради
тази причина се стремим да бъдем запознати с
всички новости“, разказва
доц. Стоянов. Той допълва
още, че когато завърши
първият модул, дава задача на магистрите по време на своята работа да
мислят какво в практиката все още не им достига
въпреки обучението.

Целта е да се допълни
програмата,
ако това е нужно. „Тя е
относително динамична
и се стремим да отговорим на изискванията на
хората, които са дошли
при нас и искат да научат
необходимото.
Би било добре, ако се
срещнем с представители
на Камарата на строителите в България, на фирмите от сектора, за да
обсъдим доколко учебната програма отговаря на
настоящите нужди на пазара на труда“, казва още
доц. Стоянов и уточнява,
че той и останалите преподаватели, водещи лекционни курсове по „Управление на инвестиционни
проекти“, са отворени за
нови идеи и предложения.
„Целта е да стиковаме
това, което би било полезно за бизнеса, с онова, на
което учим нашите възпитаници. Трябва да чуем
критиките и директно да
поставим на хората от
бранша въпроса какво искат от своите служители.
Наш ангажимент е да гарантираме, че подготвените кадри ще се справят
с предизвикателствата.
Това е пътят, по който се
създава една силна магистратура“, отбелязва той.
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Доц. д-р инж.
Р. Захариева,
гл. ас. М. Кутева,
инж. Я. Кънчева

Законодателното въвеждане на еврокодовете в
строителното проектиране и на единни критерии за
енергийна ефективност на
сградите са две актуални
теми, които обикновено биват разглеждани поотделно.
За нашата страна представлява особен интерес въпросът как необходимостта от
осигуряване на сградите за
сеизмично въздействие се
отразява на енергийната
им ефективност. Антисеизмичното оразмеряване и
конструиране води до влагане на по-големи количества
на основните строителни
материали (бетон и стомана). Това, от една страна,
увеличава енергоемкостта
на строителството, а от
друга, поражда топлинни
мостове, което води до повишено енергопотребление
в процеса на експлоатация
на сградата и/или изисква
влагането на допълнителна
топлоизолация.
Устойчивото развитие изисква решаване на
проблемите, свързани със
сигурността, здравето и
комфорта на хората в обитаваните сгради, както и
тези по опазване на околната среда в дългосрочен план.
Енергийната ефективност,
разглеждана в трите й аспекта - енергоспестяване, намаляване на зависимостта
ни от изкопаемите горива и
опазване на околната среда,
е сред ключовите компоненти за постигане на устойчиво развитие.
За да се контролира
процесът на повишаване на
енергийната ефективност в
сградите, е създадена скала
за класифицирането им в зависимост от количеството
потребена енергия. Прието
е изискването всички нови
здания, които са строени
след 2005 г., да покриват
нормативните характеристики, съответстващи на
енергиен клас В от тази
скала. Условията важат и за
вече построените, но в България се допуска известен
компромис, тъй като голяма
част от съществуващия
сграден фонд не отговаря
на заложените критерии
за клас В. Сградите, строени до 1990 г. у нас, трябва
да съответстват на клас
D, а тези от периода 19902005 г. - на клас C, за да не са
в противоречие с мерките за
енергийна ефективност.
Сред строителната
общност у нас се развива сериозна дискусия върху някои
нормативни аспекти, свързани с енергийната ефективност на сградите - усложнени методи и процедури,
липсващи референтни стойности, формален подход, затруднено или невъзможно
отчитане на влиянието на
топлинните мостове.

Q7: Какво е преобладаващото застрояване в градовете
по отношение периода на изграждане?
След 1990 г.
Преди 1945 г.
7%
7%

Q6: Какво е преобладаващото застрояване в градовете
по отношение на типовете конструкции?
Други 1%

Паянтови 9%
Зидани
54%

Стомано бетон
36%

1977 - 1990 г.
44%

1946 - 1976 г.
42%

Преобладаващото застрояване на градовете по отношение на периода на изграждане и на типовете конструкции

Друго предизвикателство към бранша е свързано
със строгите изисквания
за сеизмично осигуряване
на сградния фонд, съоръженията и инфраструктурата, които често са изложени на широк спектър от
въздействия. В сградите
с носеща стоманобетонна конструкция, каквито
са над 35% от зданията у
нас, противоземетръсното строителство налага
изграждането на допълнителни стоманобетонни
стени (шайби) и/или различно конструиране, за което
са нужни повече стомана
и/или бетон. При зиданите
конструкции се прилага допълнително обрамчване със
стоманобетонни елементи
(ст.б.е.). Дори неносещите
зидарии трябва да бъдат
обрамчени с хоризонтални и вертикални пояси през
3 метра. По този начин в
резултат на условията за
противоземетръсно строителство се създават повече
топлинни мостове, които изискват адекватни технически и технологични решения,
имащи пряко отношение към
енергийната ефективност
на сградите.
Подценяван у нас остава
и един друг аспект на енергийната ефективност, който разглежда дела на т.нар.
енергоемкост на строителните продукти. Това представлява енергията, която
се изразходва за произвеждането на единица продукт от
даден материал, включваща
всички етапи - от добива на
суровините, през тяхното
транспортиране, преработване и т.н. до момента на
крайния продукт, готов за
транспортиране и влагане в
строителството.

Ретроспективен поглед
към оценка на сеизмичността и развитието
на нормативната база
за противоземетръсно
строителство
Балканите са най-активният сеизмичен възел в
Европа. На сегашната територия на страната ни за
период от 536 г. досега са
регистрирани девет силни
земетресения (Ms над 6,0).
Строителните конструкции у нас са подложени и на
въздействието на трусове,
възникващи на територията
на съседните страни.
Развитието на нормативната база за сеизмично
осигуряване на сгради и съоръжения следва познанието

за сеизмичната опасност и
методите за надеждни прогнозни оценки на риска, както и натрупването на нови
данни за сеизмичния режим
на територията на България
и съседните страни.
От началото на тази година, паралелно с националните се прилагат, и европейските норми за проектиране
на строителните конструкции (еврокодове). До края
на 2014 г. те трябва изцяло
да заместят националните
норми с цел изравняване на
регулациите в страните от
Европейския съюз. Строителните конструкции се осигуряват с определена надеждност за въздействие според
картата на сеизмичното
райониране. До 1977 г. тя е
разработвана на базата на
станали земетресения. След
вранчанското през 1977 г.
следват нови промени, допълнения и указания и териториите, за които сеизмичното
осигуряване на строителни
конструкции е задължително,
вече заемат 39% от общата
площ на страната. Приложената карта към нормите
за проектиране на сгради
и съоръжения в земетръсни
райони през 1987 г. за първи
път има прогностичен характер. Тя е създадена за
максималните стойности на
очакваната интензивност по
скалата на МСК-64 с период
на повторяемост 1000 години. Същата карта, съгласно
която стриктните правила
за задължително сеизмично
осигуряване вече се отнасят за 98% от българската
територия, се използва и в
Наредба 2 от 2007 г. Националното приложение към Еврокод 8 включва три карти
на сеизмично райониране на
територията на страната
ни, съответстващи на периоди на повторяемост 90, 475
и 1000 години.

Строително-конструктивни системи и сградна
обвивка
За надеждното строителство в сеизмични райони са внедрявани различни
строително-конструктивни
системи, основните от които са:
9 Монолитни ст.б. скелетни конструкции: носещата конструкция е от ст.б.
колони, греди, пояси и монолитни плочи.
9 Безгредови монолитни
ст.б. конструкции: носещата конструкция е от ст.б.
колони и монолитни плочи.
9 Монолитно-сглобяеми

конструкции: носещата конструкция е от ст.б. колони,
греди, пояси и подови панели.
9 Сглобяеми системи
за едропанелни жилищни
сгради (ЕПЖС): безскелетна
система от носещи стенни
и подови панели, изграждана
по сглобяем начин и представляваща кутиеобразни пространства с голямо съпротивление срещу сеизмично
въздействие.
9 Едроплощен кофраж
(ЕПК) - изцяло монолитна
система, най-често безскелетна, с носещи стени и
плочи.
9 Пълзящ кофраж (ПК):
система, при която всички
стени са носещи и са изпълнени от монолитен стоманобетон, подовете са монолитни ст.б.
9 Пакетно-повдигащи плочи (ППП, система
„Лийфт-слаб”): Това е хибридна система. Плочите се изливат на земята, след което
се издигат до съответните
им места. Стълбищната
клетка, най-често предварително изградена монолитно,
играе роля на ядро. Колоните
са сглобяеми.
9 Сглобяемо-монолитна
система с предплочи: монтират се сглобяеми ст.б.
шайби и ст.б. колони и предварително изготвените
предплочи се използват като
кофраж, върху който се отлива етажната плоча.
9 Сглобяемо-монолитна
система с предстени и предплочи.
9 Обемни елементи с готови санитарни кабини или
цели заводски изготвени елементи, които се сглобяват
на място.
9 Зидани конструкции
- най-често от керамични
тухли и блокове, с изискване
за обрамчване с вертикални
и хоризонтални ст.б. пояси.
Първата българска „Инструкция за проектиране и
изпълнение на топлинната
изолация в сградостроителството“ излиза през 1960 г.
През 1992 г. са публикувани
Наредба № 1 за разработване на част „Топлотехническа
ефективност на ограждащите конструкции на сградите“ към проучвателните и
проектните работи и „Норми за проектиране на топлоизолацията на сгради“. Те са
актуализирани през 1999 и
през 2004 г. Всяко следващо
издание на нормативните
документи завишава изискванията по отношение на
топлоизолацията, но едва
последните две редакции се
доближават до тези в раз-

витите европейски страни.

Топлинни мостове
Възникването на допълнителни топлинни мостове
е сред най-значимите последици от прилагането на
противоземетръсни мерки в
строителните конструкции.
Те причиняват най-сериозни
загуби на енергия в процеса
на експлоатация на сградите. Статистиката показва, че техният „принос“
за нарастване разходите
за отопление е не по-малко
от 15-30%, но с това не се
изчерпва негативният им
ефект. Около тях се формират зони с понижена температура, в които комфортът
на обитаване е влошен. В
тях се наблюдава усилен
конденз, а впоследствие поява на плесен и мухъл.
Съгласно дефиницията
на БДС EN ISO 10211-1 топлинният мост представлява част от външната конструкция на обекта, чието
температурно съпротивление значително се различава
от останалата еднородна
част по три възможни причини:
(а) частично или цялостно навлизане на материали
с различен коефициент на
топлопроводност във външната конструкция и/или
(б) различна дебелина на
материала и/или
(в) разлика между вътрешната и външната повърхност, като например в
местата на връзките стена
- под - таван.
Примерите, илюстриращи тази дефиниция, показват, че наред с линейните
двуизмерни съществуват и
триизмерни топлинни мостове, когато изолационният
слой е перфориран с елемент
с висока топлопроводност
(точков топлинен мост) или
при тримерните ъгли (връзка на ъгъл на две стени с покривна конструкция).
Топлинните мостове не
могат да бъдат избегнати,
но е възможно негативните
аспекти, свързани с тях, да
бъдат сведени до минимум
посредством оптимизиране на фактора на формата
на сградата, мястото на
топлоизолацията, вида и характера на топлопроводния
участък. Основен проблем
остава точното отчитане
на влиянието на топлинните
мостове, а при съществуващите сгради - и само идентифициране на тези по-топлопроводни участъци поради
скриването на конструкция-

та и на топлоизолацията с
финишни слоеве.

Енергоемкост на
строителните материали и технологии
Строителството е сред
най-големите енергийни
консуматори - за производството на материали, за
процесите на изграждане,
по време на експлоатация
на сградата и накрая - за
нейното разрушаване и депониране. По време на целия
жизнен цикъл на сградите се
потребяват около 40% от
общото количество енергия, произвеждана в света.
Счита се, че между 10 и 25%
от консумацията на енергия
по време на жизнения цикъл
на конвенционалните сгради
се падат на строителните
материали. Тоест делът им
не е пренебрежим, макар че е
значително по-малък в сравнение с този на енергията,
консумирана по време на
експлоатацията на сградата, и поради това често се
пренебрегва. С нарастване
на частта на нискоенергийните и пасивните постройки
обаче този дял ще нараства
и може да достигне 50% от
общото количество енергия,
потребена по време на жизнения цикъл на сградите.
При прилагането на
мерките за повишаване на
енергийната ефективност
на сградите следва да се
отчитат особеностите на
българските строителни
системи, свързани с осигуряването на сградите и на
сеизмични въздействия:
9 Да се прилага интегрален подход при проектирането на нови и санирането
на съществуващи сгради, при който посредством
оптимални архитектурнопространствени решения и
строително-конструктивни
системи да се осигури едновременно енергоефективност и устойчивост на сеизмични въздействия.
9 Трябва да се използват
материали/продукти с нисък
екологичен отпечатък, вкл. с
ниска енергоемост, и да се
прилагат технологии, които
ползват по-малко енергия по
време на строителството
и които позволяват минимализиране на енергията по
време на разрушаването на
сградата и/или улесняват
рециклирането на строителните отпадъци.
9 Перспективно направление е използването на
високоефективни конструктивни строителни материали като супер високоякостния бетон, позволяващ
едновременно да се намали
натоварването от собствено тегло на конструкциите.
9 По отношение на топлоизолацията е необходимо
да се разработи национален
каталог на топлинните
мостове, с който да стане
възможно лесното им идентифициране, отчитане,
минимализиране и топлоизолиране.
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Качествена оценка на всички
съществени икономически,
социални и екологични разходи,
произтичащи от въвеждането на
системата

потребител;
9 Екологични ефекти, свързани с необходимостта от
повишаване на енергийната
ефективност и живота на конструкциите.

Кратък преглед на публикуваните
сравнителни критични анализи
на еврокодовете, националните
приложения и действащата нормативна уредба
Резултати от сравнителни
критични анализи на еврокодовете са дискутирани на различни
научни форуми.
Процедурите за проверка в
еврокодовете се основават на
концепцията за гранични състояния, използвана заедно с
частни коефициенти на сигурност. Еврокодовете позволяват
проектиране с вероятностни
методи, проектиране с участието на изпитвания и предлагат
упътване за използване на тези
методи. Отчетените печатни
и редакционни грешки заедно с
технически поправки и промени в националните приложения,
включително нови стойности

национално ниво. Общоприето
мнение на колегията строителни инженери изразява необходимостта от разработването на
ясни и практични тълкувателни
материали, които да улеснят
възприемането на сложните в
редакционно отношение текстове на еврокодовете.
В България въвеждането им
се осъществява регулаторно с
Наредбата за проектиране на
сгради и съоръжения с еврокодовете, която предвижда европейските стандарти да бъдат
единствени стандарти за строително проектиране у нас след
изтичането на двегодишния
преходен период. Нерегулаторните пазарни механизми у нас са
вече в действие по отношение
на отварянето на европейския
строителен пазар и повишената
конкурентоспособност на българските строителни инженери,
познаващи и ползващи еврокодовете в своята работа.
В процеса на въвеждане на
еврокодовете в българската
проектантска и строителна
практика изникват редица технически въпроси, свързани с:

Въвеждането на еврокодовете за строително проектиране
засяга пряко или косвено всички
страни - участници в строителния инвестиционен процес (възложители, строители, проектанти, консултанти, физически
лица, упражняващи технически
контрол за част „Конструктивна”, технически ръководители,
доставчици на материали, крайни потребители на строителния
продукт), и предполага съществени икономически, социални и
екологични разходи.

