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ВРАТАТА НА СВЕТИЯ    

    ПРЕСТОЛ

В нашата строителна бригада бай 
Петър е вратар. Длъжността му звучи 
като футболен термин, но той наис-
тина се занимава само с врати. Той е 
човекът, който изработва и монтира 
всякакви входни двери - метални, дър-
вени, секретни. Работи и с ковано желя-
зо. Металните му дворни порти нямат 
равни - те са масивни, достолепни, с 
изящна орнаментика и форми. Затова 
и славата му се носи, търсят го от-
всякъде. 

Накрая позвъниха и от Дипломати-
ческото представителство на Све-
тия престол. Това вече беше сериозен 
ангажимент, затова заедно с него ме 
пратиха и мен да му помагам при нуж-
да. Беше ранна утрин, двамата спряхме 
със служебния бус пред представител-
ството. 

Бай Петър беше нахакан майстор, 
никога досега не се притесняваше дали 
може да се справи с която и да е пор-
та. Но тази пред нас беше респекти-
раща. Може би не стряскаше толкова 
с размерите си, колкото с табелата, 
закачена на нея. Там пишеше „Диплома-
тическо представителство на Светия 
престол”. Надписът придаваше някакво 
особено, метафорично значение на си-
туацията. Сякаш това беше не просто 
портата на Дипломатическото пред-
ставителство, а на Небесното цар-
ство. Натиснахме звънеца и зачакахме 
с притаен дъх - дали нямаше самият 
Свети Петър да отвори вратите на 
Светия престол!?...

 Отдъхнахме си с облекчение, ко-
гато се показа един съвсем обикновен 
служител. Още при самото отваряне 
разбрахме какъв е проблемът на пор-
тата - беше спаднала и се триеше в 
земята. Открехваше се с големи уси-
лия, защото беше масивна и тежка. 
Още малко да беше спаднала и нямаше 
въобще да помръдне. Тогава щеше да 
стане не просто битов, а теологичен 
проблем - та как вратите на Светия 
престол щяха да останат затворени за 
миряните в навечерието на Великден!? 

Но точният човек, с точното име 
беше на точното място. Бай Петър 
като един истински Свети Петър 
държеше в ръката си връзка с гаечни 
ключове, с които затегна пантите, ре-
гулира ги на височина. Накрая ги сма-
за и портата, казано на вратарски 
жаргон, „заспа” - започна да се отваря 
съвсем леко и безшумно. Служителят 
от представителството попита кол-
ко ще струва услугата. За бай Петър 
това беше нищо работа, затова отказа 
пари. Служителят се усмихна и някак 
нееднозначно каза: „Светият престол 
ви благодари!”

 Отнякъде запя птичка, а един слън-
чев лъч огря сянката, която хвърляше 
сградата на Дипломатическото пред-
ставителство. Лъчът светлина мина-
ваше точно през процепа на повдигна-
тата от нас входна порта!...

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

Европейската комисия закрива наказа-
телната процедура срещу страната ни, 
свързана с територията на Национален 
парк „Пирин”, съобщиха от Министерство-
то на околната среда и водите. Тя е започ-
ната през есента на 2008 г. след сигнали 
за нарушения, изпратени от български еко-
организации.

Предмет на процедурата бяха два 
обекта в ски зона Банско - изграждането 
на четириседалков лифт в местността 
Чалин валог и на инженерно съоръжение за 
преминаването на ски писта „Чалин валог”, 
реализирани през 2007 г.

„През пролетта на 2011 г. комисията 
извърши посещение на място, за да се за-
познае с фактическата обстановка. През 
следващите две години МОСВ регулярно за-
познаваше Европейската комисия с одобре-

ните проекти, реализираните дейности на 
територията на Пирин, както и с резулта-
тите от извършената контролна дейност. 
Вследствие на този мониторинг на цялата 
дейност, случваща се на територията на 
планината през последните две години, на 
комисията бяха предоставени доказател-
ства, че дейностите на територията на 
Пирин са изцяло в съответствие с Плана за 
управление на парка“, съобщават от МОСВ.

Закриването на наказателната про-
цедура бе отлагано неколкократно поради 
сигнали, изпращани до ЕК, за извършване 
на „икономическа дейност в противоре-
чие с режимите на парка”. След проверка 
на тези сигнали, които се оказват невер-
ни, комисия та е взело решение да закрие 
наказателната процедура срещу България. 
Решението е от 24 април 2013 г.

Виолета Михайлова

Трима министри - на околната среда 
и водите Юлиян Попов, на спорта и  на 
културата Петър Стойчев и Владимир 
Пенев, се качиха на колела в рамките 
на инициативата на посолството на 
Холандия у нас, озаглавена „Оранжев 
велотур”. Тя се организира по повод 
националния празник на Страната на 
лалетата - Денят на кралицата, и като 
част от проекта „Всички на колела”, в 
който партньор е Университетът по 
архитектура, строителство и геоде-
зия (УАСГ).

„Колоезденето е здравословно за ва-
шите душа и тяло. Добро е за града, за 
климата на Земята. Хубаво е да го про-
моцираме. Тук има толкова много хора, 
които не искат да стоят в автомоби-
лите си”, каза на старта посланикът 
на Холандия в България Карел ван Ке-

стерен и изрази своята благодарност 
към организаторите на екологичното 
начинание. 

„Велосипедите са прекрасно нещо 
и стара история за нас. Първият ве-
локлуб в София е създаден 1895 г., а в 
Троян - две години по-късно. Така че ние 
възраждаме една чудесна традиция. 
Карайте безопасно и се забавлявайте”, 
каза Попов. 

Снимка авторът

Теменужка Илиева

В Бяла Слатина тържествено бе 
направена първата копка за изпъл-
нението на най-големия проект на 
общината за всички времена - обно-
влението на водния цикъл на града. 

Старта дадоха Мария Лазарова, 
ръководител на Управляващия орган 
на Оперативна програма „Околна 
среда”, кметът Иво Цветков и уп-
равителят на водното дружество 
във Враца Ангел Престойски.

За строител е избрано друже-
ството ЗЗД „Райкомерс Аква Дизайн 
Арема” - София, чийто изп. директор Иван 
Моллов също дойде за първата копка. 

Строителните работи ще се разпрос-
трат върху територията на целия град. 
Само за 1 година ще бъдат подменени водо-
проводни и канализационни тръби и изгра-
дена пречиствателна станция за отпадни 
води. В същия срок ще бъдат възстановени 
и пътните настилки по улиците, където са 
минали строителите.

Проектът предвижда подмяна на 10 110 
от общо 34 000 м канализационни тръби, 
както и на 470 броя сградни канализацион-
ни отклонения. Дължината на водопровод-
ните тръби, които ще бъдат подменени, 
е 9382 м, а броят на сградните водопро-

водни отклонения - 485. Заедно с пречис-
твателната станция ще бъде изградена и 
прилежащата й инфраструктура - довеж-
дащи канализационни колектори, довеждащ 
водопровод, път и електропровод.

Стойността на проекта е 22,8 млн. лв., 
като 17,6 млн. лв. са осигурени чрез Опера-
тивна програма „Околна среда” 2007-2013 г. 
4,4 млн. лв. са съфинансиране от държав-
ния бюджет. Приносът на общината е 
822 000 лв.

Договорът за строителството е на 
стойност 21 838 382 лв. Строителният 
надзор е възложен на „Пловдивинвест” АД - 
Пловдив. Неговият договор е на стойност 
456 000 лв.

Изпълнител е ЗЗД „Райкомерс Аква Дизайн Арема” - 
София, стойността на проекта е 22 млн. лв.
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Висшият съдебен съвет (ВСС) прие единодушно мол-
бата за освобождаване на Николай Кокинов от длъжност-
та градски прокурор на София. Гласуването беше тайно. 
Магистратите приеха предложението с 16 гласа „за“. 

Висшите магистрати не приха оставката на Николай 
Кокинов като прокурор заради процесуални пречки - срещу 
него тече дисциплинарно производство. Те не пожела-
ха и да създадат временна комисия, която да разгледа 
публично оповестената информация и скандалите от по-

следните дни. Миналата седмица Кокинов поиска да бъде 
освободен заради скандала със записа, в който бившите 
премиер Бойко Борисов и министър на земеделието и хра-
ните Мирослав Найденов водят разговор с Кокинов. 

Образувана е проверка във Върховната касационна 
прокуратура (ВКП). В хода й ще бъдат снети обяснения 
от лицата, участвали в разговора, ще бъде установено 
автентичен ли е записът, както и кой е неговият из-
точник.