Качествена оценка на съществените икономически, социални и
екологични ползи
Еврокодовете подкрепят политиката за единен европейски
пазар със свободно движение на
хора, стоки и услуги в сферата
на строителството. Общите
икономически ползи от въвеждането и прилагането на еврокодовете, както и ползите за потребителите и бизнеса, свързани с
участието в единния европейски
пазар, касаят:
9достигане на унифицирано
ниво на безопасност и поведение на конструкциите в различни европейски региони чрез

на коефициенти, се публикуват
в специални документи, наречени коригендуми. Непреведените
текстове в тях се предоставят безплатно на клиенти, закупили вече основните стандарти. Предстои да се изясни
процедурата за своевременно
превеждане и разпространение
на преведените коригендуми на
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

(а) конкретните текстове и
формулировки;
(б) определянето на натоварването на строителните
конструкции и съоръжения;
(в) геотехническите проблеми;
(г) специфичните пропуски и
неясноти по отношение на различни видове строителни кон-

Гражданин клиент - потребител
на строителната
услуга/продукт

Технически
контрол

Превод и разпространение на техническата
документация
Обучение на кадри – студенти и действащи
инженери
Временно повишаване на цените на проектантските
услуги
Завишаване на количеството вложени строителни
материали (предварителна качествена оценка след
консултации - подлежи на подробен анализ като част
от стандартната оценка на въздействието от
въвеждането на наредбата)
Повишена цена на крайния строителен продукт
(повишена сигурност и качество на крайния
продукт)

К онсултант

РАЗХОДИ

Строител

Участници в строителния
инвестиционен процес

Проектант

Качествена оценка на разходите, свързани с въвеждането на еврокодовете

Възложител

Законодателното въвеждане
на приложението на еврокодовете в строителното проектиране строго ограничава възможностите за продължително
избирателно използване на затворените национални стандарти и налага усвояването им
като задължителна нормативна
база в повечето строителни инвестиционни проекти.
Еврокодовете оценяват отговорността на регулиращите
органи във всяка страна членка
и гарантират правото им да определят стойности от значение
за сигурността на национално
ниво. Национално определените
параметри включват стойностите и/или класовете, когато
еврокодът допуска алтернативи; стойностите, които се
използват, когато в еврокода е
дадено само означение; процедурата, която трябва да се използва, когато в еврокода са дадени алтернативни процедури;
решения относно прилагането
на информационни приложения;
позоваване на допълнителна
информация, която подпомага
използването му; сеизмични и
климатични карти и др.
В рамките на работата по
въвеждането им в инженерната практика възникват редица
социално-икономически и екологични проблеми, по-важните от
които са:
9Коректен технически превод на нормативните документи;
9 Разработване на всички
необходими национални приложения;
9 Необходимост от разработване на ясни, лесни за ползване тълкувателни материали
и ръководства за приложение с
включени примери;
9 Начини за разпространение/достъп до различни информационни материали;
9Необходимост от популяризиране на дейността и отговорностите за изясняване на технически неясноти и запитвания;
9Определяне на преходен период, в който в зависимост от
заданието на инвеститора е
възможно избирателно прилагане на еврокодовете или националните норми за проектиране;
9Необходимост от координация и взаимодействие между отговорните институции и
организации за разработване и
провеждане на единна образователна политика, ориентирана
към въвеждането на новите общоевропейски стандарти;
9Необходимост от задължително познаване и използване на
европейските продуктови стандарти;
9 Социално-ико но ми чески
ефекти от въвеждането на новите нормативни документи:
завишаване на производствените разходи на всички участници
в инвестиционния строителен
процес във връзка с въвеждането и използването на еврокодовете - инвеститори, проектанти, строители, надзор,
общинска администрация, краен

струкции;
(д) пожарната безопасност;
(е) процедурата за отправяне на технически запитвания и
предложения и получаване на съответни отговори;
(ж) мандата на Европейската комисия М/466 „Програмен
мандат към CEN в областта на
конструктивните еврокодове”.

Х

Х

осигуряване на общи проектни
критерии и методи за спазване на специфичните изисквания
за механично съпротивление,
устойчивост и пожарна безопасност, включително аспекти за
дълготрайност и икономии;
9осигуряване на общо разбиране между собственици, брокери и потребители, проектанти,

предприемачи и производители;
9улесняване обмена на строителни услуги, както и на маркетинга и използването на строителни материали и елементи;
9създаване на възможност
за разработването на общи инструменти за проектиране и
програмно осигуряване;
9 нарастване на конкурентоспособността на българските строителни фирми в европейски и световен мащаб;
9 осигуряване на обща европейска база за изследване и
развитие.
Въвеждането на общоевропейските стандарти за проектиране на строителни конструкции и съоръжения е важна
стъпка в процеса на евроинтеграцията на строителните
инженери в България в единния
европейски пазар на строителни
услуги и продукти.
Въвеждането на еврокодовете изисква:
9Професионално обучение на
строителните инженери в сътрудничество с националните
законодателни органи и институти по стандартизация.
9 Университетското обучение да въвежда като норма
новите европейски стандарти
с адаптирани за целта учебни
програми, разработени учебници, помагала и образователни
програмни продукти, основаващи се на принципите и правилата на еврокодовете.
9Популяризирането на новата нормативна уредба трябва
да бъде организирано на различни нива на взаимодействие
между институциите и участниците в строителния инвестиционен процес.

В рамките на процеса на въвеждане на общоевропейските стандарти ЕК подпомага:
а) провеждането на регионални семинари на новите страни членки и страните - кандидат-членки на ЕС;
б) публикуването на брошури
и други информационни материали;
в) събиране на класификация
на ръководства, наръчници и помощни материали за проектанти;
г) улеснява разработването
на национални материали;
д) подкрепя и улеснява обмяната на информация между
страните - членки на ЕС;
е) организира и по ддържа специализирана интернет
платформа за обмяна и разпространение на обучаващи
и популяризиращи материали:
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu.
На национално ниво Наредбата за проектиране на строителни конструкции на сгради
и съоръжения чрез прилагане на
еврокодове е навременна и необходима във връзка със законодателното им въвеждане като
задължителна нормативна база
за проектиране и изпълнение на
строителни конструкции в рамките на Директива 89/106/ЕЕС.
Наредбата коректно не допуска
смесване на проектирането по
еврокодовете с националните
нормативни актове.

28

СТРОИТЕЛ

СТРОИТЕЛ

петък, 5 април 2013

ǰȕȎǨșȍȕȆȓȐȧȕȖȊȍȌȐȕȖȚ
ȕȈȑȋȖȓȍȔȐȚȍșȚȘȖȐȚȍȓȐȕȈǩȢȓȋȈȘȐȧ
Снимки личен архив и в. „Строител“

Георги Сотиров
С ъс съдействието
на Националния професионален клуб „Строител“,
с участието на Богомил
Николов, Иван Стоянов,
Велко Българанов, Николай
Добриянов и с мненията
на едни от най-големите
строители от близкото
минало - Павел Боянов, инж.
Любен Петров и инж. Иван
Кръстев, ще се опитаме да
направим портрет на инж.
Асен Юлиянов. Преди три
години той напусна тази
земя, върху която остави
образци на строителство,
формирало икономиката на
България за десетилетия
напред.
Асен Юлиянов е роден
през 1930 г. в трънското с.
Слишовци. Завършва гимназия в Трън и се дипломира в
Държавната политехника
в София със специалност
„Конструкции“.
Началото на професионалната му кариера е в
държавното предприятие
„Заводски строежи“, където
е назначен за технически
ръководител при строителството на мартеновия цех
на Металургичния комбинат
в Перник. По-късно е главен
инженер на комбината, ръководи изграждането на разширението на ТЕЦ „Република“ в миньорския град.
Павел Боянов, ръководил
изграждането на националните строителни обекти
ТЕЦ „Перник”, ТЕЦ „Република”, ДМЗ „Ленин”, „Марицаизток”, МК „Кремиковци”,
каскадата „Белмекен-Сестримо”, „Софстрой”, ВЕЦ
„Девин”, заводи в Пазарджик,
си спомня: „Бяхме пуснали
вече първия етап от стро-

младият инженер е с трънско потекло, а това е регион
със строителни традиции, и
го назначава за снабдител.
Само за месец. „Правеше
впечатление на образован
човек, който умееше да контактува с хората. Възложих
му най-трудната задача довършителните работи
на всички обекти, които
изграждахме в момента.
Според мен това можеше да
свърши единствено и само
един млад, амбициозен и
коректен инженер. Оказах
се прав. Юлиянов се справи
блестящо”, твърди Боянов.
Инж. Иван Кръстев,
бивш министър на строителството и регионалното развитие, депутат във
Великото народно събрание
е категоричен: „Асен беше
интелектуалец, специалист, с толерантен дух, с
категоричен ум, който проникновено се ориентираше
в различните проблеми на
строителството. Земен
човек. Ненаситен за знания.”

комуникация. Асен трябваше
да сформира един колектив,
от чиято работа се очакваше много. И направи много.”
Любен Петров, бивш
зам.-министър на строителството 1977-1991 г. разказва: „Най-силните ми спомени
са свързани с изграждането
на „Марица-изток”. Длъжността на Асен като главен инженер можеше да се
приравни към работата на
началник-щаб на армия. Той
отговаря за най-главното за производствено-техническите въпроси. Всички ние,
техническите ръководители
и инженери, бяхме в непрекъснат контакт с него. За
мен той остана образец на
професионалист.”
Павел Боянов продължава: „Изпратиха ме като
началник на целия обект и
там отново пътищата ни с
Асен се срещнаха. Той вече
беше разработил стройна
система за организация на
работата, възползвайки се
от практическия опит по

Павел Боянов

Инж. Любен Петров

Инж. Иван Кръстев

По-късно Юлиянов е назначен за главен инженер
на Промишлено-енергийния
комплекс „Марица-изток 1”
и на Брикетната фабрика.
Вече е специализирал строителство на топлоелектрически централи в бившия
Съветски съюз.
Павел Боянов допълва:

изграждането на енергийните обекти в Перник. Беше
направил на място, за първи
път в България, строителната база - арматурен двор,
бетонов възел, механична
работилница. Беше създал
условия за разгръщане на
строителството. Представете си само - на големия

600 МВт, на рудниците „Траяново 1, 2 и 3”, на жилищните комплекси в Раднево и
Гълъбово. По-късно е първи
зам.-министър на строежите с ресор изграждането на
национални обекти - „Нефтохим” край Бургас, химическия завод в Девня, ТЕЦ
„Бобов дол”, Захарния завод
в Долна Митрополия, газопровода през страната, АЕЦ
„Козлодуй”, НДК, много административни и промишлени
обекти в страната.
Павел Боянов: „Спомням си малък епизод от
съвместната ни работа.
Трябваше да се събори една

На строежа на ТЕЦ „Марица изток“

ителството на Металургичния комбинат и правехме
подготовката за ускорено
изграждане на първите в
нашата страна две доменни пещи. Влезе при мен в кабинета един слабичък, бедно
облечен младеж и ми заяви,
че идва без препоръки, но
иска да строи този гигант
на българската металургия.
Това беше Асен.”
Нямало свободни щатни
бройки. Боянов научава, че

соки съоръжения. Имахме
опит на значително по-ниски височини - 100-150 м, а
по „трънския метод” вече
не можеше да се стигне
до 325-те м. Коминът се
изграждаше с катерещ кофраж и с тази технология
стигнахме до 125-ия м, но
по-нататък не ставаше.
Нямаше решение за изкачването на хората, на материалите, нямаше асансьор. Нагоре продължих ме
с пълзящ кофраж, който се
достави от Швеция. Коминът долу беше с диаметър
40 м, а горе, на върха - 12 м.
Професионализмът на Асен
беше водещ.”
В строителната биография на инж. Юлиянов се
вписва работа като зам.министър на строежите и
началник на строителството на Промишлено-енергийния комплекс „Марица-изток” в Раднево. Участва в
изграждането на ТЕЦ „Марица-изток 2” с нейните
четири турбини с мощност

„С развитието на икономиката на страната укрепваха и строи телите. За
изграждането на комплекса
„Марица-изток” прецених, че
е най-добре да поверим работата на главен инженер
на ТЕЦ-а на Асен. Той имаше
афинитет към хората, любезен, отзивчив. Там, на новоизграждащия се комплекс,
той и строителите отидоха на гола поляна. Без жилища, без вода, без всякаква

енергиен обект се трудеха
около 8000 души! Асен беше
в стихията си и с желание
всичко да види, навсякъде да
огрее. Прецизен до педантичност.”
Инж. Иван Кръстев се
връща назад във времето: „С
инж. Юлиянов сме работили
заедно около 15 години. Когато строяхме 325-метровия
комин на „Марица-изток 3”,
още нямаше технология за
изграждане на такива ви-

подпорна, т.нар. „гибелна”
стена на котелното отделение. Тя беше уж временна, но солидно направена и
трябваше да се взриви. Да
се направи проект, да се
обезопаси районът. Проектантската организация
уж взе присърце работата,
но сроковете ни притискаха. Идва при мен Юлиянов и
казва: „Не можем да чакаме,
аз ще направя проекта и ще
нося отговорност.” Съгласих се. След два дни Асен
идва и докладва: „Стената
вече я няма.” Кратко и ясно.”
Инж. Любен Петров
допълва: „Когато пристигнеше на някои от обектите,
той изискваше чертежите и започваше обсъждане
с инженерно-техническия
персонал. Задаваше въпроси,
настояваше за необходими
промени, изискваше изпълнение по най-добрия начин. Бил