Виолета Михайлова

Пречистването на от-
падъчните води и строи-
телството на необходи-
мите за това съоръжения 
обсъдиха зам.-министъ-
рът на околната среда и 
водите Малина Крумова и 
нейният колега Добромир 
Симидчиев от МРРБ на 
международното изложе-
ние WASSER BERLIN 2013. 

В Берлин двамата пред-
ставиха възможности те 
и предизвикателствата 
във водния сектор на Опе-
ративна програма „Околна 

среда 2007-2013 г.” и Опе-
ративна програма „Реги-
онално развитие”. Зам.-
министрите посетиха 
българските щандове на 
Българската асоциация 
по водите (БАВ) с предсе-
дател инж. Иван Иванов и 
на Българската асоциация 
за безизкопни техноло-
гии (БАТТ) с председател 
Стефан Желязков. 

Въпроси, свързани с из-
ползването и прилагането 
на системи в област та, 
добри практики от Герма-
ния, законодателството 
и директивите на Евро-

пейския съюз, бяха воде-
щи в разговорите с чуж-
дестранните партньори. 
На срещата присъстваха 
и кметовете на Враца и 

Попово. Интегрираните 
водни проекти на двете 
общини, които се финан-
сират по ОПОС, също бяха 
обсъдени на форума. 

Зам.-министър Малина Крумова по време на презентацията си 

на международното изложение WASSER BERLIN 2013

Николета Цветкова

„По инициатива на Кама-
рата на строителите в Бъл-
гария (КСБ) пилотно ще се 
направи електронно досие на 
лот 2 от магистрала „Стру-
ма“, съобщи вицепремиерът 
и министър на регионално-
то развитие и благоустрой-
ството Екатерина Захари-
ева при представянето на 
първите електронни услуги, 
които ще въведе ведомство-
то. В брифинга участва и 
министърът за развитие 
на електронното правител-
ство Роман Василев. 

Предвижда се в досието 
на аутобана да има информа-
ция за всеки етап от проек-
та и за документите, приле-
жащи към него - актове за 
разрешение на строителни 
работи, за временно спира-
не, за пускане в експлоата-
ция и др. Има идеи, където 
е възможно, да се добавя и 

снимков материал или он-
лайн наблюдение. Предстои 
в рамките на месец да бъде 
подписано споразумение 
между изпълнителя на про-
екта, възложителя - Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ), и КСБ. Чрез докумен-
та ще бъде поставено нача-
лото на работата по елек-
тронното досие. 

Данните от него ще 
се публикуват на сайта на 
АПИ и КСБ. Те ще се попъл-
ват както от изпълнителя, 
така и от пътната агенция. 
Министърът коментира, че 
това е един от най-слож-
ните проекти, с много до-
кументооборот и първият, 
който се изпълнява на инже-
неринг. 

„Аз съм благодарна на Ка-
марата за предложението”, 
обобщи Захариева. Работи 
се и по втори проект, за кой-
то да бъде създадено елек-
тронно досие. 

Четири от най-търсе-
ните услуги на регионално-
то ведомство ще могат да 
се ползват през интернет, 
обяви още министър Заха-
риева. Вече е започнала ра-
бота пробната платформа, 
чрез която системата ще 
се тества в рамките на 
месец. Първата е издаване 
на разрешение за оценява-
не на съответствието на 
строителни материали. 
През 2012 г. са издадени 
1100 сертификата за над 
33 групи. Втората е за одо-
брение на техническите и 
инвестиционните проекти 
за инфраструктурни обек-
ти с обхват и значение за 
повече от една област, а 
третата - за издаването 
на строителни разрешения 
за същите обекти. Четвър-
тата услуга е за издаване 
на предварително разреши-
телно за строителство в 
свлачищни райони. „Ако се 

справим успешно, това ще 
вдъхне доверие на другите 
институции, че могат да 
предоставят и по-сложи 
е-процедури”, коментира 
Захариева. За да се ползва 
системата, е нужно потре-
бителят да има електронен 
подпис. „Няма точни изчис-
ления колко средства ще се 
спестят, но само от един 
проект могат да са хиляди 
левове”, заяви министърът. 

Ведомството планира 
и въвеждане на безхартиен 
офис. В момента се провеж-
да обучение на служителите 
за работа с него. Очаква 
се той да започне работа 
до края на май. Ако това се 
случи, МРРБ ще е първото 
ведомство, което го е въ-
вело изцяло. Проектите се 
изпълняват в последните 2 
години и са с финансовата 
подкрепа на Оперативна 
програма „Административен 
капацитет“.

Само след един ден ще се поздравим с най-
големия и светъл християнски празник, празника на 
Възкресението, на надеждата и на увереността, 
че идва едно по-добро, по-справедливо, по-работно 
време.

Точно в полунощ в събота срещу неделя с камба-
нен звън храмовете в цялата страна ще отбележат 
празника на най-великото тайнство - възкръсването 
на Божия син! Небесният огън пристига от Йеруса-
лим, а частица от него ще грее във всички храмове 
в страната.

Позволете ми да пожелая здраве - на вас, на близ-
ките ви, на приятелите и колегите, с които вървите 
по нелекия път на строителите на нова България. 

Денят на Възкресението нека бъде и отправен 
ден към по-добро, по-пълно и по-мащабно професио-
нално развитие на бранша ни! 

Инж. Светослав Глосов
Председател на КСБ

Най-голямото нарушение е, че прокурор Николай Коки-
нов е съобщил или дори предал резултатите от проку-
рорската проверка за подслушването преди обявяването 
й, уточни главният прокурор Сотир Цацаров. Той не се 
ангажира с отговор може ли да бъде потърсена наказа-
телна отговорност от Кокинов.

„ЕК не предвижда засега извънреден доклад за Бълга-
рия по механизма за сътрудничество и проверка“, съоб-
щи говорителят на комисията Марк Грей. Той посочи, че 
българските власти трябва да определят следващите 
стъпки, а ЕК наблюдава събитията в страната отблизо. 
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Страницата 
подготви 
Николета Цветкова

На официална церемо-
ния беше дадено начало-
то на строителството 
на обходния път на Враца. 
Участие в нея взеха минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството и вицепремиер 
Екатерина Захариева, 
председателят на Управи-
телния съвет на Агенция 
„Пътна инфраструктура” 
(АПИ) инж. Лазар Лазаров, 
представители на изпълни-
теля и др. Общата дължина 
на участъка е 6,817 км и се 
предвижда да преминава от 
северната страна на гра-
да. Проектът включва из-
граждането на един пътен 

възел, две четириклонни и 
едно кръгово кръстовище 
и др. Проектната скорост 
е 90 км в час, а габаритът 
на пътното платно - 10,5 м. 
Предвидено е трасето на 
обхода да мине с вкопаване 
от 3 м под железопътната 
линия Враца - Монтана, 
а включването в пътя за 
Монтана да стане с пътен 
възел на две нива. Срокът 
за изпълнение е 360 кален-
дарни дни, което означава, 
че трябва да бъде завър-
шен до април 2014 г. 

Изпълнител е обедине-
ние „Обход Враца”, в което 
участват „Трейс Груп Холд” 
АД, София, и „Пи Ес Ай“ 
АД, Стара Загора. Дого-
ворът за строителство е 
за 14 600 989,45 лв. с ДДС. 
Строителния надзор ще 

осъществи „Трафик хол-
динг“ ЕООД. Техният дого-
вор е за 1 125 600 лв. с ДДС. 
Средствата се отпускат 
по Оперативна програма 
„Транспорт”.

Обектът е по марш-
рута на общоевропейски 
Транспортен коридор №IV 
и участък от път Е-79, по 
който се осъществяват 
транспортни връзки меж-
ду три европейски държа-
ви - Румъния, България и 
Гърция. С пускането в екс-
плоатация на втория мост 
на Дунав между Видин и Ка-
лафат направлението ще 
се използва по-интензив-
но, защото е най-късият 
маршрут между Западна, 
Централна Европа и Бяло 
море, а също и като връзка 
на Европа с Азия.

Обектът трябва да бъде завършен за 360 дни

Осем са кандидатите за строителството на 
част от Западната дъга от софийското околовръст-
но. Това стана ясно след отварянето на офертите в 
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Участъкът 
е с дължина 5,5 км и се предвижда средствата за 
него да бъдат осигурени от Оперативна програма 
„Транспорт“. 