съм свидетел как променяше
проектите. Изваждаше сметачната линийка, чертаеше
и смяташе и доказваше правотата си - при подпорно
скеле, кофраж, укрепване.
Силно впечатление правеше
неговата инженерна компетентност.”
По-късно инж. Юлиянов
ръководи строежите в Пернишкия промишлен комплекс
- Металургичния комбинат,
Завода за тежко машиностроене в Радомир, завод
„Благой Попов” и др. Носител
е на много държавни отличия. През 2011 г. посмъртно
е награден с почетния знак
на президента на Република
България.
Инж. Любен Петров:
„Имаше държавническо чувство, отлично разбираше,
че в тези години се изграждаше гръбнакът на икономиката. Наред с преките си
ангажименти той защити
и кандидатска дисертация.
Особената ми гордост е, че
инж. Юлиянов ме помоли да
прочета тезата и да напиша отзив за нея.”
Инж. Иван Кръстев:
„Патриот, който защитаваше прогресивното развитие
на страната. Не зная дали
Господ справедливо подрежда големите умове на България в първите си редици до
него. Ако има такава подредба, сигурен съм, че Асен
ще бъде най-отпред, преди
всички други.”
Какво повече можем
да добавим към думите на
неговите колеги? Може би
само това, че завещаната
ни от предците българска
строителна традиция се
развива. С нови хора, с нови
измерения, с нови хоризонти. Строителите на съвременна България продължават пътя на инж. Асен
Юлиянов.
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Снимки Денис Бучел

В нея се помещава първата държавна
институция след Освобождението
Людмил Митакев
Телеграфо-пощенската
станция е първата държавна институция на България
след Освобождението. На 11
април 1879 г. княз ДондуковКорсаков утвърждава за нея
„Временни правила“, а малко
по-късно - на 14 май, тоест
повече от месец, преди да се
сформира първото българско
правителство, се учредява
пощенското ведомство.
Сградата би красила и
центъра на Виена. Проектира я арх. Йордан Миланов,
възпитаник и асистент
на прочутия австрийски
архитект Карл Кьониг. Решението му е палатата да
бъде във възрожденски стил,
който по-късно се налага за
почти всички обществени
сгради в страната. Централната поща е един от
най-значителните архитектурни паметници от началото на ХХ в. у нас с изразена
сдържана монументалност и
прецизност на детайла. Компактна и елегантна, тя е с
пространствено-художествени достойнства, признавани и до днес.
През 1893 г. на мястото на някогашната Алигина
поляна (сега улиците „Гурко“
и „Стефан Караджа“) се появява чудно постижение на
техниката. Първият багер
у нас копае основите на постройката. Строителството на стойност повече от
200 хил. златни франка се
проточва повече от десет
години. Когато обаче е открита през 1904 г., всички й
се възхищават. В центъра
на архитектурната композиция на 1000 кв. м арх. Миланов разполага огромна и
богато оформена зала, която съществува и до днес.
Сградата отвън също е импозантна с аркада на първия
етаж, галерия на втория и
бароков купол.

Пощата е преустройвана
три пъти
Действително интериорът е бил изключителен стените на кабинетите са
били с копринени тапети,
а фоайетата - украсени с
метални обкови и матови
стъкла, внос от Виена.
Сградата е преустройвана три пъти. През 1935
г. техническите съоръжения в нея са в пъти повече,
отколкото могат да бъдат
побрани в помещенията.
Конкурсът за обновяването е спечелен от архитектите Асен Михалковски и
Владимир Брънков. Новата
постройка е решена в неокласически стил и е два
пъти по-голяма. Сградата
вече граничи с четири улици
- „Гурко“, „Стефан Караджа“,

„Кузман Шапкарев“ и „Васил
Левски“. Завършена е през
1939 г. в чест на 60-годишнината на пощите и далекосъобщенията.
През 1980 г. сградата
отново е преустроена. Следващата реконструкция през
1999 г. преобразява работните места и фоайетата, но
е съхранен часовникът, отчитал времето от самото й
създаване.

Началото
Централната пощенска
станция е сменяла пет пъти
адреса си, преди да бъде построена първата сграда.
Мести се в различни стари
административни постройки, дори в частни домове.
През 1879 г. се появяват и
първите български пощенски марки, наречени сантими, които се отпечатват
в държавната печатница в
Санкт Петербург.
Както в почти всички области и тук помагат
чужденци - френски специалисти. Тогава се въвеждат
препоръчаните писма, абонаментът за периодичния
печат, колетните пратки.
По онова време писмата се
превозват с конски впрягове.
За целта от задната страна
е имало конюшня. Сега там
е рампата за пощенските
коли. Централната поща е
работила с 22 коня, впрегнати по двойки в каруци. Писмата били транспортирани
в запечатани кожени чували,
а парите - в дървени сандъци. Основният маршрут на
пощенските услуги в княжеството е София - Берковица
- Лом, а по него се движат
332 коня и 166 каруци. Санкциите за закъснение на
пратките са били доста сурови. При закъснение от един
час глобата е била 100 франка, а на петото нарушение
договорът с преносвача се е
анулирал. Едва през 1905 г. за
нуждите на пощите за пръв
път в София влиза в действие автомобилът.

18 януари 1892 г. По това
време телефонните връзки
се използват само в столицата за нуждите на правителството. В съседните
Сърбия, Румъния и Гърция
междуселищните разговори
все още са непознати. За
демонстрацията в пощата
идва дори князът с всички
министри и дипломатически
представители.
През 1931 г. трамвайните мотриси също подпомагат комуникациите, като
започват да изпълняват
функциите на пощенски кутии. В навечерието на събитието общинският вестник
излиза със следното важно
съобщение, отправено към
софиянци: „Най-напред ще
бъдат прикачени кутии на

ǱȖȘȌȈȕǴȐȓȈȕȖȊȍȐșȚȐȕșȒȐ
ȍȕȞȐȒȓȖȗȍȌȐșȚ
Снимка stara-sofia.blogspot.com

Началник футболист
Първият началник на
Централната поща е признат и за първия български
футболист. Петър Матеев
е възпитаник на английския
колеж на остров Малта и
на цариградския „Робърт
колеж“. Владеел е осем езика и е бил кореспондент на
няколко европейски вестника. Заплатата си обаче
е получавал като чиновник
в английската пощенска
станция в Цариград. Там играе и футбол - спорт, който
по-късно популяризира и у
нас. По време на Руско-турската война се записва като
доброволец в Опълчението.

трамвайните мотриси, които пристигат на гарата, а
именно „Арсенал“ - Гарата,
„Граф Игнатиев“ - Гарата,
„Иван Вазов“ - Гарата. Умоляват се гражданите да
пускат писмата си в тези
кутии, понеже същите ще
пристигат направо на гара
София, където ще се събират и отправят по предназначението им с първите
тръгващи влакове. Писмата, предназначени за града,
пуснати в тези кутии, ще
претърпят известно закъснение, понеже от гарата ще
се връщат обратно до Централна поща и оттам ще се
разпращат за доставяне от
съответните телеграфо-пощенски клонове“, разяснява
вестникът.

Впечатлен от интелигентния и високообразован младеж, генерал Йосиф Гурко го
оставя на разположение на
кореспондента на в. „Дейли
нюз“ - Макгахан, написал невероятни репортажи за възраждаща се България.
Матеев е първият българин, който е общувал лично с
изобретателя на телефона
Александър Бел. Запознават
се през 1904 г. във Вашингтон. Повод за пътуването
му зад океана е световната
изложба в Сейнт Луис, САЩ,
където Матеев е изпратен
като комисар от българска

страна. На тази изложба
на техническите постижения България печели златен
медал с розовото си масло,
като идеята за представянето ни с гюла принадлежи
пак на началника на Централна поща. При срещата
си с Бел Матеев го информира, че у нас вече е въведена телефонната връзка на
далечно разстояние.

Първият телефонен
разговор е между София
и Пловдив
и е о съ щ е с тве н н а

Проектантът на Централна поща е изключителен
талант - архитект, строителен, електро- и машинен
инженер, химик, финансист и юрист.
Роден на 26 декември 1867 г. в Елена, той е възпитаник на Априловската гимназия. Със специално отпусната стипендия за даровити деца учи в Политехниката
във Виена. Става асистент на проф. Карл Кьониг. По
собствено признание освен от неговото майсторство
черпи вдъхновение и от гения на Уста Колю Фичето.
Между произведенията на арх. Миланов специалистите отреждат най-висока оценка за сградите на
Централната поща в София и Синодалната палата на
пл. „Ал. Невски“. Негово дело са сградата на българската болница в Цариград, главните здания на Александровската болница и на Червения кръст, на Дома на
журналистите, на Богословския факултет, на Търговската гимназия в София, на Българската търговска и
на Земеделската банка, на Чиновническото застрахователно дружество, домовете на Юрдан П. Тодоров, Михаил Маджаров. Сградата на Художественото училище
(днес Национална художествена академия) е започната
също от арх. Миланов по времето, когато е лектор в
училището. Той строи първата електрическа централа
в България. Въвежда в София първата далекопроводна
отоплителна инсталация в Александровската болница,
строи първите рингови пещи, поставя в Дирекцията
на статистиката машини за преброяване. По негова
инициатива се построява първата брикетна фабрика
за използване на въглищните останки.
Голямото дело на арх. Миланов е 14-годишното му
участие като член и после председател на комисията
по строителство на храм-паметника „Св. Ал. Невски“.
Поема и високоотговорната задача да преработи плановете на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“,
съставени от френския архитект Бриансон. Неговото
сърце обаче престава да тупти на 8 февруари 1932 г.,
преди да е завършен строежът.
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Виолета Михайлова
Искате ли да отпуснете тялото си върху
облаците? Е, това вече
е възможно с помощта
на няколко пухкави дивана, дело на иновативния
дизайнер Любо Майер от
студио Dizajno. Мебелите Cirrus са проектирани така, че да повтарят

нера. Проектите на дивани
във формата на цветове и
маси листа са символ на
растежа, мира, любовта
и добротата. За създаването им Майер намира
вдъхновение в хармонията
на естествените органични форми. Запленен от
красотата и нежността
на венчелистчетата, той
проектира екстравагант-

тапицери я та обгръща
три специални слоя, които
следват контурите на разтворен цвят.

Iris
„Първият източник на
тази идея е светлината. Светлината, която
се състои от цветове.
Цветовете, които оба-

път обаче акцентът е поставен върху цветовете,
подчертани от причудливите форми в диваните и
масите. Всъщност многоцветната дъга играе
ролята на муза за Майер.
Вдъхновен от пленителното оптично и метеороло-

мек и те из вив к и и
снежната белота на
облаците. Нещо повече - идеята представлява цялостна
концепция за небесна
всекидневна, която
обхваща не само дивани с различни големини, но и масички
за кафе към тях. Очарователните мебели
превръщат дома в
едно от най-приятните и релаксиращи
места, обособено
между четири стени.
Защо тези „облачни” дивани са толкова
меки и приятни за
ползване и имат дълъг живот? Тайната
се крие в трипластовата
подложка, която обгръща
твърдата рамка на предметите. Тя се състои
от специфична пружинна
система, гъвкава полиуретанова пяна и специален
пухкав пълнеж. Финалният щрих е поставен върху покритие от плат или
кожа, решено в бял цвят.
Необичайните форми на
мебелите предоставят
възможност на потребителя да отпусне напълно
тялото си върху дивана. А
най-вълнуващото в идеята
е това, че масата също
представлява мек бял облак, в който удобството
на ползване е гарнирано от
кръгли стъклени повърхности, които изпълняват ролята на плотове.

Flora
Сетът Flora е друга
пленителна идея на дизай-

има стъклена плака, напомняща отражението
на дъга в дъждовна вода.
Отделните тапицирани
предмети в Iris могат да
се обединяват в получаването на едно голямо, изключително многоцветно
канапе.

Zebra

ни дивани, които придават
уникалност на дома и са
изключително комфортно средство за почивка.
Мебелите отново се характеризират с нетрадиционност във формата и
подчертана мекота. И тук

грят всекидневния живот
на хората…” Това казва
Майер за следващото
свое творение с името
Iris. Тук дизайнерът отново представя цялостно
обзавеждане с мека мебел
за всекидневната. Този

гично явление, той създава
предмети, проектирани с
помощта на 7 отделни
елемента - всеки решен
в един от цветовете на
дъгата. Масичката в комплекта също не може да
остане незабелязана. Тя

„Дивa необузданa свобода.” Такова е посланието на екзотичната колекция Zebra, която е дело на
същия дизайнер. Идеята
за оформяне на дневната
сякаш поставя няколко
пленителни екземпляра на
животното в центъра на
апартамента. Проектът
разкрива вълнуващата
динамика в статичните
обекти - диваните, креслата и масите. Нетрадиционната композиция
пробужда диви стремежи,
в които липсват граници.
Зебра-обстановката извисява човека над рутинното ежедневие и го пренася в далечни, вълнуващи
светове. Комплектът от
мебели е изключително
удобен за употреба, защото в него има поставена
специална пружинираща
система, която обхваща

центъра на сядане и облегалката в меката мебел.

Gravity
Това е вълнуваща трактовка на мебели за дома,
която провокира с привиден дисбаланс. Идеята е

на дизайнерското студио
Dizajno. В нея авторите
елегантно изместват центъра на тежестта в края
на предметите, като не нарушават естетиката им.
Композициите отразяват
„контраста във формите”
и по-точно този между
здраво стъпилия на земята квадратичен обект и
неговата „летяща” версия,
които довеждат до добре
уловимо динамично напрежение в интериора. Освен
вълнуващи предметите
Gravity се характеризират с
многофункционалност, която осигурява допълнително
удобство. Отделни елементи в мебелите могат да
бъдат разместени така,
че да бъде постигнато
ново място - за сервиране
на храна и за почивка. Сетът от мебели е завършен
с очарователни маси и столове с неправилни форми.

Alea
Простотата в силуета може да бъде отегчителна. Но умелото взаимодействие на няколко
опростени форми в общ
сценарий предоставя неописуеми възможности.
Дизайнерите от Dizajno
про е к т и рат ан с а м б ли
от квадратни елементи,
които „се адаптират”
към отделните места
в дома и образуват разнообразни композиции в
различни пропорции. Елементите в Alea са оцветени в наситени тонове,
които внасят настроение и иновативност в
интериора.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на уличната мрежа на населените
места в община Мирково”, включващ: 1. Етап 1: участък от ул. „Поп Неделю”
с дължина от 831 м; 2. Етап 2: участъци от ул. „Никола Петков” с дължина
от 356 м и ул. „Средна гора” с дължина от 373 м; 3. Етап 3: участъци от ул.
„Христо Ботев” с дължина от 76 м, ул. „Н. Пантов” с дължина от 252 м, ул. „З.
Груев” с дължина от 207 м, ул. „Г. Раковски” с дължина от 334 м и ул. „Х. Нончев”
с дължина от 305 м; 4. Етап 4: участъци от ул. „Васил Левски” с дължина от
438 м, ул. „П. Хитов” с дължина от 150 м, ул. „Г. Бенковски” с дължина от 188 м,
ул. „Л. Каравелов” с дължина от 178 м и ул. „Под Детската градина” с дължина
от 98 м; 5. Етап 5: участъци от ул. „Бреза” с дължина от 106 м, ул. „Д. Томев” с
дължина от 70 м, ул. „Крайречна” с дължина от 144 м, ул. „П. Мечкаров” с дължина от 165 м, ул. „Бърдо” с дължина от 116 м, ул. „Ручей” с дължина от 149 м, ул.
„Цвятко Караджов” с дължина от 416 м, ул. „С. Попов” с дължина от 114 м, ул. „П.
Берон” с дължина от 127 м, ул. „П. Волов” с дължина от 136 м, ул. „Т. Влайков” с
дължина от 181 м, ул. „Отец Паисий” с дължина от 123 м, ул. „Кирил и Методий” с
дължина от 130 м, ул. „Т. Йончев” с дължина от 240 м, ул. „Устрем” с дължина от
130 м и ул. „Акация” с дължина от 142 м; изпълняван по Договор № 23/322/00788
от 7.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване
и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони.
Възложител: Община Мирково
Описание: Изпълнение на строително-ремонтни
и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в
община Мирково”, включващ: 1. Етап 1: участък от
ул. „Поп Неделю” с дължина от 831 м; 2. Етап 2: участъци от ул. „Никола Петков” с дължина от 356 м и
ул.”Средна гора” с дължина от 373 м; 3. Етап 3: участъци от ул. „Христо Ботев” с дължина от 76 м, ул. „Н.
Пантов” с дължина от 252 м, ул. „З. Груев” с дължина
от 207 м, ул. „Г. Раковски” с дължина от 334 м и ул. „Х.
Нончев” с дължина от 305 м; 4. Етап 4: участъци от
ул. „Васил Левски” с дължина от 438 м, ул. „П. Хитов”
с дължина от 150 м, ул. „Г. Бенковски” с дължина от
188 м, ул. „Л. Каравелов” с дължина от 178 м и ул. „Под
Детската градина” с дължина от 98 м; 5. Етап 5: учас-

тъци от ул. „Бреза” с дължина от 106 м, ул. „Д. Томев”
с дължина от 70 м, ул. „Крайречна” с дължина от 144
м, ул. „П. Мечкаров” с дължина от 165 м, ул. „Бърдо” с
дължина от 116 м, ул. „Ручей” с дължина от 149 м, ул.
„Цвятко Караджов” с дължина от 416 м, ул. „С. Попов”
с дължина от 114 м, ул. „П. Берон” с дължина от 127
м, ул. „П. Волов” с дължина от 136 м, ул. „Т. Влайков” с
дължина от 181 м, ул. „Отец Паисий” с дължина от
123 м, ул. „Кирил и Методий” с дължина от 130 м, ул. „Т.
Йончев” с дължина от 240 м, ул. „Устрем” с дължина от
130 м и ул. „Акация” с дължина от 142 м. Дейностите,
предвидени за изпълнение по предмета на поръчката,
ще бъдат извършени на територията на с. Мирково,
община Мирково, съгласно наименованията на улиците от съответния етап и изготвените и одобрени
технически проекти.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтажни работи
Прогнозна стойност: 1839222 лева
Общо количество или обем: Прогнозната стойност на строителството: 1 839 222,00 (един
милион осемстотин тридесет и девет хиляди,
двеста двадесет и два) лева без включен ДДС, от
които за: Етап 1: 267 314,00 лв.; Етап 2: 224 304,00
лв.; Етап 3: 320 512,00 лв.; Етап 4: 251 224,00 лв.;
Етап 5: 722 300,00 лв. Непредвидени разходи за
СМР: 53 568,00 лв. Дейността по проекта предвижда извършването на строително-монтажни
работи и подобряване качеството на настилката чрез извършване на следните видове работи:
- Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри,
огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо) - Технологично
фрезоване и разполагане материалите на склад
(включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо) - Изкопи
за съоръжения - Основни пластове от зърнести
минерални материали, необработени със свързващи вещества - Полагане на асфалтова смес за
долен пласт на покритието - Полагане на асфалтова смес за износващи пластове - Изграждане
на устройства за събиране и ревизиране на вода

- Направа, доставка и полагане на бордюри; - Подмяна на тротоарни настилки в зоните на кръстовищата. Количествата са подробно описани
в Пълно описание предмета на поръчката и КС,
неразделна част от него, съгласно изготвените
и одобрени проект и спецификации. Дейностите,
предвидени за изпълнение по предмета на поръчката, ще бъдат извършени на обекти (улици, част
от уличната мрежа) на територията на с. Мирково, съгласно изготвените и одобрени работни
проект и спецификации.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в
месеци: 20
Срок за получаване на документация за участие:
27.04.2013 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за
участие: 7.05.2013 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: Заседателната зала на
община Мирково с адрес: 2086 Мирково, ул. „Александър Стамболийски” № 35, сградата на община
Мирково, етаж II
Дата: 8.05.2013 г. Час: 10:00
За контакти: инж. Цвета Георгиева Попова
Факс: 07182 2550
Адрес: ул. „Александър Стамболийски” №35
Адрес на възложителя: http://mirkovo.bg/
Телефон: 07182 2286

3Наименование: „Премахване на съществуващите сгради и изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за 6 групи (2 яслени и 4
градински) в УПИ XV, кв. 236, кв. „Кумарица”, гр. Нови Искър”
Възложител: Район „Нови Искър” - СО
Описание: Обект на настоящата обществена
поръчка е „Премахване на съществуващите сгради
и изграждане и оборудване на двуетажна сграда
за ОДЗ за 6 групи (2 яслени и 4 градински) в УПИ
XV, кв. 236, кв. „Кумарица”, гр. Нови Искър”, както и
доставка на необходимото оборудване за завършване на детското заведение. Сградите, които ще
се събарят, са четири на брой, разположени в УПИ
XV, кв. 236. Те са едноетажни, със самоносеща се
конструкция и преграждащи и ограждащи тухлени
стени. Височината на сградите е 3,20 м, а общата
застроена площ на сградите, които ще се събарят,
е 897 кв. м. За извършване на дейностите по премах-

ване на съществуващите сгради е изготвен проект „План за безопасност и здраве”. Новата сграда
съгласно изготвения проект следва да разполага с
два надземни етажа и сутерен, свързани със стълбищни клетки. Проектният капацитет на обекта
е две яслени и четири градински групи. В обекта
се предвиждат още физкултурно-музикален салон,
кухня, перално, обслужващи канцеларии и санитарнохигиенни помещения. Сградата представлява съвкупност от четири блока, конструктивно самостоятелни.Подробно описание на техническата страна
на обекта на поръчката по настоящата процедура
се съдържа в Раздел IV от документацията за участие „Технически спецификации”.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтажни работи
Прогнозна стойност: 1830000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в
месеци: 7
Срок за получаване на документация за участие:
17.04.2013 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за

участие: 24.04.2013 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, заседателна зала
Дата: 25.04.2013 г. Час: 10:30
За контакти: Антоанета Михайлова
Факс: 02 9917623. Телефон: 02 9917254
Адрес: ул. „Искърско дефиле” № 123
E-mail: info@novi-iskar.bg

3  Наименование: „Инженеринг
(проектиране и строителство) на
път VRC 1129 Селановци - Галово в
участък от км 0+000 до км 3+000 - с.
Селановци”.
Възложител: Община Оряхово
Описание: Предметът на поръчката включва: изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен
проект, съдействие при неговото съгласуване и одобряване, извършване на строително-монтажни/ремонтни
работи, авторски надзор, геодезическо заснемане. Общата цел на поръчката е да допринесе за подобряване
на мобилността на работната сила и транспортната
достъпност чрез рехабилитация на пътен участък от
общинската пътна мрежа на община Оряхово, като в резултат на това доведе до повишаване на мобилността
в пограничната територия на р. Дунав. Да подобри експлоатационното състояние на предлагания за рехабилитация участък - общински път VRC 1129 Селановци - Галово в участък от км 0+000 до км 3+000 - с. Селановци от
общинската пътна мрежа на общината за осигуряване
на по-добра достъпност, мобилност и спестено време
за пътуване; Да подобри достъпността на периферни
изолирани населени места за осигуряване на качествена
жизнена среда и подобрена взаимосвързаност между населените места в пограничния район на р. Дунав. Да подобри достъпността до райони с потенциал за развитие
на бизнес дейности. Изготвен е инвестиционен проект
във фаза идеен. На база на идейния проект ще бъде изготвен инвестиционен проект във фаза работен. Предвиждат се рехабилитация и ремонт на съществуващата
пътна настилка на участък от км 0+000 до км 3+000 с
цел възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на
настилката с оглед подобряване комфорта на пътуване
и безопасността на движението, ремонт и възстановяване на тротоари и монтиране на бордюри, мероприятия
по подобряване на отводняването на пътното платно,
както и поставяне на ограда, където е необходимо.
Oсн. предмет: Oсн. предмет: 45233120 - Строителни и монтажни работи на пътища
Прогнозна стойност: 1411057.05 лева
Общо количество или обем: Предметът на поръчката включва: изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен, съдействие при неговото
съгласуване и одобряване, извършване на строително-монтажни/ремонтни работи, авторски надзор, геодезическо заснемане. Изготвен е инвестиционен проект във фаза идеен. На база на идейния
проект ще бъде изготвен инвестиционен проект
във фаза работен. Предвиждат се рехабилитация
и ремонт на съществуващата пътна настилка на
участък от км 0+000 до км 3+000 с цел възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на
настилката с оглед подобряване комфорта на пътуване и безопасността на движението, ремонт
и възстановяване на тротоари и монтиране на
бордюри, мероприятия по подобряване на отводняването на пътното платно, както и поставяне на ограда, където е необходимо. Прогнозната
стойност на проектирането е 27 093,74 лв. без
ДДС. Прогнозната стойност на строителството

„Сигма-П“ ООД
9Продаваме „пасивни къщи“,
в.з. „Киноцентър“,
с немски сертификат за качество.
9Полагаме подови настилки
по виброметод.
02 925 07 06, 0877 627 260

„ИЛВА-ХГ“ ООД
сертификати по:
ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001,
Строителство и ремонт на пътища
ВИК.
тел.: 032/940-781,факс:032/951-697
0889/219-769, 0886/888-610, 0886/888-611

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

е 1 379 787,07 лв. без ДДС. Прогнозната стойност
за упражняване на авторски надзор е 2709,37лв.
без ДДС. Прогнозната стойност за геодезическо
заснемане е 1466,87лв. без ДДС.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в
месеци: 15
Срок за получаване на документация за участие:
17.04.2013 г. Час: 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за
участие: 24.04.2013 г. Час: 17:30
Отваряне на офертите: Заседателната зала на
община Оряхово
Дата: 25.04.2013 г. Час: 10:00
За контакти: Петя Широканска
Факс: 09171 3371
Адрес: ул. „Андрей Чапразов” 15
Адрес на възложителя: www.oriahovo.bg
Телефон: 09171 4703
E-mail: mail@oriahovo.bg

3Наименование: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане
на три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище - гр. Кърджали” по проект „Дом за всяко дете” по схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011: „Подкрепа за деинституционализация на
социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”. Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „ Социална инфраструктура”,
финансирана от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013 г.
Възложител: Община Кърджали
Описание: Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище - гр.
Кърджали по проект „Дом за всяко дете” по схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/1.1-12/2011: „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на
деца в риск”. Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „ Социална инфра-

структура”, финансирана от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013 г.; обект 1 - Изграждане
на център за настаняване от семеен тип в кв. „Гледка”,
УПИ IV, кв. 70 по плана на Кърджали; обект 2 - Изграждане
на център за настаняване от семеен тип на ул. „Средец”
- УПИ XXII-6298 и NNI-6298, кв. 222 по плана на Кърджали; обект 3 - Изграждане на център за настаняване от
семеен тип в кв. „Веселчане” - УПИ VII, кв. 40 по плана на
Кърджали; обект 4 - Изграждане на защитено жилище в
кв. „Байкал” - УПИ XII, кв. 30 по плана на Кърджали.

Oсн. предмет: 45200000 - Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или
на части от тях
Прогнозна стойност: 1627393,5 лева
Общо количество или обем: Mаксималната
стойност на осигурения от възложителя бюджет,
който е в размер до 1 627 393,50 (един милион
шестстотин двадесет и седем хиляди триста
деветдесет и три лева и петдесет стотинки)
лева без ДДС. При изграждането на обектите ще
бъдат извършени следните основни видове работи по отделните части от комплексния проект
за инвестиционна инициатива, както следва: архитектура, конструкция, електро, ВиК, ОВиК, пожаробезопасност, сигнално-охранителна система
и паркоустройство. Фактическото количество и

обем от работи, които се възлагат, са съгласно
количествената сметка в документацията за
участие.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в
дни: 200
Срок за получаване на документация за участие:
29.04.2013 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за
участие: 9.05.2013 г. Час: 12:00
Отваряне на офертите: Община Кърджали
Дата: 9.05.2013 г. Час: 13:00
За контакти: Васил Бобеков
Адрес: бул. „България” №41
Адрес на възложителя: www.kardjali.bg
Телефон: 0361 67305
E-mail: vasilpb@abv.bg

Още на: www.vestnikstroitel.bg
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Страницата
подготви
Людмил Митакев
Строителството на Луната вероятно е пред старта си.
Затова и състезанието между
различни научни колективи става все по-ожесточено. Но на естествения спътник на Земята
ще се строи не така, както на
Синята планета.
Ще се дава път на иновативни решения, които почти нямат
нищо общо с тези тук. Доказват го и създателите на проекта SinterHab от Международния
институт за Космоса в Страсбург в сътрудничество с Националната агенция за космически
изследвания на САЩ (НАСА).
Космическите архитекти Томаш Рушек, Катарина Ериксън и
д-р Онджей Даул предлагат за
суровина да се използва намиращият се в изобилие на Луната
минерал реголит. Той ще бъде
загряван до 1500 градуса с микровълни, енергия за които ще
се добива от Слънцето. Строителният материал, подобен на
керамика, ще бъде използван от
робота на НАСА - ATHLETE. Съоръжението прилича на огромен
паяк, като в главата му е монтиран гигантски 3D принтер,
който ще извайва лунните домове. Роботът вече е пробван в
пустинята на Аризона.
Има и предложение за първото селище близо до кратера
Шекълтън на Южния полюс на
Луната.
Конкуриращ проект представи и Европейската космическа
агенция (ESA) в сътрудничество с архитекти от компанията
Foster+Partners. Те също използ-