Отворени са следните оферти по реда на тяхното 
постъпване в АПИ: 

ДЗЗД „Витоша 2013“  с участници „Инжстройин-
женеринг“ ЕООД, „Автомагистрали Хемус“ АД, 
„Трансстрой - Варна“ АД;
Консорциум „ПБПТ - СОП Запад“, в което влизат 
„Пътстрой Бургас“ ЕООД, „Пътинженерингстрой- 
Т“ ЕАД;
„Трейс Груп Холд“ АД;

„ПСТ Холдинг“ АД;

Консорциум „Запад“, включващ „Пътстрой 92“ АД, 
„ГБС Инфраструктурно строителство“ АД;
Консорциум „Страбаг“ ДЗЗД с участници „Стра-
баг“ АГ, „Щрабаг“ ЕАД;
Обединение „Западна дъга ДВ“, а фирмите в него 
са „Лена Енженярия и Конщрусоиш“ АД, „СК-13 Път-
строй“ АД;
„СОП 2013“ ДЗЗД.

Стартира рехабилитацията и реконструкцията на 
17,988 км второкласни и третокласни пътища в област 
Добрич. Те са включени като лот 52 и дейностите по 
тях се финансират от четвъртия етап на Оперативна 
програма „Регионално развитие” 2007-2013, а възложител 
е Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). По проекта 
ще бъдат рехабилитирани отсечки от път II-27 - на те-
риторията на община Добрич с дължина 6,988 км, и път 
III-2077 - на територията на община Тервел с дължина 11 
км. Стойността на проекта е 11 009 118 лв. с ДДС. Из-
пълнител на строително-монтажните дейности е „Пъ-
тища и мостове“ ЕООД, Варна. Строителният надзор 
ще се осъществява от „Трафик холдинг“ ЕООД, Аксаково. 

„Двата участъка са строени през седемдесетте 
години на миналия век и оттогава не са ремонтирани“, 
подчерта инж. Даниел Богданов, главен експерт в АПИ, 
при стартирането на проекта. 

Ремонтът на отсечките ще повиши комфорта на 
пътуващите и достъпността за жителите от област 
Добрич до околните общински центрове в областите 
Силистра, Шумен и Варна. Столичната община 

обявява открита проце-
дура за избор на строи-
тел на ВиК в местността 
Сливница, район „Люлин”. 
Проектът предвижда из-
граждане на инженерна ин-
фраструктура на бул. „Сли-
вница”, между ул. „Минск” 
и бул. „Панчо Владигеров”. 
Общата му стойност 
е 5,6 млн. лв., от които 
4,3 млн. лв. безвъзмездна 
помощ от Оперативна 
програма „Околна среда“ 
(ОПОС) и 1,3 млн. лв. съ-
финансиране от бюджета 
на Столичната община. С 

изпълнението на проекта 
ще бъдат реконструирани 
2,24 км водопроводна мре-
жа и ще бъдат изградени 
4,13 км канализационна 
мрежа. 

В момента Столич-
ната община изпълнява 
общо 5 проекта за из-
граждане на ВиК мрежа 
на територията на София 
с финансиране по ОПОС 
на стойност 148 млн. лв. 
Освен този в местност-
та Сливница в процес на 
реализация са проекти за 
изграждане на канализация 
в кв. „Суходол“, кв. „Горна 

баня” и „Овча купел - стара 
част”, гр. Банкя и кварта-
лите „Градоман”, „Михайло-
во”, Вердикал” и с. Иваняне, 
дубльор на Ляв Владайски 

колектор. С изпълнението 
им до края на 2014 г. ще 
бъдат изградени общо 71 
км канализационна и 35 км 
водопроводна мрежа. 

Седем ценови оферти бяха от-
ворени на участниците в процеду-
рата за реконструкция на 5 тягови 
подстанции по жп линията Пловдив 
- Бургас. Проектът е разделен на 
две позиции. Първата предвижда 
възстановяване, ремонт и модер-
низация на съоръженията в Бургас, 
Карнобат и Ямбол, а позиция две - на 
тези в Стара Загора и Нова Загора 
и изграждане на система за теле-
управление. 

Проектът се осъществява със 
съфинансиране от Кохезионния фонд, 
чрез Оперативна програма „Транс-
порт” 2007-2013 г.

Включва работно проектиране и 
изпълнение на строително-монтаж-
ни, пусково-настроечни работи, ра-
ботно проектиране и изграждане на 

система за телеуправление на тяго-
ви подстанции и прилежащите към 
тях секционни постове и секционни 
разединители в гарите по участъка 
Михайлово - Бургас.

Отворените предложения и 
оценките са: 

За обособена позиция 1:

Консорциум „Реализатор”
Техническа оценка: 22,86
Предложена цена: 14 682 334,00 лв. 
без ДДС и без непредвидени разходи
Сдружение ВИЕЕ

Техническа оценка: 37,14
Предложена цена: 16 087 201,00 лв. 
без ДДС и без непредвидени разходи
Обединение „Трейс ТПС”

Техническа оценка: 50
Предложена цена: 18 913 715,76 лв. 

без ДДС и без непредвидени разходи

За обособена позиция 2:

„Електрификация на 

железниците Праг” АД

Техническа оценка: 25,71
Предложена цена: 17 383 678,00 лв. 
без ДДС и без непредвидени разходи
Консорциум „Реализатор”

Техническа оценка: 22,86
Предложена цена: 14 097 290,00 лв. 
без ДДС и без непредвидени разходи
Сдружение ВИЕЕ

Техническа оценка: 37,14
Предложена цена: 14 650 465,00 лв. 
без ДДС и без непредвидени разходи
Обединение „Трейс ТПС”

Техническа оценка: 50
Предложена цена: 15 276 945,16 лв. 
без ДДС и без непредвидени разходи.

Трасето на автомаги-
страла „Хемус” да преми-
нава в близост до Велико 
Търново и Горна Оряхови-
ца, настоява с официално 
предложение до Минис-
терския съвет кметът на 
общината Даниел Панов. 

Сега плановете са ау-
тобанът в частта след 
Ябланица да минава в бли-
зост до Полски Тръмбеш. 
Аргументът на Панов е, 
че във всички европей-

ски държави магистрали-
те преминават до важни 
транспортни центрове, 
какъвто е Горна Оряховица 
с летище и жп гара, или до 
градове, богати на култур-
но-исторически паметни-
ци, като Велико Търново. 
До месец в старата сто-
лица и в други градове от 
областта ще стартира 
допитване до гражданите 
за трасето. 

По думите на търнов-

ския кмет то трябва да се 
разположи между селата 
Самоводене и Поликраище. 

При визитата на пре-
миера Марин Райков е 
обсъден стартираният 
от Националната компа-
ния „Стратегически ин-
фраструктурни проекти” 
търг за избор на фирма, 
която да изготви нов иде-
ен проект за автомаги-
стралата. 

Предвижда се „Хемус” 

да се строи до 2017 г. на 
три етапа, включващи 
отсечките Ловеч - Плевен, 
Плевен - Търново и Търно-
во - Варна. Има реална въз-
можност и скоростният 
четирилентов път Русе - 
Свиленград да минава въз-
можно най-близо до Велико 
Търново. Към него има зая-
вен инвеститорски инте-
рес и до година и половина 
изпълнението ще започне 
да се финансира.
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

Сертифициран 
по ISO 9001 - 2008

www.kofragna-bg.comНИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
Специални кофражи и метални 
конструкции

 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични 
подпори

 Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
 Фасадни рамкови скелета, подвижни 
работни платформи

 Парапетни стойки за обезопасяване на 
плочи

 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

 Жилищни и административни сгради
 Търговски сгради (молове)
 Пречиствателни станции
 Атомни електроцентрали
 Мостови съоръжения
 Подпорни стени
 Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
 Метростанции

Свилена Гражданска

Обединение „Актор 
АД - Хелектор АД“ ще из-
гражда завода за боклук на 
София. Това реши комисия-
та по избор на изпълнител 
за строителството на 
втора фаза от проекта 
„Интегрирана система от 
съоръжения за третира-
не на битовите отпадъ-
ци на СО - Проектиране 
и строителство на завод 
за Механично-биологично 
третиране на отпадъци 
с производство на RDF-
гориво“. Обединението е 
класирано със 181,53 точ-
ки и предложена цена за 
преработка на битови от-
падъци 60,69 лв. на тон. На 
второ място е консорциум 
„Садината 2012“ със 149,23 
точки и цена за преработ-
ка 72,43 лв. на тон.

Общата инвестицион-
на стойност на обедине-
ние „Актор АД - Хелектор 
АД” е 213 462 193,73 лв., а 
на консорциум „Садината 
2012” - 204 811 716,77 лв. 

Оценката за техниче-
ско предложение на обеди-
нение „Актор АД - Хелек-

тор АД” е 81,53 точки, а 
на консорциум „Садината 
2012” - 65,44 точки. За цена 
са дадени съответно 100 и 
83,79 точки. При оценката 
на проектите е използван 
критерият „икономически 
най-изгодна оферта“. Кла-
сираният на първо място 
участник е предложил по-
висока стойност за стро-
ителство на завода, но 
е доказал чувствително 
по-ниски разходи за прера-
ботката на отпадъците. 
В техническото си предло-
жение той е акцентирал на 
производството на RDF-
гориво от отпадъците. 
Това гориво ще се използва 
от „Топлофикация-София“ и 
по проект ще намали с ми-
нимум 10% използването 
на природен газ. Произ-
водството на по-големи 
количества RDF-гориво е в 
интерес на гражданите, е 
мнението на експертите 
от Столичната община. 

Строителството се 
финансира по Оперативна 
програма „Околна среда“ 
на Европейската комисия. 
Общата стойност за ре-
ализацията на проекта 

фаза 1 и 2 е 345 997 369 лв. 
От тях 84,26% са безвъз-
мездна финансова помощ 
от фондовете на Европей-
ския съюз и съфинансиране 
от държавата. Така само 
15,74% от стойността на 
проекта са от бюджета на 
София.

Припомняме, че до от-
варяне на ценова оферта 
бяха допуснати консорциум 
„Садината 2012”, съвмест-
но предприятие ВСМ-СПХ, 
обединение „Еурека - ГБС”, 
обединение „Актор АД - 
Хелектор АД”, консорциум 
„МБТ София 2012”. Според 
комисията съвместно 
предприятие ВСМ-СПХ, 
обединение „Еурека - ГБС” 
и консорциум “МБТ София 
2012” са допуснали наруше-
ния при образуване на це-
новите предложения и са 
отстранени. 

Срокът за изпълнение 
на обекта е 19 месеца, 
считано от датата на 
подписване на договор. 
Изпълнителят следва да 
представи гаранции за из-
пълнение в размер на 2% 
от стойността на дого-
вора. Авансовите плаща-

ния ще бъдат обезпечени 
с отделна нарочна гаран-
ция за цялата стойност на 
аванса.

При неспазване на сро-
ковете за изпълнение за 
всеки ден забава се дъл-
жат глоби в размер на 

0,1% от стойността на 
договора. След въвеждане-
то на съоръжението в екс-
плоатация изпълнителят 
е длъжен да докаже зало-
жените в предложението 
параметри. В случай че 
разходите за експлоата-

ция надвишават предло-
жените в офертата, той 
ще дължи обезщетение на 
Столичната община в раз-
мер на 14 пъти годишната 
разлика между офертната 
стойност и реалните от-
четени разходи. 

Виолета Михайлова

Президентската ин-
ституция отвори врати 
за всички граждани, кои-
то желаят да посетят 
втория дом на държавния 
глава на България Росен 
Плевнелиев. Първият гост 
на „Дондуков“ 2 беше 8-го-
дишният Валентин, който 
поднесе играчка на пре-
зидента - влакче с каубоя 
Уди. Домакинът от своя 
страна отправи пожела-
ние към детето: „Един ден 
и ти да станеш държавен 
глава.” 

В Деня на отворените 
врати стотици разгледа-
ха кабинета на президен-
та и заседателните зали, 
в които той провежда 
работните и официални-
те си срещи. Плевнелиев 
представи висшите дър-

жавни отличия - ордени и 
медали, с които удостоява 
за особени заслуги изявени 
български и чуждестранни 
общественици, спорти-
сти, политици, дипломати 
и граждани. 

В рамките на събитие-
то беше представена и 
експозиция с творби на 
възпитаници от Нацио-
налната художествена 

академия и Професионал-
ната гимназия по камено-
обработване в с. Кунино, 
Врачанска област.

Това е вторият път, в 
който президентската ад-
министрация отваря вра-
тите си. През май 2012 г. 
повече от 1500 души от 
столицата и страната 
влязоха в сградата на 
„Дондуков“ 2. 

213 млн. лв. е предложената инвестиционна стойност от обединението победител

Депото за неопасни отпадъци „Садината“ и пречиствателната станция за отпадъчни води 

край село Яна от първата фаза на проекта вече са готови

Снимка Денис Бучел

Текущи ремонти ще 
бъдат извършени на седем 
подлеза по бул. „България” 
в София. Това заяви пред 
журналисти зам.-кметът 
на Столичната община 
Любомир Христов. Ще се 
извършат подобрения и на 
подлезите при Румънското 
посолство, на Орлов мост 
и при Политехническия ком-

бинат. Те предвиждат оси-
гуряване на осветление и 
безопасност на преминава-
не. Не са планирани основ-
ни ремонти на този тип 
съоръжения в столицата, 
уточни зам.-кметът.

„Продължава да стои 
на дневен ред проблемът 
с вандализма в София. 
За съжаление дори под-

лези, които са цялостно 
реконструи рани и мо-
дернизирани, в рамките 
на седмица остават без 
осветление заради хули-
гански посегателства. 
Поддържането е задълже-
ние на районните админи-
страции. Има осигурени 
средства за поддръжка”, 
коментира Христов.
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Елица Илчева

Данните сочат, че 

ВАС е сред най-натова-

рените, г-н Магдалинчев. 

Обяснете какво ще пред-

ставлява звеното Цен-

трален администрати-

вен съд като структура, 

защо има нужда от нея и 

как точно ще се облекчи 

работата на ВАС?

Създаването на Цен-
трален административен 
съд (ЦАС) е нужно преди 
всичко на хората. Важно е 
за интересите на правни-
те субекти, които трябва 
да бъдат защитени така, 
както ги гарантират кон-
ституцията и законите. 
Този съд ще е необходим 
и за една по-голяма бър-
зина при разглеждане на 
делата. Огромният обем 
на производствата на-
лага отлагането им във 
времето. В някои отделе-
ния – Първо, Трето, Пето 
и Осмо, председателите 
насрочват дати за януари 
и февруари догодина. 

Нека да кажем кое от-

деление с коя материя се 

занимава.

Първо отделение се за-
нимава с данъчните дела 
и митниците. Трето - с 
делата по Закона за дър-
жавната собственост, 
по Закона за общинската 
собственост, по устано-
вяването на държавните 
вземания и редица други 
актове, там са спорове и 
по други закони. В Пето са 

уволненията, предимно по 
Закона за държавния слу-
жител по Закона за МВР, 
по Закона за отбраната и 
въоръжените сили. Осмо 
също е данъчно. Точно 
този характер дела имат 
необходимост от бързина 
при насрочване и разглеж-
дане. Представете си 
как по жалбата на някой 
уволнен държавен служи-
тел или служител от от-
браната или МВР съдът 
се произнесе след година 

и половина като първа ин-
станция. Това не звучи ло-
гично, а точно тези дела 
нямат в закона по-кратки 
срокове за приключване. 
Затова един Централен 
административен съд ще 
позволи те да се насроч-
ват и решават по-бързо. 
В момента големият брой 
дела във ВАС налага на-
сроч ването им да е близо 
1 г. след постъпване на 
жалбата. Така, колкото и 
да искаме да бързаме, не 
ни се получава.

ВАС заседава не като 
едноличен съдия, както е 
в регионалните админи-
стративни съдилища, а 
в състав от поне трима 
магистрати. Като кас-
ационна инстанция той 
става 5-членен, а в произ-
водства по отмяна и със 
7 съдии. 

Какво сочи отчетът 

ви, който излезе наскоро, 

за броя на делата през 

2012 г.?

През миналата година 
на производство при нас 
са били над 21 000 дела, 
което е изключително на-
товарване. При това тези 
21 000 дела са разглежда-
ни в три съдебни зали. 
Нашият съд не разполага 
с повече и това означа-
ва, че в един и същи ден 
съставите, гражданите 
и адвокатите по спорове 
се налага да се изчакват, 
за да заседават. Липсата 
на зали е другият фак-
тор, който препятства 
възможното скорошно 
насрочване и завършване 
на производствата. Тази 
причина наред с консти-
туционното изискване 
ВАС да осъществява кон-

трол за еднакво прило-
жение и разрешение на 
споровете в администра-
тивното правосъдие и за 
уеднаквяване на съдебна-
та практика налага едно 

по-разбираемо и от граж-
даните виждане за функ-
цията и ролята на ВАС. 
България е от малкото 
страни в ЕС, където този 
съд разглежда дела като 
първа инстанция в толко-
ва голям обем. Навсякъде 
върховните съдилища са 
предимно ка са ционни ин-
станции и с много малко 
изключения работят като 
първоинстанционни.