ват 3D принтер. Изследванията им са потвърдили основната
концепция за смесване на лунния
грунд с магнезиев оксид за създаване на строителен материал. ESA е използвала принтер,
производство на британската
компания Monolith, която преди
това е участвала в експерименти за печатане на сгради в земни условия. По тази технология
се предвижда зданията да бъдат
изграждани само за седмица. Новият проект на Foster+Partners
предвижда създаване на лунен
куполообразен дом за защита
от дребните метеорити и космическото лъчение.
В състезанието се включват
и отделни играчи. Гигантският
3D принтер Contour Crafting оставя след себе си двуетажна
сграда почти в завършен вид
само за двайсетина часа. Проф.
Бехрок Кошневис - ръководител
на екипа от изследователи от
университета в Южна Калифорния, които са създали „строителя”, твърди, че Националната
космическа агенция на САЩ усъвършенства модела за използване извън Земята.
Сега колонизацията на Луната от човека не е утопия, а
перспективна цел. Естественият спътник на Земята притежава разнообразни полезни
изкопаеми, в това число много
ценни метали - желязо, алуминий,
титан. В повърхностния слой
на почвата се среща в изобилие редкият на Земята изотоп
хелий-3, който може да бъде използван като гориво за термоядрените реактори на бъдещето.
Дълбокият вакуум и наличието
на евтина слънчева енергия откриват нови хоризонти за елек-

ǹȢȏȌȈȌȖȝȈȕȈȑȓȍȒȐȧ
ȚȊȢȘȌȔȈȚȍȘȐȈȓ
Може ли строителен материал да се задържи върху
нежния черешов цвят? Да,
отговарят изследователи
от Китай, които създадоха
най-лекото твърдо вещество - графеновия аерогел.
Структурата на графена
Гъбообразната субстанция се състои от замразен
и изсушен въглерод и окис на графена. С тегло от едва 0,16 мг на
кубичен сантиметър аерогелът има два пъти по-голяма плътност
от водорода - най-простия от всички елементи, и e по-малко плътен
от хелия. Един квадратен метър от него тежи само 0,77 мг, но може
да издържи тежест 4 кг. Лист с дебелина колкото фолио може да
издържи дори слон.
Създателите от университета в Ханчжоу демонстрирали колко
е лек, като го поставили върху черешов цвят, а след това го повдигнали само със силата на статичното електричество на стъклена
пръчка.
Графенът бе открит преди девет години от руските учени Андрей Гейм и Костя Новоселов, работещи в университета на Манчестър. За него те получиха Нобелова награда. Той беше признат за вещество чудо, което може да промени бъдещето. В чисто състояние
е двуизмерен кристал от атоми на въглерода, подредени в решетка
като пчелна пита. Това го прави най-тънкия материал - за едномилиметров слой трябва да бъдат сложени един върху друг три милиона
пласта графен. Заради уникалната структура обаче е лек и здрав.
Материалът е изключително гъвкав, има превъзходна електро- и
топлопроводимост и е невероятен филтър.

Роботът ATHLETE
вече е пробван
на Земята

трониката, леярството, обработката на метали и т.н.
Освен това благодарение
на впечатляващия си ландшафт

и екзотиката Луната би била
привлекателна дестинация за
туристите. Затова ESA експериментира с различни подходи,

ккоито биха позволили да се
рразгърне строителство на
сспътника на нашата планнета в бъдеще. В момента
с помощта на промишлени
ккомпании ESA разработва
ппроект за лунна „3D база”.
Ко м п а н и я т а Fo s t e r
&
&Partners, начело на коят
то стои известният арххитект Норман Фостър,
ппредлага носещи конструкции с куха структура, приличаща по строеж на птичи кости.
3D печатът потенциално може
да обезпечи построяването
на лунно селище без нуждата
от мащабни доставки на материали от Земята. Новите
възможности, които тази идея
открива, могат да бъдат взети под внимание от международните космически агенции в
контекста на техните собствени проекти за изследване на
Луната, добавя Скот Ховланд,
занимаваща се с пилотираните
полети в ESA.

ǹȋȓȖȉȐȝȈȔȍȋȈȚȍȓȍșȒȖȗ
На обща площ колкото футболно игрище има 66 антени
на разстояние до 16 км една
от друга. Това е кратката характеристика на най-големия
телескоп в света. Неговото
строителство на платото Чахнантор в Чилийските Анди на
надморска височина 5000 м приключи този месец.
За използване на данните от ALMA (Atacama Large
Millimeter/submillimeter Array),
както е наречено съоръжението, е необходима огромна
компютърна мощ, която може
да достигне 17 квадрилиона
операции в секунда. В рамките
на мащабен съвместен проект
на изследователи от Северна
Америка, Европа и Азия за построяването на комплекса са
изразходвани близо 1,3 млрд.
долара. Но според учените резултатът си струва. Това е
като да преминеш от наблюдение с просто око към първия
телескоп, посочва Волфганг
Вилд от Европейската южна
обсерватория, ръководител на

Телескопът е разположен
на плато в Андите

екипа от учени от Стария континент.
Астрономите се надяват
благодарение на ALMA да получат по-ясна картина за миналото на Вселената чрез наблюдение на раждането на звезди
и формирането на галактики.
Мястото в Чилийските Анди
за изграждането на телескопа
е избрано заради голямата надморска височина, обширната
площ и сухия климат, необходими
за работата на съоръженията.
ALMA е способен да улавя
вълни в милиметровия и субми-

лиметровия обхват, които се
използват в астрономически
наблюдения заради високата им
проникваща способност. Учените разчитат да надникнат
в облаците от газ, в които се
формират звезди, и да разберат
повече за образуването на галактиките.
Над 500 души от различни
части на света са участвали
в изграждането на телескопа.
Около 100 служители ще продължат да работят в обсерваторията след официалното й
откриване.
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ǵȈȑȋȖȓȍȔȐȧȚȈȒȊȈȘȐțȔȍȊǹǨȁ
„Корабът“ приютява 500 вида от цял свят
Страницата
подготви
Людмил Митакев
А к в а р и у м ъ т Ti t a n i c
Aquatic в Атланта, САЩ, е
най-големият в света. В над
31 хил. куб. м вода живеят
120 хил. екземпляра от 500
животински вида. Басейнът
има 60 различни местообитания с 12 хил. кв. м витрини. За построяването му са
били необходими близо 290
млн. долара.
Отвън сградата наподобява кораб, порещ вълните.
Водата в част от аквариума
е солена, за да може и морските видове да живеят тук.
А градът няма излаз на море.
Живителната течност идва
от градската канализация.
Обработва се със специален
химически продукт, който

може да се намери в повечето магазини за домашни
любимци.
Комплексът е резултат
от мечтата на бизнесмена
Бернар Марк. Той бил толкова вдъхновен от водните басейни, че посетил с жена си
56 от тях в 13 страни, след
което дарил 250 млн. долара
за осъществяването на проекта. Останалите средства
за него също са от дарения.
Съоръжението има шест
отделения, подредени около
централен атриум. Ocean
Voyager е най-голямото. Тук
основна атракция е китовата акула. Посредством
30-метров прозрачен тунел
посетителите могат да наблюдават рибите от всички
страни.
Изграждането и поддържането на такъв огромен
комплекс не е лесна задача.

ȁȍȐȔȈșȒțȓȗȚțȘȈ
ȕȈ/LNH
Символът на Facebook
няма нужда от представяне. Милиарди го познават.
Но засега Литва е единствената държава в света, която официално е
обявила, че иска да издигне негова гигантска
скулптура.
Местните власти разчитат да повишат привлекателността на страната
сред ползвателите на социалните мрежи.
Предполагаемите размери на съоръжението
засега не са известни, но според Държавния
департамент по туризма изображението на
Like ще е най-голямото в света. Кампанията по изработване на проекта и по избора
на мястото, където ще бъде разположена
скулптурата, ще продължи 12 месеца.
Мястото ще бъде определено чрез гласуване в социалните мрежи, включително и
във Facebook.
Засега кандидатури са представили четири града, сред които и столицата Вилнюс.
От селището Друскининкай предлагат символът да се извисява в средата на езеро.
Не е ясна цената за реализирането на
проекта. Не се знае също как ще реагират
от Facebook на идеята, тъй като символът
е регистриран като търговска марка.

В него работят стотици
служители, които се грижат
за всичко - от храненето на
животните до почистване
на резервоарите, подпомогнати от дузини компютри,
на чиито монитори се виждат нивата на басейните,
температурата, изпомпването на водата и онова, което е от решаващо значение
за здравето на животните
и работата на системата.
В комплекса са интегрирани
218 помпи, 141 пясъчни филтъра и 70 системи за очистване на отпадъците. Тези
съоръжения обработват 261
хил. литра вода на минута,
а за да се филтрира цялата
течност в басейна, са нужни
около два часа. За да съхранява ресурси за животните,
аквариумът разполага с фризер, който побира около 9 хил.
кг храна и хладилник с обем

Аквариумът прилича на кораб. В Ocean
Voyager живее китова акула

2,7 хил. кг.
За лечение на болните
обитатели е оборудвана ветеринарна клиника. В нея ра-

ǩȘȈȚȐșȓȈȊȈȘȈȏȟȐȚȈȕȈșȊȍȚȖȊȕȐȐȔȍȕȈ
Столицата на Словакия иска
промяна. Затова местните власти са решили чрез международен
конкурс да преобразят града си.
Той бе спечелен от Заха Хадид,
която е носител и на наградата
„Прицкер”, еквивалент на Нобеловото отличие в архитектурата.
Тя ще е основният генератор
на идеи за изготвяне на проекта Culenova или Culenova New
City Centre, който предвижда изграждане на комплекс от кули в
центъра на Братислава. Според

Снимка Ренета Николова

главния архитект на града Щефан Шлахта изпълнението на
проекта ще донесе на словашката столица международна слава и ще я изведе на страниците
на световната архитектурна
преса.
Новият комплекс ще бъде издигнат в бивша индустриална
зона в близост до историческия
център на града. Върху част от
имота се намира защитена историческа сграда - извадената от
експлоатация ТЕЦ, проектирана
от известния местен архитект
Душан Юркович, основател на словашката модерна архитектура.
Сградата ще бъде реконструирана и ще се използва за галерия за
модерно изкуство.
Целта на инвеститорите е
да се създаде нов градски център
със 120 хил. кв. м офиси, жилища,
търговски площи и културни центрове. Двете най-високи овални
кули са по 150 м, а петте по-малки
са с кръгла форма.
Предполага се, че строителството ще започне през тази
година. Комплексът ще бъде завършен през 2018 г., а възложителят ще инвестира около 300 млн.
долара.

ǶȘȐȋȐȕȈȓȍȕȌȖȔȏȈȎȐȊȖȚȕȐȚȍȊǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋ
Зоологическата градина в северната столица
на Русия е основана през 1865 г. и е една от найстарите в света. Но на животните там вече им е
тясно. Затова властите в Санкт Петербург обявиха международен конкурс за нов дом. Той бе спечелен от архитектите Aldric Beckmann и Francoise
N’Thepe, които ще си сътрудничат с ъ с
специалистите по ландшафтен дизайн Bruno Tanant и Jean Christophe
Nani. Строителството се очаква
да завърши през 2014 г.
Новата зоологическа градина в
Приморски парк ще се простира върху 3 хил. декара. Запазва
се максимално естественото
състояние на терена, но в него се внася иновативен и оригинален подход, полезен за околната среда.
Комплексът е кръстен Пангея - на името на суперконтинента, съществувал преди милиони години
по време на палеозоя и мезозойската ера. От него
по-късно са се образували днешните континенти.
Екосистемите, които някога са били свързани една
с друга, днес се съхраняват отделно, разделени

ботят 15 специалисти, а за
водните животни са предвидени 26 лечебни резервоара.
Ветеринарният участък е

напълно оборудван с операционна, радиографска част
с ендоскопия, ултразвук и
рентгенов апарат.

ǵȖȘȔȢȕǼȖșȚȢȘȡȍșȚȘȖȐ
ȒȘȈȑǺȍȔȏȈ
Фостър е
известен с
ексцентричните
си идеи

Три небостъргача по проект на студиото на Нормън Фостър скоро ще извисят снага край река Темза
в Лондон. Световноизвестният архитект планира
сградите с височина от 15 до 27 етажа да са разположени между историческите мостове Ламбет
и Челси.
Изграждането на кулите е част от най-големия
в Европа проект за обновяване на стара градска
част. Изпълнението му ще струва 15 млрд. британски лири, но столицата ще има нови постройки с 16
хил. апартамента, стотици офиси и съоръжения за
спорт и развлечения, разположени върху 195 хектара
край южния бряг на реката.
Местните власти бързо са дали разрешението за строеж, тъй като разчитат чрез огромната
инвестиция да бъдат разкрити нови работни места. Очакванията са след приключване на проекта
районът да стане един от най-привлекателните в
Лондон, защото недалеч от него е разположен историческият център на града.

от океани и морета. Видове от един и същ произход
са следвали различен път на развитие на всеки от
разделените континенти. Проектът предлага символична извадка от всички континенти в опит да
пресъздаде илюзия за Пангея.
Архипелагът от острови, заложен в концепцията, пресъздава Африка, Австралия, Южна Америка,
Северна Америка и Евразия, като последните два са свързани помежду си с лед като на Северния полюс. Избраният
терен има възможност за обилно доставяне на вода, което
го прави особено подходящ за такава организация на островите, която да предлага различна среда на обитаване
и да свързва различни екосистеми.
Екипът от младите творци вече има проекти за подобни съоръжения във Франция, Китай, Финландия и Мароко.
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Те ще свирят преди хедлайнерите Rammstein и Bullet For My Valentine
Страницата
подготви
Мартин Динчев
Три нови банди влизат
в афиша на тазгодишното
издание на фестивала Sofia
rocks, който ще се проведе
на 26 юли на Националния
стадион „Васил Левски”.
Част от събитието ще
станат американската ню
метъл алтърнатив банда
Spineshank, норвежката
прогресив блек групировка Enslaved и немската
траш груув метъл машина
Haematom.
Spineshank имат зад
гърби си четири албума,
540 000 продадени копия и
номинация за наградите
„Грами”. Музикантите от
бандата винаги са признавали, че Fear Factory са им
повлияли най-много. Самият Дино Казарес им е близък приятел и именно той е
човекът, който, след като
чува техен демо запис, ги
кани да подгряват концерт
на Fear Factory в Лос Анджелис. След това за съпорт
ги канят банди като Coal
Chamber, Soulfly, Sepultura и
Danzig.
Последният албум на
Spineshank - Anger Denial
Acceptance, излезе миналата година за новия им лейбъл Century Media.
Н о р в еж к а т а г р у п а

Spineshank признават, че Fear Factory най-много са им повлияли

Enslaved предпочитат
музиката им да бъде определяна като „екстремен метъл”

Enslaved е създадена през
1991 г., когато Ивар Бьорнсон и Грутле Кйелсон са съответно на 13 и 17 години. В
началото звучат като типична блек метъл група, но
скоро започват да търсят
нови хоризонти и различ-

Снимка Ренета Николова

ÄǷȘȖȓȍȚȕȖȚȈȑȕșȚȊȖ´
ȊǩȖȓȠȖȑȚȍȈȚȢȘ

Трупата на Болшой театър откри пролетния сезон с премиера на
балета „Пролетно тайнство” по
музика на Стравински. Спектакълът е част от фестивал, посветен
на 100-годишнината от първата
премиера на „Пролетно тайнство”
в Париж.
Когато преди век хореографът Вацлав Нижински и композиторът Игор Стравински за първи
път поставят в Париж „Пролетно
тайнство”, залата се разтърсва
от страсти - смях, подсвирквания
до ръкопашни схватки. Балетната
постановка е смятана за една от
най-скандалните, но и за основа на
съвременния танц.
Хореограф на представлението
този сезон е Татяна Баганова. Тя е
запазила оригиналната структура
на музиката и сюжет, основан на
древни славянски ритуали. Освен
минало и настояще спектакълът
обединява майстори на модерния
балет и на класическия от трупата
на „Болшой”. А танцът е подчинен
на жаждата - за вода, за любов.
В рамките на фестивала освен
този спектакъл зрителите могат
да видят и постановки на същия
балет по оригинална хореография
на Нижински, Морис Бежар и Пина
Бауш.