Точно това са при-
чините,  заради които 
ръководството на съда 
си постави задачата за 
разрешаване на проблема 

чрез създаване на Цен-
трален администрати-
вен съд като структура в 
административното пра-
вораздаване. Това е липс-
ващото звено в момента.

С това звено ВАС ще 

има ли капацитет да 

бъде първа инстанция 

за съдебен контрол на 

решенията на министри 

и на висши държавни ор-

гани – тези актове също 

не са малко в държава-

та?

Сега ние готвим два 
законопроекта - за изме-
нение на Закона за съдеб-
ната власт и за промени в 
Административно-проце-
суалния кодекс. В член 125, 
ал. 2 на конституцията е 
казано: „Върховният адми-
нистративен съд се про-

изнася по спорове за за-
конността на актовете 
на Министерския съвет 
и на министрите, както и 
на други актове, посочени 
в закон.”

Така извън актовете 
на правителството и на 
министрите съдът раз-
глежда като първа съдеб-
на инстанция и делата 
на другите органи. Точно 
оттук идва изключител-
но големият обем админи-
стративни актове, които 
се оспорват пред съда, 
които не са на министри 
и на правителството. 

Те са много повече 
от тези, по които ВАС 
действа като касацион-
на инстанция, което не е 
типично за един върховен 
съд.

С две думи, админи-

стративните актове по 

отделните закони могат 

да отидат в една меж-

динна инстанция?

Практически така се 
зароди идеята за създа-
ването на Централния ад-
министративен съд. Той е 
новата структура, която 
трябва да поеме всички 

Боян Магдалинчев, зам.-председател на ВАС:

                         Със създаването на Централен административен съд целим        

Боян Магдалинчев е завършил Юридиче-

ския факултет на Софийския университет 

„Климент Охридски”. Започнал е кариерата 

си като стажант съдия в Окръжния съд в 

Благоевград. Бил е съдия в Разлог и Гоце Дел-

чев. От 1993 до1997 г. е зам.-председател на 

Районния съд в Гоце Делчев. В периода 1999-

2003 г. е член на Висшия съдебен съвет. От 

1997 до 2004 г. е съдия във Върховния админи-

стративен съд. До 2010 г. е председател на 

Четвърто отделение във ВАС. През 2012 г. 

е избран за зам.-председател и ръководител 

на втора колегия. Председател на Управи-

телния съвет на сдружение „Асоциация на 

българските административни съдии”.

Административният съдия от Германия Ян Бергман бе гост на Асоциацията на 

административните съдии. В рамките на визитата си той представи лекция на тема 

„Прилагането на Европейското право от административните съдии“

Граждани, студенти и медии проявиха интерес към Деня  

на отворените врати, който се проведе във ВАС за първи път 

на 16 април тази година
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        по-висока скорост на всички производства

актове на централната 
администрация, които 
не са на МС и на мини-
стрите. Като например 
- на председателите на 
изпълнителни агенции, 
на държавните агенции, 
на различните комисии, 
създадени със специални 
закони или с постановле-
ния на МС. Такива могат 
да бъдат делата на Ко-
мисията по хазарта, на 
Комисията за стоковите 
борси и тържищата, на 
Комисията за конкурен-
цията и др. Това са много 
органи, създадени с така 
наречените специални за-
кони. Затова идеята ни е 
с една промяна в Админи-
стративно-процесуалния 
кодекс да бъде регламен-
тирана подсъдността на 
ЦАС.

Отделно предвиждаме 
някои административни 
актове, които са подсъд-
ни на съдилищата като 
първа инстанция, да се 

обжалват пред ЦАС като 
касационна инстанция. В 
тези случаи решението 
на ЦАС ще е окончателно. 
Така се запазва принци-
път на двуинстанционния 
съдебен контрол в адми-
нистративното правосъ-
дие, заложен в чл. 131 от 
АПК.

Докъде сте стигнали 

с подготовката на про-

екта и кога реално може 

да се направи законова-

та промяна?

Работната група по 
изменение на двата зако-
нопроекта – в Закона за 
съдебната власт (ЗСВ) 
и  в  А д м и н ис трат ив -
но-процесуалния кодекс 
(АПК), беше формирана 
през януа ри със заповед 
на председателя - съдия 
Георги Колев. Изготвен е 
законопроектът по ЗСВ 
и общите разпоредби на 
АПК. Във фаза сме на под-
готовката на промените 
в специалните закони, за 

които говорихме, за да 
станат съответните 
актове подсъдни на Цен-
тралния администрати-
вен съд. Изработили сме 
промените в близо 90 
специални закона, оста-
ва ни съобразяване с още 
40, които преглеждаме. 
Надяваме се работната 
група да приключи своята 
дейност до 2 месеца и да 
внесем проекта в 42-рото 
народно събрание.

Имате ли предвид 

чужд опит в подобна схе-

ма на административно 

правораздаване?

Съдии от нашия съд 
са се запознали с опита 
на Португалия и Литва. 
В Португалия нов АПК 
действа от 2006 г., ко-
гато влезе в сила нова 
система там. С нея бяха 
създадени 14 регионални 
административни съдили-
ща. В Литва, в столицата 
Вилнюс, има Централен 

административен съд и 
с оглед на по-малкия брой 
население - около 3 милио-
на, имат действащи 3 ре-
гионални административ-

ни съдилища и един ЦАС.

Откъде ще се наме-

рят около 40 съдийски 

места за новото звено?

Може би гражданите 
имат право да си задават 
този въпрос. Икономиче-
ската криза се чувства 
навсякъде. Бихме могли на 
първо място да огледаме 
вътрешния резерв в сис-
темата, където може да 
се видят свободни бройки. 
Отделно от това при до-
бра воля на ВСС, който е 
основният кадрови орган, 
може да бъдат преразпре-
делени незаети щатове и 
от останалите звена, за 
да не се натоварва бю-
джетът с допълнителна 
издръжка. Прогнозираме, 
че 30 или 40 съдии ще е 
оптималната численост.

В отчетния доклад е 

записано, че в четвърто 

отделение най-голям е 

бил броят на делата по 

Закона за обществени-

те поръчки – 479. Тряб-

ва ли всяка обществена 

поръчка да влиза в съда, 

не може ли повечето спо-

рове да се решават с ар-

битраж или с медиация, 

за да не се бавят догово-

рите?

При нас така са зало-
жени нещата, че извън-
съдебното разрешаване 
на споровете не намира 
практическо приложение. 
По американската систе-
ма в съд се влиза изклю-
чително рядко, и то по 
особено важни и значими 
въпроси. Докато всичко 
останало минава през 
различни комисии и несъ-
дебни органи. Да напом-
ним, че там правосъдие-
то е изключително скъпа 
дейност. У нас на този 
етап нито общество-
то, нито законодателят 
имат такава нагласа. 
Комисията за защита на 
конкуренция та разглежда 
споровете по обществе-
ните поръчки като първа 
несъдебна инстанция. По 
своята същност КЗК е 
несъдебен орган, който 
се произнася за законо-
съобразността на акто-
вете на възложителите. 
С изменението на ЗОП 
от януари 2012 г. ВАС се 
произнася по актовете на 
КЗК като касационна ин-
станция.

Когато има дела на 

строителния  бранш,  

свързани със средства  

по програми на ЕС, има-

те ли методика или сис-

тема да ги разглежда-

те по-бързо, за да не се 

„губи” финансиране?

Европейското финан-
сиране в строителния 
бранш обикновено се по-
лучава от средства по 
различните оперативни 
програми. Специалните 
закони определят „бър-

зи” срокове за произнася-
не. При обжалването на 
обществените поръчки 
срокът за приключване 
на делото пред ВАС е ед-

номесечен от датата на 
постъпване на жалбата. 
Очевидно това е изклю-
чително малък отрязък 
от време за съдебно про-
изводство.

Правозащитни орга-

низации често атаку-

ват пред ВАС различни 

строителни разрешения 

и планове. Как се отра-

зяват общественият и 

медийният натиск и по-

вишеното очакване на 

решението?

Дали има обществен 
интерес или очакване, 
това не би могло да влияе 
на съда. Ако магистрати-
те се притесняват от об-
ществен натиск, толкова 
по-зле за тях. Съдията е, 
за да преценява нещата 
на базата на конститу-
цията и закона, както и на 
основа на документите, 
които са събрани между 
кориците на делото.

Във Върховния адми-

нистративен съд за пър-

ви път се организира ден 

на отворените врати. 