ни начини да изразят себе
си. Самите те отхвърлят
етикета „блек метъл” и
предпочитат музиката им
да бъде определяна като
„екстремен метъл”. От
2000-ата година прогресив
влиянията в звученето им

са все по-осезателни с всеки нов албум.
Траш метъл бандата
Haematom е създадена в
Мюнхен през 2003 г. и е
част от т. нар. течение
NDH (Neue Deutsche Haerte).
Основните им музикални
влияния са Rammstein, Die
Krupps и Ministry. Групата е
участвала в редица фестивали, включително и Wacken
Open Air през 2011 г.
Хедлайнери на Sofia
Rocks 2013 са Rammstein, а
останалите обявени досега участници са Bullet For
My Valentine и Dorrn. Билетите за фестивала струват
между 79 и 109 лв. и могат
да бъдат намерени в разпространителската мрежа
на Eventim.

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА
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След края на филмовата сага
„Здрач“, която постави редица боксофис рекорди, напълно очаквано идва
екранизацията на следващия роман на
Стефани Майър. Написан за по-зряла
аудитория, той е концептуален фантастичен трилър, в който мирът има
твърде висока цена, а съдбата на човечеството е почти решена.
Начело на амбициозната екранизация на творбата е режисьорът и
сценарист Андрю Никол, който има
сериозна филмография зад гърба си „Шоуто на Труман”, „Господари
на войната”, „Симон”, „Гатака”
и др.
„Скитница” е история за
любов и саможертва в нов,
футуристичен свят, в който
на карта е заложена съдбата
на човечеството. Планетата
Земя е превзета от миролюбиви извънземни, известни
като „душите“. Повечето
индивиди от човешката раса
са станали техни приемници
- овладени са умовете им, но

телата им са оставени непокътнати.
Мелани е член на малка група хора,
които оказват съпротива на нашествениците, но е заловена от Търсачката - миротворец, подготвен да защитава новата раса от последните
останали човеци. Въпреки отчаяната
борба на Мелани в тялото й хирургично е имплантирана „душа“ на име
Скитница. Тя е подготвена за предизвикателствата на живота в тялото
на човек - знае за завладяващите чувства, за страстите и твърде ярките
спомени, но има една трудност, която
не е очаквала: предишната обитателка на тялото не иска да се откаже да
притежава ума си. Търсачката подтиква Скитница да извлича информация от паметта на Мелани, за да
научи местонахождението на останалите хора. Сред тях са нейният любим
Джаред, 11-годишният й брат Джеб,
както и Иън - мъжът, когото Скитницата е предопределена да обича. Със
силната си воля Мелани успява да убеди съпротивляващата се Скитница да
бъде неин съюзник в опасно издирване,
целта на което е да спасят семейството и мъжете, в които двете са
влюбени.

„С и л ат а н а н ави ците“ на Чарлс Дюиг
предизвиква огромен
читателски интерес и
е сред Топ 100 на найпродаваните книги в
Америка от излизането си през 2012 г., а
„Уолстрийт джърнъл“
и „Файненшъл таймс“
я определят като едно
от най-добрите четива за изминалата година. Нейният автор
Чарлс Дюиг, който работи като разследващ
журналист в „Ню Йорк
таймс”, е убеден, че
именно в навиците на
хората се крие тънката граница между успеха и провала, между
живот а и с мъ рт т а.
Според него можем да
променим живота си,
като променим навиците си. „Силата на
навиците” се базира
на най-новите постижения на експерименталната психология,
неврологи ята и приложната психология.
Чарлс Д юиг прави
д о с т а ш и рок о б з ор :
той разглежда навиците на отделни хора,
на големи фирми и
компании и дори на обществото като цяло.
Неговата идея е, че
ако искаме да постигнем значима промяна,
достатъчно е да променим едно ключово
нещо; след това следва ефектът на доминото - тази промяна ще
повлече след себе си и
други в много области
от живота ни. Авторът дава за пример решението ни да спортуваме, което би оказало
значими последствия в
целия ни живот - ще се
променят режимът ни
на хранене, оползотворяването на свободното ни време, приятелският кръг, външният
ни вид.

Учените са установили, че когато е съществувал определен
навик, той оставя в
мозъка ни следа, която никога не изчезва.
За да се промени един
лош навик, той трябва
да се замени с друг по-здравословен, който да е достатъчно
устойчив, за да не се
върне човек в момент
на криза или слабост
към старите си привички.
Много често обаче
навиците управляват
живота ни, без дори да
го осъзнаваме: следваме утвърдени шаблони, отъпкани пътища
в мисленето и действията си, без да си даваме сметка за това.
След многобройни експ ери ме н т и уче н и т е
установили, че когато се заемем с нова,
непозната дейност,
мозъкът се активира
и остава активен от
началото до края. Докато, ако се заемем с
вече позната, рутинна работа, мозъкът ни
буквално изключва и
извършваме дейността на автопилот.
Авторът показва
как, ако се разберат
навиците на определена група хора, могат да се предвидят
действията им. Така
могат да се проследят
закономерностите при
раждането и развитието на определени политически или социални
движения. От книгата
например ще научим
как се е зародило и набрало сили движението
за граждански права в
Америка, оглавено от
Мартин Лутър Кинг, и
защо то е имало успех,
докато много предишни начинани я в тази
посока са останали напълно безрезултатни.

МАРШРУТИ
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Курортът пази древна история,
предизвиква емоции и впечатлява със своята архитектура

Светослав Загорски
Европа е в криза, но има
оазиси, в които тя не съществува. Един от тях е
курортният град Сан Ремо,
считан за перлата на Италианската Ривиера, и то не
само защото е на 55 км от
Ница.
Той пази древна история, предизвиква емоции и
впечатлява със своята архитектура. Това е Италия!
Курортът е познат
най-вече с първия и все
още най-популярен фестивал на естрадната песен в
света, който носи неговото име, както и с известното си казино. Двете са
неразривно свързани поради факта, че музикалното
събитие, стартирало през
1956 г., първоначално се
провежда именно в казиното.
Сан Ремо обаче е много повече. Той е изграден
чрез уникална смесица
на няколко архитектурни
стила и една разходка из
града всъщност е пътуване назад във времето.
Тук е столицата на Цветната Ривиера, носеща
отпечатъка на стила на
сецесиона, за което свидетелстват многото хотели
и вили. В периода на belle
epoque курортът преживява време на строителен
възход. Между 1874 и 1908
г. са издигнати 190 вили
и 25 хотела. Някои от луксозните здания за гости
са запазили обаянието си
и до днес.
Прекрасният някогашен хотел Bellevue сега
е седалище на градската
управа, а туристическият
информационен център се
помещава в бившия Riviera
Palace. Световноизвестното казино „Сан Ремо“ пък е
в стил либърти - вариант
на сецесиона. То отваря
врати през 1905 г. и оттогава се превръща в символ
на града. Построено е от
френския архитект Йожен,
който преди това прави казината в Кан и Сайгон. В
него са играли стотици известни личности, включително и доста короновани.
За да се възхищавате
на по-стари произведения
на изкуството и сгради,
трябва да отидете в центъра на града и да се разходите по главната улица
corso Matteotti. Тук се намира величественият Palazzo
Borea d’Olmo. Музеят също
заслужава да го посетите.
Най-важната свята сграда
в новата част на Сан Ремо
обаче е катедралата San
Siro, построена през XII в.
На един от емблематичните площади - Piazza
Eroi, се намира Torre della
Ciapela. Кулата е масивна
постройка с дебели един
метър стени и някога е
била част от градската
стена от XVI в. Piazza
Eroi е в центъра, на две

Типична уличка от средновековния град La Pigna

Изглед към пристанището на
Сан Ремо и града зад палмите

крачки от средновековния
град La Pigna.
За тази част на Сан
Ремо е необходимо специално внимание. La Pigna е
квартал, намиращ се на
хълма, и е заобиколен от
стени, врати и кули. Повечето улички преминават в
калдъръмени стълби, които
понякога са скрити в арки
и слизат под домовете или
прерастват в миниатюрни площади. Можете да се
придвижвате само пеша.
Постепенно се изкачвате
към върха на хълма, където
се намира църквата „Мадона де ла Коста”. Тя датира
от XVIII в. и е в стил италиански барок с характерния пищен интериор. В градината пред църквата си
почиват жители от съседните къщи, а от площада
отпред се открива невероятна гледка към целия град
и крайбрежието.
Средновековното селище е основано като крепост около 1000 година,
за да пази жителите от
набезите на пиратите, и
постепенно се разширява
и укрепва до XVI в.
La Pigna започва от
построената през XIV в.
Порта ди Санто Стефано.
Тя представлява готическа каменна арка, която
функционира като граница
между стария и новия град.
Основната пешеходна
улица на средновековното
селище е „Виа Палацо”. От
нея може да се стигне и
в крепостта La Pigna. Тя
се простира паралелно на
corso Matteotti. Характерно
за тази италианска перла
е, че всички улици, на които
са разположени бутиците
на известните световни
марки, водят към един и
същи площад - „Пиаца Коломбо”. Там се намира и
автогарата на Сан Ремо.
Успоредно на пиацата и
в началото на „Корсо Меноти” е знаменитият театър „Аристони“, където
в последните години през

Средновековният град с катедралата San Siro

къща в продължение на няколко години до смъртта
си през декември 1896 г.
Вилата е собственост
на провинция „Империя” и
наскоро бе възстановена
и обогатена с интересен
музей, посветен на учения,
носителите на наградите,
учредени от него, и откритията на XIX в.
Вила „Нобел” е построена като типична мавританска сграда през 1874 г.
и е декорирана богато във
венециански стил. Интериорът й е разработен на
три етажа. В сутерена е
лабораторията на Нобел,
съдържаща снимки и даваща историческо и техническо описание на основните експерименти на
учения. На приземния етаж
се помещава конферентна
зала, украсена с фрески.
Студиото на химика е на
първия етаж.
През 1892 г. около къщата е обособен прекрасен
парк с екзотични растения. Той се простира към
морето и включва няколко
редки дървесни вида, сред
които високият Cupressus
macrocarpa. В корените
му е поставено оръдие
Б о ф ор с, дат и ра щ о от
1883 г., което Нобел използва по време на своите
експерименти.
Сан Ремо обаче е свързан и с друга известна
ли ч н о с т - и м п е р а т о р
Александър II. В миналото
много руски аристократи
са живели тук и са свързани с царската къща на
Романови, построена в
началото на XX в. от Руската православна църква на Христос Спасител.
Неслучайно крайбрежната

алея е кръстена в чест на
руската императрица Мария Александровна, съпруга на Александър II, и в момента носи името Corso
Imperatrice. По-нататък
по крайбрежната улица
се простира комплексът
„Лидо” с прекрасните си
пясъчни плажове.
Една от архитектурните атракции на града
е и Руската ортодоксална църква „Св. Василий”.
Строежът на сградата,
която външно много наподобява Светата базилика в Москва, е завършен
през 1913 г. и оттогава
тя е една от туристическите атракции на града.
Храмът е разположен на
главната търговска улица
corso Matteotti.
Емблема на Сан Ремо
са и цветята. Неслучайно
градът често се споменава като столица на Цветната Ривиера. В ранна
утрин на Mercato dei fiori
се провежда най-големият
аукцион за цветя в цяла
Италия. Ежедневно тук
сменят своя собственик
тонове растения. В Сан
Ремо в началото на всяка
година се провежда и Парадът на цветята, като
от тях се правят различни
композиции и се показват
чрез специален карнавален
автомобил.
З а т е з и, ко и т о с а
включили Сан Ремо в част
от по-голям автомобилен
маршрут, може да препоръчаме да се разходят и до
съседните планини, където са известните пещери
Grotte di Toirano. Те са едни
от най-големите в Италия и най-дългата от тях
е 1170 м.

Църквата „Мадона де ла Коста”

февруари се провежда фестивалът „Сан Ремо”.
Ако минете зад „Пиаца
Коломбо” и продължите по
ул. „Джузепе Гарибалди”,
ще стигнете до красивата гара на Сан Ремо, а
малко по-нататък е вила

„Нобел”. На тази ювелирна постройка трябва да
обърнете особено внимание. Можете да я разгледате само срещу 3 евро.
Известният шведски учен
Алфред Нобел е живял в
тази елегантна градска

Елегантната сграда на вила „Нобел”
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President Rosen Plevneliev:

Roads remain top priority
“Motorways remain first
priority for the country,” said
President Rosen Plevneliev
at the opening of the official
ceremony in commemoration of the 130th anniversary of Road Infrastructure
Agency. “You can count on
me as president that this national priority remains most
highly ranked in the Bulgarian state. Public confidence
is low because there is not
anything that we can point at
and say we have done from
A to Z and at a global level. I
want to change that. And I’m
sure you can do it,” he said
to the employees of the road
agency.
“Lyulin Motorway is already ready. Trakia Motorway
will be ready soon. Maritsa
Motorway is on the agenda,

the remaining follow,” stated
Plevneliev. According to him,
no one has challenged the

“Stroitel” turns
years old
The edition of the newspaper you are reading now is 210th
since the start of the issue of BCC, i.e. today in the office we have
a holiday. We have turned 4 years old and we begin the fifth year.
More or less is it for a media?
It depends on the view point. Ours, of the team is that the
newspaper is rising. This is said by our readers – managers of
construction companies, mayors of municipalities, with whom
we maintain a weekly column and who can best evaluate both
the edition and the mutual work with the construction industry.
This is said by associate professors and professors from
UACEG, Higher School of Civil Engineering Lyuben Karavelov,
Todor Kableshkov University of Transport, who regularly
analyze the issues of science forming professionalism of future
civil engineers, geodesists and architects. Of the people who
tomorrow will stand alongside established masters of a profession
that puts landmarks for the country’s future with material
dimensions for several generations.
This is said by the regional chairmen of BCC, our most
accurate judges and meanwhile biggest newspaper friends.
Yet another year is left behind our work, behind computers
and printing machines. The newspaper reaches the cabinets of
ministers; it is read by ambassadors accredited to Bulgaria, it
goes to the European Commission and the European Parliament
in Brussels. Repeatedly during our travels around the country
mayors of the largest municipalities greet us with the revelation:
“On Friday my day starts with “Stroitel”!” Last year BCC with the
media partnership of the newspaper launched a new initiative –
the unification of builders and representatives of the central and
local government in a constructive dialogue to address common
goals. Here BCC made the first step towards finding solutions in
a series of six seminars on “Problems in the absorption of EU
funds and ways to solve them”. The discussions were held in the
six planning regions of the country – Southwest, South Central,
Southeast, Northeast, North Central and Northwest. At one of
the seminars BCC Chairman Eng. Svetoslav Glosov said that in
recent years builders rely almost entirely on work under European
funds and over 90% of the construction volume are due to them.