Как оценявате събитие-

то и интереса? Кажете 

няколко думи и за случай-

ното разпределение на 

делата.

Вярно е,  че за пър-
ви път тази година на 
Деня на конституцията и  
юриста ВАС отвори широ-
ко врати. Иначе вратите 
ни всеки ден са отворени, 
а съдебните документи 
по делата са видими през 
страницата на съда в ин-
тернет. Имаше интерес 
от граждани, студенти 
и медии и се надяваме да 
продължим по този начин, 
за да могат хората да 
видят непосредствено 
това, което представля-
ва за тях интерес след 
приключване на делото в 
залата.  

За случайното разпре-
деление - с АПК от 2006 г. 
за първи път се предви-
ди делата в системата 
на административното 
правосъдие да се разпре-
делят на случаен принцип 
в зависимост от реда на 

постъпването. Тогава от 
ВСС беше разработен 
специален продукт лаф-
чойс, който беше предос-
тавен на ВАС и се ползва 
от нас. Право да разпре-
делят делата имат два-
мата зам.-председатели в 
зависимост от ма те рия-
та, която предварително 
е определена по колегии 
и от председателите на 
отделения. Този, който 
разпределя делата, няма 
възможност да влияе вър-
ху резултата.

Тази есен ще отбеле-

жите 100 години от съз-

даването на ВАС, какво 

от тази история с днеш-

на дата трябва да бъде 

разбрано и да се знае?

100-годишнината ще 
ни напомни, че от Осво-
бождението през 1878 г. 
до създаването на ВАС 
са минали само 35 годи-
ни. През 1912 г. се приема 
Законът за администра-
тивното правораздаване, 
с който се създава ВАС. 
Направете сметка за 
колко кратък период Тре-
тата българска държава 
създава един изключител-
но важен институт, ка-
къвто по това време не е 
познат в доста европей-
ски държави. Още тогава 
е предвидена възможност 
за съдебен контрол на 
всички актове на току-що 
създадената администра-
ция. Какъв прогрес за вре-
мето! През 1912 г., когато 
страната ни се готви и 
влиза в Балканската вой-
на, въпреки трудностите 
България е намерила фи-
нансов ресурс да създаде 
толкова важен институт 
като ВАС. Законът влиза 
в сила същата година, а 
Указът за избор на първи 
председател на съда е 
от 1913 г. Това говори за 
един изключителен евро-
пейски подход. От днеш-
ните ни представи тряб-
ва да оценим това като 
изключително далновиден 
и държавнически поглед 
и като изключително по-
стижение на правовата 
държава.

Ръководството на съда дава отчет пред медиите

Заседание УС на Асоциацията на административните съдии 

Снимки Емил Христов и личен архив
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Свилена Гражданска
Ренета Николова

В сградата на КСБ се проведе 
среща между ръководството на 
КСБ и представители на партия 
„Движение България за граждани-
те”. Срещата бе по инициатива 
на движението, обсъдени бяха ак-
туалните за строителния бранш 
проблеми. 

От страна на КСБ в събити-
ето участваха инж. Светослав 
Глосов, председател на УС, зам.-
председателят и вицепрезидент 
на FIEC Венелин Терзиев, изп. ди-
ректор инж. Иван Бойков и Нико-
лай Калоянов, член на УС. ДБГ бе 
представено от Найден Зелено-
горски, отговарящ за регионално 
развитие, местно самоуправление 
и строителство в движението, и 
представители на екипа му - Ва-
лентин Стоянов и Димитър Ди-
митров. 

От ръководството на КСБ по-
ставиха на обсъждане най-наболе-
лите за бранша теми - ЗОП, ЗУТ, 
необходимостта от разделяне на 
поръчките на лотове, проблемите 
с дискриминационните условия в 
търговете, най-ниската цена, коя-
то не гарантира качественото 
изпълнение, административната 
тежест, необходимостта от съз-
даване на електронни досиета на 
строителните обекти.

„Камарата на строителите в 
България е институция”, посочи 
в началото на разговора Зелено-
горски и заяви, че неговата поли-
тическа сила ще разчита на екс-
пертната помощ на КСБ.

Той подчерта, че са необходи-
ми промени в Закона за общест-
вените поръчки, за да се даде 
възможност български фирми да 
печелят големите обекти, разби-
ра се, като се спазват европей-
ските директиви. „Търговете са 
изключително важна и болезнена 
тема за целия бизнес. За нас ефек-

тивността на поръчката е от го-
лямо значение. Може би е по-добре 
да се създаде чисто нов нормати-
вен акт, за да гарантираме на 
българските фирми равноправно 
участие при тръжните процедури 
за големи проекти. Можем да на-
правим това в унисон с европей-
ските директиви, както се случи 
във Великобритания и Германия“, 
каза бившият кмет на Плевен. Той 
даде за пример негативната прак-
тика за изискване в някои търгове 
кандидатът вече да е построил 
подобен обект в страна - членка 
на ЕС. „Това фактически елимини-
ра българските участници в тър-
га“, посочи той. Според него може 
да се изготви списък с експерти 
за оценяване на търговете и да се 
въведе принципът на случаен под-
бор на членове на тръжните коми-
сии от предварително изготвения 
списък по подобие на практиката 
в съдебната власт. 

„Сегашният Закон за устрой-
ство на територията е нерабо-
тещ и отблъсква инвеститори-
те. Затова подкрепям идеята на 
КСБ за отделен закон за строи-
телството”, каза Зеленогорски 
и представи основните насоки в 
програмата на партията, свърза-
ни с бранша. 

Зеленогорски обърна специал-
но внимание на санирането. Спо-

ред него 780 хил. са панелните жи-
лища, нуждаещи се от обновяване. 
„При бюджетите сега и темпо-
вете на саниране експертите 
на ДБГ са изчислили, че ще са ни 
необходими 500 години за завърш-
ване на процеса”, каза още той и 
попита, ако стане инцидент, кой 
ще отговаря. Зеленогорски посо-
чи, че неговата партия има 15-го-
дишна програма за саниране на 
панелните сгради, за реализира-
нето на която ще са необходими 
8-9 млрд. лв. 

Инж. Глосов представи със-
тоянието на строителните фир-
ми у нас и желанието за законо-
дателни промени за подобряване 
на бизнес средата, чиято реали-
зация ще се търси в следващия 
парламент. „През последните 
години 1/3 от безработните са 
от бранша. Най-големият срив е 
при строителите, всяка рецесия 
се отразява първо на сектора“, 
подчерта той. Председателят на 
Камарата заяви, че 80% от стро-
ителната продукция се дължат на 
обществените поръчки, а от тях 
90% са по еврофондовете. 

„Набелязали сме мерки за подо-
бряване на условията в сектора и 
ще ги представим на следващото 
правителство, което и да е то. 
Подчертавам, че Камарата нико-
га не е била политизирана. Винаги 

сме работили с всеки кабинет в 
полза на бранша“, категоричен бе 
Глосов. 

 „Според нас е необходим за-
кон за строителството. Опи-
тахме се да лансираме идеята си 
в предишния парламент. Наскоро 
направихме и Съвет на предсе-
дателите, в който влизат всички 
организации от бранша - Камара-
та на архитек тите, Камарата на 
инженерите в инвестиционното 
проектиране, Българската асоци-
ация на архитектите и инженери-
те консултанти, Националното 
сдружение „Недвижими имоти“ и 
Асоциацията „Активни потреби-
тели”.  Всички сме на едно мнение 
- тъй като ЗУТ е поправян вече 56 
пъти, са необходими два нови за-
кона. Единият е за устройство на 
територията, а другият е закон 
за строителството. В последния 
трябва да се разпишат ясни пра-
вила на процеса на договаряне“, 
добави той. 

Изп. директор на Камарата 
инж. Иван Бойков информира, че 
вече се работи за създаване на 
електронни досиета на строи-
телните обекти, но има проблем 
с достъпа до информация, която 
трябва да бъде предоставена от 
институциите. „В другите дър-
жави тръжните комисии вземат 
крайното решение, при нас те са 
съвещателен орган и кметът има 
последната дума. Прикривайки се 
зад обяснения като „търговска 
тайна” и „чувствителна“ инфор-
мация, ведомствата отказват 
да дадат данни за поръчките. 
Сега започваме да се сблъскваме 
с този проблем при подготовка-
та на е-досиетата. Необходима 
е промяна на нормативната база 
в насока по-голяма публичност“, 
обясни Бойков. Той посочи, че пър-
вото експериментално електрон-
но досие ще бъде за лот 2 на АМ 
„Струма“. Инж. Бойков подчерта, 
че нормативната база в момента 

не помага, а пречи на строител-
ния процес. „Няма как да се случи 
бързо дадена инвестиция при та-
кава регламентация. Трябва да й 
се направи пълен преглед“, заяви 
изп. директор.

 Зам.-председателят на КСБ 
Венелин Терзиев връчи на гостите 
брой на в. „Строител“ с публика-
ция, илюстрираща таксите, кои-
то браншът трябва да заплаща 
на монополистите в различните 
сфери.

„Държим да има простота и 
яснота в законодателството. 
Необходимо е държавната, об-
щинската администрация, ВиК, 
енерго- и други дружества да ра-
ботят в реални срокове, а когато 
не свършат нещо в рамките на 
периода, да се смята забавянето 
им за мълчаливо съгласие“, обясни 
той. 

„Най-болният ни въпрос спо-
ред мен е честната конкуренция 
на пазара“, заяви Терзиев и с ня-
колко думи представи съвмест-
ната дейност на КСБ и Центъра 
за превенция и противодействие 
на корупцията и организираната 
престъпност (БОРКОР) в сфера-
та на обществените поръчки. 

Членът на УС Николай Калоя-
нов попита как амбициозната 
програма на ДБГ в областта на 
инфраструктурата ще бъде фи-
нансирана. Отговорът на Зелено-
горски бе - с европейски средства 
и от държавния бюджет, но и чрез 
пресичане на контрабандата на 
цигари, от която бюджетът губи 
по близо 2 млрд. лева годишно, и 
промени в конституцията, дава-
щи повече правомощия на мест-
ната власт.

По време на срещата бе ко-
ментирано качеството на кадри-
те, които излизат от висшите 
учебни заведения за бранша. По 
думите на инж. Глосов се създа-
ват „висококвалифицирани безра-
ботни“.

Снимки Денис Бучел

За  закон за строителството ще настоява Камарата пред следващия парламент 

Свилена Гражданска

Председателят на Камарата 
на строителите в България инж. 
Светослав Глосов и Николай Ка-
лоянов, член на УС на КСБ, взеха 
участие в дискусията на тема 
„България - икономически активна 
държава“, организирана от Коа-
лиция за България. Пред гостите 
кандидатът за премиер на социа-
листите Пламен Орешарски пред-
стави икономическата програма 
на партията. 

Инж. Светослав Глосов зададе 
основните въпроси, които касаят 
строителните фирми у нас - дали 
коалицията ще подкрепи идеята 
за електронизацията на общест-
вените поръчки и провеждането 
на електронни търгове, как ще 
подкрепи малките и средните 
компании у нас и дали ще осигури 

необходимите банкови гаранции 
за участие на строители на чуж-
ди пазари. 

„Ще работим за дигитализа-
ция на търговете, като по този 
начин ще създадем по-голяма про-
зрачност на процедурите. Преди 
години те се печелеха от стоти-
ци фирми, днес едва четиредест-
петдесет са тези, които печелят 
поръчки“, заяви Пламен Орешарски. 

По думите му стимулирането 
на малките и средните предприя-
тия трябва да върви едновременно 
и с големите, защото те са част 
от един процес. Според него мо-
гат да се създадат гаранционни 
фондове към Българската банка за 
развитие, които да подпомогнат 
компаниите. 

„Държавата не може да си поз-
воли да финансира фирми, които 
искат да търсят работа на чуж-

ди пазари, но можем да подкрепим 
банковите ви гаранции за това. 
Проектното финансиране също е 
от важно значение“, обясни Пла-
мен Орешарски. 

„Първото, с което ще се зае-
мем, е да спрем административно-
силовия натиск, който действа в 
момента. Ще работим за корект-
ни плащания към частния сектор 
от страна на държавата и общи-
ните“, допълни той. 

Ще се работи за подобряване 
на бизнес средата, като в тази 
връзка ще се извършат и промени 
в нормативната уредба и за по-го-
ляма свобода на предприемаческия 
дух. 

„Имаме добре балансирана про-
грама. Надявам се диалогът, който 
започваме сега, да го поддържаме 
и занапред“, заяви председателят 
на БСП и президент на ПЕС Сергей 

Станишев. 
КБ ще работи за съз-

даването на правител-
ство след изборите, а не 
както някои предричат, 
ескалации и нов парла-
ментарен вот наесен, 
защото е необходима 
стабилност на държа-
вата. 

В програмата на социалисти-
те е заложено ускоряването на 
изграждането на автомагистрал-
ния пръстен на България и на жп 
инфраструктурата по важните 
коридори и направления. Ще се от-
делят средства за подобряване на 
поддръжката и доизграждането на 
I, II u III клас пътища. Акцент е и 
развитието на морските и речни-
те пристанища, както и изгражда-
нето на контейнерните термина-

ли във Варна и Бургас. „Разглеждам 
„Белене“ като икономически про-
ект с всички характеристики. Ако 
е достатъчно ефективен, пари 
се намират лесно, ако не е – няма 
смисъл да се влагат“, коментира 
темата за изграждане на втора 
ядрена централа у нас Орешарски. 

На дискусията присъстваха 
представители на различни бран-
шови организации - КРИБ, БСК и 
АИКБ. 

Нов анализ на финансовите параметри ще предшества 
окончателното решение за бъдещето на проекта
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Инж. Албен Родопманов, председател на ОП на КСБ - Смолян:

Свилена Гражданска

Инж. Родопманов, как-

ва е реалната картина на 

строителството в об-

ласт Смолян?

Не бих казал, че драс-
тично се е променила си-
туацията спрямо минала-
та година. Инвестициите 
в областта са много малко 
и строителите не са нато-
варени с капацитета, кой-
то биха могли да поемат. 
Повече от 60% са без рабо-
та и реално са затворили 
врати, съкратили са пер-
сонала. 

Но все пак през тази го-
дина се наблюдава известно 
раздвижване в сферата на 
общинските обществени 
поръчки, финансирани по 
различните програми на 
ЕС. Има и такива с местно 
финансиране, голяма част 
от които с неосигурени 
средства с условие за раз-
срочено плащане до две го-
дини, което значи пак също-
то. Това са предимно малки 
поръчки, решаващи някакви 
локални проблеми или ремон-
ти на сгради и/или съоръже-
ния с обеми между 50 и 100  
хил. лв.

В нашия регион основен 
дял заемат поръчките по 
ОП „Развитие на селските 
райони”. През тази година 
по тази програма започна 
поръчка в община Девин на 
стойност около 18 млн. лв., 
очаква се стартиране на 
подобна и в община Борино 
за около 5 млн. лв. със срок 
на изпълнение 24 месеца. 
За съжаление условията 
на тези две процедури бяха 
така подготвени, че не да-
ваха възможност да участ-
ват фирми от региона. 

На първоначален етап 
са поръчки в Рудозем, в 
Златоград, Доспат и Ба-
ните. За съжаление общи-
на Смолян не е сред тези, 
които могат да се ползват 
от ПРСР. Този строителен 
сезон тук ще стартират 
няколко обществени по-
ръчки, но с общ обем на 
строително-монтажните 
работи около 3 млн. лв., 
което е много малко. Мал-
ко съживяване от минала-
та година имаше в община 
Златоград, където се рабо-
ти по няколко сравнително 
големи инфраструктурни 
обекта, касаещи благоус-
трояването и подход към 
гранично-пропускателния 
пункт. Те са пред финал и 
на етап издаване, т.е. и 
там нищо сериозно не се 
случва.

Въпреки всичко се на-
блюдава голяма активност 
от страна на общинските 
ръководители за осигуря-
ване на финансиране за 
реализацията на общин-
ските програми. В Недели-
но започнаха тръжни про-
цедури на стойност около 
4 млн. лв., в община Смо-
лян се очаква втори етап 

на водния цикъл, както и 
включването на населени-
те места от общината в 
Програмата за развитие 
на селските райони. В об-
щина Златоград обещават 
инвестиции над 7 млн. лв. 

При това положение 

част от фирмите преми-

наха ли в сивия сектор? 

Не бих казал, че в об-
ласт Смолян съществува 
това явление. Причините 
са няколко. Основните въз-
ложители са или държава-
та, или общински структу-
ри. Няма обекти от частни 
инвеститори, където може 
да се очаква, че ще бъдат 
пренебрегнати някои изи-
сквания на законите, регла-
ментиращи строителната 
дейност. Няма и нагласа у 
самите собственици на 
фирми да се водят работ-
ниците на една заплата, а 
да получават друга. Неща-
та са изчистени от тази 
гледна точка. 