To Build in High Heels
BCC embarked on a new Transfer of Innovation
Project, called “High Heels”. The latter is funded by the EU
Programme “Leonardo da Vinci” and the Bulgarian National
Agency – HR Development Center. In fall 2012, the agency
selected to finance only two out of 25 proposals under this
particular measure. The goal of the project is to transfer
the UK National Award Winning training, called “Women
and Work: Sector Pathways Initiative”. The educational
material is elaborated by the Centre for Construction
Innovation (CCI), University of Salford, UK.
The partner consortium consists of two other Bulgarian
organizations - Construction Training Center (VET) and
TITAN Bulgaria (Cement producer); two Greek companies Militos (Consultancy) and OLN Learning (Training expert),
the Cypriot IT Expert - RnDO and the Romanian training
provider Stejar. The kickoff meeting, during which the
partners outlined the project implementation plan, was
conducted at BCC premises in Sofia on 27-28 March 2013.
This project has been funded with support from the European
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein.

capabilities of the Bulgarian
road agency, even in Brussels. “No one doubts that our

have gained speed, a wider
world expects us – Qatar,
China and other foreign
markets,” the head of state
outlined the horizon for development of the road sector.
In our country by 2015
will be completed about
300 km of motorways and
another 400 km – by 2020,
reminded Rosen Plevneliev and congratulated road
builders, planners and administrators who noted their
jubilee anniversary.
“In addition to creating
jobs construction of roads
attracts investment,” said
Deputy Prime Minister and
Minister of Regional Development and Public Works
Ekaterina Zaharieva, stating
that currently are being constructed a total of 158 km of
motorways.
“The main task of the inbuilders can build motorways terim government is to negoat reasonable price with Eu- tiate European funds for the
ropean quality. Hence, as we next programming period

2014-2020,” said Zaharieva.
“There is continuity in
the road sector and we will
continue to build infrastructure because it is the backbone of each country. When
road network reaches every
part of the country, then
economy will be on the rise,”
said Chairman of the Board
of RIA Eng. Lazar Lazarov.
The ceremony marking the anniversary of the
road administration was
attended by Sofia Mayor
Yordanka Fandakova, the
head of NCSD Eng. Milka
Gecheva, BCC Chairman
Eng. Svetoslav Glosov, BCC
Executive Director Eng. Ivan
Boykov, the honorary Chairman of BCC and President
of “Glavbolgarstroy” AD Eng.
Simeon Peshov, the Chairman of Section “Engineering
Infrastructure” to BCC Eng.
Rosen Koleliev, representatives of construction companies and other officials.

Bulgarian Construction Chamber and BCC Regional Office in Sofia
Invite you to take part in
SECOND ROUND TABLE:

Моdernisation of public procurement
Need to create electronic file of construction sites as part of the e-government
10 April 2013, 10 a.m.
BCC HQ, 6 Mihail Tenev Str., 1st floor
Please confirm your participation by 5 April 2013 to:
e-mail: sofia_office@ksb.bg, tel.: 0879 001 804 – Natalia Novkova, or to
e-mail: events_vestnikstroitel@abv.bg, tel.: 0884 20 22 57 – Kaloyan Stanchev

Kristian Krastev, interim Minister of Transport, Information Technology
and Communications:

I hope most of the infrastructure projects after 2014 to
be constructed by Bulgarian companies
Mr. Krastev, what will be the main
priorities in your work as interim Minister
of Transport, Information Technology and
Communications in the coming weeks?
Important priority, perhaps even the most
important one is the recovery of Bulgarian
State Railways Holding EAD. From the first
day as a minister I have continuous talks with
the trade unions and with the creditors to
be able to get the complete picture for the
smallest defect in the management of the
company. During my term in office I will do
my best to modernize the railways and turn
it to its customers – the passengers. A step
towards stabilizing Holding BDZ EAD is the
creation of a credit council that will happen
very soon. I will invite representatives of the
main creditors of the company in it. We will
jointly look for options to rescue the railways,
beneficial to all.
Another priority is finalizing the work
on Danube Bridge 2 and putting it into
operation. There are still some challenges
for us but it is realistic to hope that the
opening of the facility will be in the coming
months.
In the field of the e-government is
essential to successfully complete two
major projects, funded by the Operational
Program “Administrative Capacity”, to
provide automated data exchange between
the most important records and the
electronic identity of Bulgarian citizens.
In May will be presented 100 electronic
services of the central administration, 50
е-services of Sofia Municipality, 10 – of
Plovdiv Municipality, connectivity to more
than 30 national data registers, the system
for electronic identity of Bulgarian citizens.
Forthcoming is the implementation of

several long-awaited by the sector electronic
systems in the field of road transport. We
expect soon to begin operations electronic
filing of documents for training candidates
for drivers. We are working on creating an
electronic register of applicants for drivers,
schedules to determine the dates of the
exams and a card by which the results of
the exams will be entered into the system.
It will be possible to track the route of the
exam and the places where the candidate
has made a mistake.
We also prepare a change in the
organization for the technical inspection of
vehicles. A mandatory requirement will be
set before them to verify that the car owner
has entered into compulsory insurance
“liability”. If it turns out that there is no such
insurance, the car will not be allowed to

pass technical inspection.
How are you going to work with the
Bulgarian Construction Chamber?
One of the first meetings of the exminister Ivaylo Moskovski was with the
management of the industry organization.
The Chamber is one of the most
respected professional organizations.
My goal is not only to maintain the good
dialogue that we have. I hope with joint
efforts in the next programming period of
Operational Program Transport most of
the infrastructure facilities to be built by
Bulgarian companies. I think they have
proven that they have professionalism and
capability to implement projects worth
hundreds of millions achieving a balance
price-quality.
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Футбол

¬ÍÂÓÊÙÇÓÌÊf²ÇÂÍuÑÒÇÌÜÒÚÊ
f¥ÂÍÂÔÂÓÂÒÂËu
Реваншът в Истанбул е на 9 април
Страницата подготви
Теодор Николов
Отборът на „Реал” (Мадрид) не изпита трудности и съкруши съпротивата на противниците
си от „Галатасарай” в първия мач от 1/4-финалната фаза на Шампионската лига. „Белите“ разгромиха с класическото 3:0 турците на „Сантяго
Бернабеу“ и изглеждат почти сигурен участник за
полуфиналите.
Головете за успеха реализираха Кристиано Ро-

налдо (9'), Карим Бензема (29') и Гонсало Игуаин (73').
За гостите от Турция остава утехата, че имаха
предимство при владеенето на топката през целия мач. Реваншът в Истанбул е на 9 април. В края
на мача испанският национал Серхио Рамос си изкара поръчков жълт картон, който ще го лиши от
участие в реванша, но ще бъде чист за следващите
двубои в турнира. В друг мач от същата фаза на
състезанието отборите на „Борусия” (Дортмунд)
и „Малага” си спретнаха безголово реми в Испания
и оставят интригата за мача реванш.

ÄǳȐȚȍȒș´ȕȈȌȐȋȘȈÄǳȍȊșȒȐ´ȕȖȖȚȗȈȌȕȈ
След поредната през годините
много драматична битка от елиминациите за Купата на България
между „Левски” и „Литекс” този
път късметът бе на страната
на „сините“. Тимът на Илиан Илиев е на полуфинал, въпреки че отстъпи в гостуването си в Ловеч с
1:2. Благодарение на успеха си от
първия мач с 1:0 обаче столичани
са отново сред първите четири
в турнира заради гола си на чужд
терен. Дъстли Мюлдер отбеляза в

Бокс

40-ата минута, но с попадение на Георги Миланов (48')
и Исмаил Иса (75') левскарите трябваше да треперят
до края на триминутното
продължение, за да може
Илиев да избухне в екстаз
за първи път, откакто пое
„Левски”. Срещата реванш
от 1/4-финалите за Купата на
България се игра пред около максимум 4000 зрители на мокър терен,
а в края заваля силен дъжд. 1200

ǰȉȘȈȝȐȔȖȊȐȟǴȖȎȍȌȈȖȚșȚȘȈȕȐȔ
ÄǩȈȘșȈ´

бяха феновете на гостите, които
опънаха голям транспарант към
своите любимци на целия сектор
с цитат от Васил Левски: „Дела
трябват, а не думи“.

Нападателят на френския ПСЖ Златан Ибрахимович е уверен, че той и
неговите съотборници ще
елиминират „Барселона” в
четвъртфиналите на Шампионската лига след равенството 2:2 в Париж. „Аз съм
уверен, че ще продължим напред в турнира. Имаме добра възможност
да го сторим. Няма да ни бъде лесно, но отиваме на реванша, за да
играем футбол, и ще видим какво ще се случи“, отсече той.

Баскетбол

Бадминтон

ǽȍȑȐșȒȈȔȈȟ ǰȏȊȈȌȐȝȈȖȚțȗȖȚȘȍȉȈȜȓȈȕȍȓȒȈȚȈȕȈȀȈȒȐȓǶ ǵȐȑȓ ǩȈȌȔȐȕȚȖȕȐșȚȒȐȚȍȕȐ
șȘȍȡțǲȖȉȘȈȚȈ „Лос Анджелис ЛейȋȘȈȉȕȈȝȈȉȘȖȕȏȈ

Дейвид Хей преговаря за
двубой с Кубрат Пулев - Кобрата, разкри друг боксьор
в тежка категория - Мануел
Чар. Именно той е желаещият да излезе срещу Хей през
лятото.
Самият британец обяви,
че се връща на ринга през
юни, а мениджърът му Адам
Буут съобщи, че избира за
негов противник измежду
петима боксьори, които не
са англичани. Спомена се и
името на Пулев, а Чар потвърди за преговори между
промоутърите на българина и мениджърите на Хей.
„Буут говори още с Пулев,
Хелениус и Поветкин”, написа германският боксьор в
Туитър. Шансът да има двубой между Хей и Пулев не е
голям, тъй като по същото
време или малко по-късно Кобрата ще трябва да излезе
срещу победителя от мача
между Тайсън Фюри и Стив
Кънингам. С него Пулев ще
се бие, за да си осигури при
победа мача със световния
шампион в тежка категория
на IBF, WBA, WBO и IBO.

кърс” добави Шакил
О'Нийл към клубните
си легенди, след като
извади екипа му с номер 34 от обращение
и го окачи на гредата
до екипите на други
легенди, като Уилт
Чембърлейн, Карим Абдул-Д жабар, Д жордо
Майкън и Джери Уест.
Издигането на фланелката беше посрещнато с дълги овации. Тя
бе поставена до тази с
номер 32, принадлежала
на легендата Меджик
Джонсън.
„Той ми каза преди време, че ще се чувствам
много добре до тези момчета“, сподели Шак,
като първо се обърна към спортния директор на
„Лейкърс” Джери Уест, а след това с ръка посочи
екипите на останалите звезди от миналото.
„Единствено съжалявам, че доктор Бъс няма
как да види това, а за мен той беше много важен

Българските състезателки по бадминтон Петя Неделчева и Линда Зечири спечелиха бронзови медали на турнира в Орлеан с
награден фонд 15 000 долара. На двойки Неделчева и шотландката Имоджен Банкиър
загубиха с 1:2 сета на полуфиналите от
японките Ето и Вакита и останаха трети. Междувременно на сингъл поставената
под №3 Зечири загуби от германката Олга
Конон и също спечели бронзов медал.

Тенис
човек. Сигурен съм, че щеше да бъде щастлив.
Той ме привлече тук и винаги ме е подкрепял“,
коментира още О'Нийл по повод Джери Бъс, бившия собственик на клуба, починал през февруари.
Шакил О'Нийл е един от най-колоритните
баскетболисти в НБА. Той е на шесто място
сред топреализаторите, като осем години от
кариерата му преминаха именно в „Лейкърс”.

ǴȢȘȐȖȚȕȖȊȖȍȕȖȔȍȘ
ȌȊȍȊșȊȍȚȈ

Хокей

ÄǸȍȑȕȌȎȢȘș´ȋȓȍȌȈȒȢȔȗȓȍȑȖȜȐȚȍșȓȍȌȘȈȏȋȘȖȔ
ȕȈȌȓȐȌȍȘȈȕȈǰȏȚȖȒ
„Ню Йорк Рейнджърс” размаза „Питсбърг” с
6:1 в дербито на Атлантическата дивизия на
Националната хокейна лига на САЩ и събра
39 точки. С такъв актив са общо три отбора
(другите два са „Ню Джърси Девилс” и „Ню Йорк
Айлендърс”), които си поделят 7-9 място на Източната конференция в борбата за последните
две места в плейофите. „Пингвините“ въпреки
поражението остават еднолични лидери на Изток с 56 точки и сигурно място в плейофите.
Райън Клоуи, Дерек Брасар и Джон Мури се
разписаха при числено превъзходство в полза
на „Рейнджърс”, като първите двама са нови
попълнения, дошли буквално преди дни в отбора. Клоуи вкара още едно попадение, а заедно с

Брасар записаха съответно 1 и 3 асистенции.
Другите две попадения за победителите вкараха Райън Макдоналд и Брайън Бойл, а вратарят
Хенрик Линдквист отрази 26 шута. Паскал Дюпюи се разписа за гостите.
Един от последните отбори в Конференцията - „Филаделфия“, също опитва да се измъкне
от дъното и този път удари на собствен терен
водача в Североизточната дивизия „Монреал” с
5:3. Уейн Саймъндс и Ерик Густафсон вкараха в
края на третата част, оформяйки пълен обрат
за „летящите“ от 2:3 до 4:3 за третата поредна домакинска победа. Якуб Ворачек оформи
крайното 5:3 39 секунди преди края на празна
врата.

Британецът Анди Мъри победи Давид
Ферер в изтощителен и напрегнат мач на
финала от сериите „Мастърс“ в Маями. По
този начин Мъри се изкачи в световната
ранглиста и вече е под номер две. Срещата
се игра при изключително висока влажност
на въздуха, което допринесе и за 14-те паузи по време на мача и изтощението на тенисистите вкрая. Ферер започна ударно
първия сет и го спечели с 6:2. Във втората
част британецът промени значително играта си и след поредица от фантастични
отигравания затвори сета при резултат
6:4. В решителния трети сет Анди Мъри
имаше късмет и след „отсъждане“ на ястребовото око триумфира във финала. „Това бе
много труден мач. Ферер е изключителен
боец“, каза след срещата британският
тенисист. Победата донесе 26-а титла в
кариерата на Мъри, който измести Роджър
Федерер в новата ранглиста.
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ǪȢȏȘȈȎȌȈȕȍȚȖȕȈȘțșȒȈȚȈ

В следващия брой
очаквайте

ÄǿȈȑȒȈ´

ИНТЕРВЮ
Любомир Христов,
зам.-кмет по транспорта
на София:

Новият суперавтомобил ще бъде
базиран на „Мерцедес”
„Чайка 13“

Людмил Митакев
Руският елит няма проблеми да се вози на „Бентли”, „Ферари”, „Порше” и на каквато си
поиска лимузина. Но друго си е
родната „Чайка“. Вече има проект, който предвижда създаването на нов луксозен автомобил
на базата на Mercedes-Benz S
600 Pullman Guard, използван в
момента от президента Владимир Путин. В Нижни Новгород смятат да изработят два
екземпляра от колата и да я
кръстят „Чайка“. От легендата в бившия Съветски съюз са
произведени 3179 бройки „Чайка
13“ и 1120 от „Чайка 14“.
Новата лимузина е част от
проекта „Кортеж“, в рамките
на който ще бъдат създадени общо девет модификации.
Сред тях са „Волга“ на платформата на Bentley Mulsanne
или Volkswagen Phaeton, четири всъдехода ГАЗ с шаси от
Volkswagen Amarok и два минивана ГАЗель.
Бронираният вариант на
„Чайка“ може би ще се ползва и
от руския президент Владимир
Путин. По-рано министърът на
промишлеността и търговия-

зина руските производители стават
все по-активни по
проекта. След като
бе отхвърлено едно
от предложенията
на ЗиЛ, шансовете на другия претендент „Марусия
Моторс” рязко се
подобриха. Руският производител на
спортни автомоще са с удобства на Mercedes-Benz S
били няма никакви Лимузините
600 Pullman Guard
традиции в създаването на представителни ли- преоборудването на завода
музини и не може да се похвали вече са отделени 10 млрд. рубс кой знае какво собствено ноу- ли (248 млн. евро), осигурени
хау. Компанията обаче има дос- от правителството и Сбербанк. Държавната корпорация
та идеи за бъдещата кола.
Специалистите предпола- „Ростехнологии” пък ще похаргат, че след осем години пред- чи 8 млрд. рубли (198 млн. евро)
ставителните автомобили, за проектиране и изработка
местно производство, ще зав- на компоненти. Общите разладеят между 10 и 20% от лук- ходи за проекта „Кортеж“ ще
достигнат 25 млрд. рубли (625
созния сегмент.
В линията от бъдещи моде- млн. евро), а прогнозната печалли по програмата влизат лиму- ба към 2020 г. е 100 млрд. рубли
зина и всъдеход с 12-цилиндрови (2,5 млрд евро).
Производството на новите
V-образни двигатели, седан с
V8 и няколко варианта на меж- автомобили трябва да стартидуосието, кросоувър, миниван ра през 2017 г.
Междувременно на сайта на
и купе-кабриолет. Най-масови
трябва да станат колите на световноизвестната борса за
луксозни возила и имоти James
List се появи обява за продажбата на бронирана съветска лимузина „ЗиЛ 41052”. Автомобилът е
регистриран през 1989 г. и според официалната заводска статистика е един от едва 13-те
произведени екземпляра.
Продавачът уточнява, че
ЗиЛ-ът се намира в Сан Луис
Оубиспоу, Калифорния. Пробегът на лимузината е 39 хил.

мили, а обявената цена - 990
хил. долара. За същата сума в
James List се продава червено
Bugatti Veyron от 2007 г. на пет
хиляди км.
„ЗиЛ 41052” се произвежда от
1987 г. Последният екземпляр е
сглобен през 1999 г., но е зачислен в правителствените гаражи
на Кремъл чак през 2003 г. след
преработка на салона.
Съветската лимузина се
смята за една от най-сигурните в света. Конструирана
е като херметична капсула,
около която е изграден автомобилът. Бронята от стомана
68ХГСЛМН, използвана за армейски бойни машини, има дебелина
от 4 до 10 мм. В зависимост от
оборудването тежи между 5160
и 5225 кг.
Автомобилът има два акумулатора, дублирана електрическа инсталация, два подсилени отоплителя на салона
и климатик. Оборудва се със
7,7-литров V-образен осемцилиндров двигател с мощност
315 к.с. Максималната скорост
достига 190 км/ч, а дори с четири спукани гуми лимузината
може да поддържа уверено 160
км/ч. Дисковите спирачки са в
състояние да приведат в покой
дори цистерна.
Като н ов ав томо б и лъ т
струва на ЗиЛ около 600 хил. долара. Твърди се, че в завода все
още има недовършен 14-и екземпляр от модела. По непотвърдена информация руснаците са
готови да изпълнят поръчка за
изцяло нов 41052 срещу 500 хил.
долара.

Определихме обектите,
б к
които ще изграждаме
до 2016 г.

ОБЩИНИ
Търговище - регионът,
който привлича
инвестиции

РЕПОРТАЖ

Ничия земя
железничарска

МАРШРУТИ

„Чайка 14”
„ЗиЛ 41052”

та Денис Мантуров заяви, че
президентската лимузина ще
получи и цивилна модификация,
достъпна за свободна покупка.
Цената на един автомобил ще
е около 10-11 млн. рубли (247-272
хил. евро).
С наближаването на крайния
срок за представяне на прототип за нова президентска лиму-

възкръсналата марка „РуссоБалт”. Сред тях ще има кросоувър и миниван с цена до 100
хил. евро. Планираният производствен обем предвижда около 40 хил. автомобила годишно.
Очаква се с основната част
от производството да бъдат
натоварени мощностите на
компанията „МосАвтоЗИЛ”. За
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СУДОК У
Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой
Лесно

Виц

Бисери от кухнята Забавен кадър
Снимка Георги Сотиров

Жена ми кара
толкова лошо,
че веднъж
GPS-ът й казал:
След 50 метра завийте
надясно
и спрете...
за да сляза.

Става възможност
за невъзможността
на местните власти
да осигурят копирна
машина във всяка
секционна комисия,
каквото изискване
е записано след
последните промени
в Изборния кодекс.

Трудно
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ɍɜɚɠɚɟɦɢɤɨɥɟɝɢ
ɉɪɨɞɴɥɠɚɜɚɦɟɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɬɨɧɚɧɚɲɢɹɧɚɫɤɨɪɨɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɩɪɨɟɤɬɋɉȺɰɟɧɬɴɪɜɯɨɬɟɥÄɁɟɦɹɬɚɢ
ɯɨɪɚɬɚ³ɝɪɋɨɮɢɹɓɟɜɢɡɚɩɨɡɧɚɟɦɫɴɫɡɚɤɪɢɬɢɹɛɚɫɟɣɧɢɫɩɨɪɬɚɬɢɜɧɨɬɨɞɠɚɤɭɡɢɧɚɦɢɪɚɳɨɫɟɜ
ɛɥɢɡɨɫɬɞɨɛɚɫɟɣɧɚ
ɁɚɤɪɢɬɢɹɬɛɚɫɟɣɧɢɞɠɚɤɭɡɢɬɨɫɚɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɜɫɭɬɟɪɟɧɚɧɚɯɨɬɟɥɚȻɚɫɟɣɧɴɬɟɫɧɟɩɪɚɜɢɥɧɚɝɟɨɦɟɬ
ɪɢɱɧɚɮɨɪɦɚɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɡɨɧɢɫɟɤɬɨɪɫɜɨɞɟɧɦɚɫɚɠɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɫɛɪɨɹɞɜɨɣɧɨɜɴɪɬɹɳɢɫɟ
ɯɢɞɪɨɦɚɫɚɠɧɢɞɸɡɢɢɫɟɤɬɨɪɫɛɪɨɹɥɟɠɚɧɤɢɫɜɴɡɞɭɲɟɧɦɚɫɚɠȼɫɹɤɚɥɟɠɚɧɤɚɟɫɨɬɞɟɥɧɨɭɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɟɎɨɪɦɚɬɚɟɫɴɨɛɪɚɡɟɧɚɢɡɰɹɥɨɫɴɫɡɚɥɚɬɚɜɤɨɹɬɨɟɩɨɦɟɫɬɟɧɛɚɫɟɣɧɴɬȼɨɞɧɚɬɚɩɥɨɳɧɚɛɚɫɟɣɧɚɟ
ɦ2ɚɜɨɞɧɢɹɬɦɭɨɛɟɦɟɦɁɈɤɨɥɨɛɚɫɟɣɧɚɢɦɚɩɥɨɱɧɢɤɫɧɚɫɬɢɥɤɚɨɬɧɟɩɨɞɯɥɴɡɜɚɳɝɪɚɧɢɬɨɝɪɟɫ
ȾɨɫɬɴɩɴɬɞɨɛɚɫɟɣɧɚɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɨɬɞɜɟɦɟɫɬɚɟɞɧɨɬɨɟɱɪɟɡɦɨɫɬɨɬɤɨɣɬɨɫɟɫɥɢɡɚɧɚɩɪɚɜɨɨɬɋɉȺ
ɰɟɧɬɴɪɚɚɞɪɭɝɢɹɬɞɨɫɬɴɩɟɩɪɟɡɩɨɦɟɳɟɧɢɟɬɨɫɩɨɪɬɚɬɢɜɧɨɬɨɞɠɚɤɭɡɢɁɚɥɚɬɚɧɚɛɚɫɟɣɧɚɟɨɫɜɟɬɟɧɚ
ɱɪɟɡɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹɨɬɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨɢɢɡɤɭɫɬɜɟɧɨɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟȻɚɫɟɣɧɴɬɪɚɡɩɨɥɚɝɚɫɩɨɞɜɨɞɧɨ/('&2/25
&+$1*(ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟɫɛɪɨɹɪɚɡɥɢɱɧɢɩɪɨɝɪɚɦɢɈɛɥɢɰɨɜɤɚɬɚɟɧɚɩɪɚɜɟɧɚɨɬɩɨɪɰɟɥɚɧɨɜɢɩɥɨɱɤɢ
ɫɜɟɬɥɨɫɢɧɰɜɹɬ ɤɚɬɨɜɡɨɧɚɬɚɧɚɫɬɴɥɛɢɬɟɫɚɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɧɚɛɪɚɡɞɟɧɢɩɨɪɰɟɥɚɧɨɜɢɩɥɨɱɤɢɤɨɢɬɨɩɪɟ
ɞɨɬɜɪɚɬɹɜɚɬɩɨɞɯɥɴɡɜɚɧɟɬɨɉɥɨɱɤɢɬɟɩɨɪɴɛɨɜɟɬɟɧɚɫɬɴɩɚɥɚɬɚɫɚɫɬɴɦɧɨɫɢɧɤɚɧɬɡɚɞɚɦɨɠɟɞɚɫɟ
ɨɬɤɪɨɹɜɚɬɂɡɩɨɥɡɜɚɧɚɬɚɮɭɝɢɪɚɳɚɫɦɟɫɟɟɩɨɤɫɢɞɧɚ
Ⱦɠɚɤɭɡɢɬɨɟɦɨɞɟɥ+855,&$1(,ɢɟɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɨɜɩɨɦɟɳɟɧɢɟɜɛɥɢɡɨɫɬɞɨɛɚɫɟɣɧɚȾɨɫɬɴɩɞɨɧɟɝɨ
ɢɦɚɤɚɤɬɨɨɬɛɚɫɟɣɧɚɬɚɤɚɢɨɬɋɉȺɰɟɧɬɴɪɚɌɨɡɢɦɨɞɟɥɞɠɚɤɭɡɢɩɪɚɜɢɞɴɥɛɨɤɨɩɪɨɧɢɤɜɚɳɦɚɫɚɠɡɚ
ɨɬɩɭɫɤɚɧɟɧɚɬɹɥɨɬɨɨɬɜɪɚɬɚɞɨɩɪɴɫɬɢɬɟɧɚɤɪɚɤɚɬɚȾɠɚɤɭɡɢɬɨɟɩɨɪɬɚɬɢɜɧɨɫɪɚɡɦɟɪɢɯɫɦɢ
ɫɜɨɞɧɚɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɥɑɟɪɭɩɤɚɬɚɦɭɟɨɬɚɤɪɢɥ0,&52%$1ɂɦɚɨɮɨɪɦɟɧɢɫɟɞɹɳɢɢɥɟɠɚɳɨ
ɦɹɫɬɨɇɚɬɟɡɢɦɟɫɬɚɢɦɚɨɮɨɪɦɟɧɢɪɚɡɥɢɱɧɢɡɨɧɢɨɬɨɛɳɨɯɢɞɪɨɦɚɫɚɠɧɢɢɜɴɡɞɭɲɧɢɞɸɡɢɤɨɢɬɨ
ɦɚɫɚɠɢɪɚɬɪɚɡɥɢɱɧɢɱɚɫɬɢɨɬɬɹɥɨɬɨȾɠɚɤɭɡɢɬɨɪɚɡɩɨɥɚɝɚɫɮɢɥɬɪɢɪɚɳɚɫɢɫɬɟɦɚɢɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɧɚɝɪɟ
ɜɚɬɟɥɡɚɨɬɨɩɥɟɧɢɟɏɢɦɢɱɟɫɤɚɬɚɨɛɪɚɛɨɬɤɚɧɚɜɨɞɚɬɚɜɞɠɚɤɭɡɢɬɨɫɬɚɜɚɱɪɟɡɨɡɨɧɢɪɚɧɟȾɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ
ɟɤɫɬɪɚɤɴɦɧɟɝɨɟɚɪɨɦɚɬɟɪɚɩɢɹɬɚɢɟɮɟɤɬɧɨɬɨɩɨɞɜɨɞɧɨɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟ
ȼɫɥɟɞɜɚɳɢɹɛɪɨɣɨɱɚɤɜɚɣɬɟɋɉȺɰɟɧɬɴɪɢɛɚɫɟɣɧɜɴɜÄȼɢɬɨɲɚ³ɩɚɪɤɯɨɬɟɥɝɪɋɨɮɢɹ