Кои са  основните 

трудности, с които се 

сблъскват строителите 

при участието им в об-

ществени поръчки? 
Бих ги разделил в три 

направения. На първо мяс-
то, изискванията на са-
мите възложители, които 
благодарение на актив-
ната ни дейност се регу-
лираха донякъде. Имаше 
един период, през който 
бяха страшно високи кри-
териите за изпълнени обе-
ми. Това за радост вече 
се регламентира. Поради 
намаления обем през по-
следните години фирмите 
разбраха, че трябва да се 
обединяват в консорциуми, 
за да преодоляват препят-
ствия. 

Другото направле -
ние, което е проблемно 
при търговете, е, че се 
залага като критерий за 
участие например положи-
телен финансов резултат. 
Много често стигаме до 
жалби поради това. До-
бре е, че съгласно послед-
ните промени в Закона за 
обществените поръчки 
през първите десет дни 
от обявяването на тър-
га възложителят може да 
коригира условията на об-
ществената поръчка след 
предложение от някой от 
участниците или по свое 
решение. 

Третият проблем, кой-
то е доста сериозен, е 
самото класиране. Мно-
го често поради това, че 
процедурата се провежда 
по критерий „икономиче-
ски най-изгодна оферта”, в 
изискванията за техниче-
ското предложение се по-
ставят неясни условия за 
оценка. Те обикновено са 
с обща тежест над 50%, 
което ще рече, че е страш-
но лесно на комисията да 
избере „по красота“ даден 
участник. 

Идеята е следната. 
При процедура, при която 
тежестта на техниче-
ското предложение е 70 
точки, а останалите до 
100 точки са за финансо-
вото, ценовата оферта е 
доста изпилена, някой път 
близка до нула. При това 
положение единственият 
критерий, който ще бъде 
решаващ при избора на 
изпълнител, е оценка на 
техническото предложе-
ние. При него обаче кри-
териите са много неяс-
ни. Например участникът 
трябва „много подробно” да 
е обосновал методите на 
работа. В зависимост от 
това кандидат-изпълни-
телите получават 15 или 
20 точки. Какво означава 
„много подробно”? За всеки 
участник тълкуванието е 
различно. Често сме зада-
вали въпроса в тази посока 
към комисиите за по-точна 
формулировка на оценъчни-
те условия.

Получава се така, че 
участник, който знаем, че 
е добър строител, само 
защото в техническата 
част не е описал доста-
тъчно „подробно” според 
комисията нещата, бива 
оценен по-ниско. Изпълни-
телят става друг, който 
е написал доста повече 
страници, разпечатани 
често цветно с копирани 
норми, спецификации или 
стандарти. В същото вре-
ме той е с по-висока цена. 
Не смятам, че това е по-
изгодно за обществото.

Това, което обещава-
ха от местната управа в 
Смолян, че ще стимулират 
местния бизнес, не се слу-
чи. Продължават да идват 
външни фирми, при положе-
ние че има достатъчно до-
бри строители на място. 

Това е единственото, с кое-
то не можем да се преборим. 

Типовите документи 

и договори ще спомогнат 

ли за изчистването на 

посочените от вас про-

блеми?

Категорично ще подо-
брят средата, ако наисти-
на се възприеме идеята, 
която е подхваната от 
Камарата на строители-
те. Там всичко ще е ре-
гламентирано и ясно. Не е 
разумно да се задава отво-
рен критерий „гаранционен 
срок“. Някой ще напише 100 
години и ще спечели поръч-
ката, не бива да е така. 

Типовите документи и 
договори ще бъдат осно-
вата на обществената 
поръчка. Възложителят 
ще подбере реалните кри-
терии. 

Как си взаимодейства-

те с областната и мест-

ната власт в Смолян?

КСБ е с висок автори-
тет в Смолянска област. 
Нашето мнение се цени 
както от държавните 
структури, така и от об-
щинските. Нямаме някакви 
проблеми. По-скоро поради 
липсата на достатъчни 
инвестиции и обществе-
ни поръчки влизаме в кон-
структивни спорове, но те 
приемат нашата позиция. 
Част от взаимодейст-
вието е и обсъждания на 
планове за развитие на 
даден район или експертни 
консултации, което напо-
следък основно се случва. 
Много често ни търсят за 
мнение. 

Каква е междуфир-

мената задлъжнялост в  

района? 

Не е малка. Тя идва от 

това, че общинските 
администрации поради 
неосигуреното финан-
сиране на обектите, 
когато са със собст-
вени средства или не-
получени субсидии, не 
се разплащат с изпъл-
нителите. Задължени-
ята на общините към 
строителите са около 
30 млн. лв. Също така 
и схемата за финан-
сиране на проектите 
по оперативните про-
грами налага забавяне 
на плащанията, което 
води до задлъжнялост 
между  отделните  
фирми. 

Накъде трябва да 

обърне поглед бъл-

гарският строител, 

за да търси нови па-

зари?

Явно към чужбина. 
Експертният потен-
циал на българския 
строител е много ви-
сок. Доста колеги за-
почнаха да мислят в 
тази посока. Част от 
тях търсят работа 

в държавите от Близкия 
изток или Русия. В общи 
линии се наблюдава тен-
денция, че строителите 
искат да изнесат дейност-
та си. Не знам и там докол-
ко ще бъдем конкурентни, 
имайки предвид инвазията 
на фирми от Китай, Пакис-
тан и др., които предлагат 
евтина работна ръка. 

Как виждате реализа-

цията на публично-част-

ното партньорство в 

района? 

Вече водим този раз-
говор с местната власт 
трета поредна година. 
Все още нямаме конкретен 
проект, тъй като липсва 
ясна регламентация от 
законова гледна точка. 
Във връзка със Закона за 
управление на отпадъците 
съвместно с община Смо-
лян подготвяме такова 
партньорство. ПЧП дава 
широко поле на работа и 
можем да си бъдем полез-
ни взаимно, а крайният ре-
зултат ще бъде по-добра 
инфраструктура, по-добре 
стопанисвана и с повече 
доходи. Като пример мога 
да дам недостроения ба-
сейн в града, който може 
да се довърши чрез ПЧП. 
Тук имаше силна школа по 
плуване и олимпийски ме-
далисти, която може да се 
възроди, ако има къде да се 
тренира.

Какви са текущите за-

дачи на областното пред-

ставителство на КСБ в 

Смолян?

Те са свързани преди 
всичко с дейността на 
Централния професиона-
лен регистър на строи-
теля. Знаете, че текат 
съответните процедури 
съгласно сроковете. От-

делно от това много се-
риозна задача е да запа-
зим фирмите от региона. 
През следващите години 
се очакват малко повече 
инвестиции. От компани-
ите, които не работят в 
момента, наемаме персо-
нал или машини. Опитваме 
се на сбирките, които про-
веждаме веднъж в месеца, 
да намерим изход от теж-
ката ситуация. Активно 
участваме и в инициати-
вата на колегата Пла-
мен Иванов от ОП на КСБ 
-  Пловдив - проекта „Аз 
мога да строя“. Нашите 
участници се представят 
много добре. 

Отделно от това под-
готвяме национална кон-
ференция, която ще се 
състои през ноември т.г., 
за развитие на строител-
ството в планинските ра-
йони. Ще бъдат поканени 
лектори и специалисти от 
областта, за да се обмени 
опит. Знаете, че строи-
телството в тези райони 
е доста по-специфично и 
по-трудно. 

Работим  постоян -
но със сродните на нас 
структури като Съюза на 
архитектите в България и 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране. Продължаваме 
заедно борбата с някои не-
редности в обществените 
поръчки . 

Като председател на 

ОП на КСБ – Смолян, как 

виждате приоритетите 

на Камарата? 

Преди всичко е важно 
да започнат реалните 
действия за запазването 
на малките и средните 
фирми. Част от тях са в 
технически фалит, сред-
ните се смаляват и т.н. 
Разбира се, Камарата няма 
как да е мениджър на тези 
компании, нито да им оси-
гурява работа. Разумно е 
да помогне за събиране на 
стари вземания и въвежда-
не на ясни правила в ЗОП 
и за създаване на възмож-
ности за участие на мал-
ките и средните фирми в 
търговете.

В тази връзка има някои 
неща, които трябва да се 
изчистят както в устава, 
така и в закона за КСБ.

Трябва ли да се раздели 

Законът за устройство 

на територията на две 

части? 

Задължително.  ЗУТ 
трябва да бъде заменен 
от два нови, единият от 
които да е закон за стро-
ителството, а другият за 
устройство на територия-
та. В интерес на всички 
участници в строителния 
процес е това да стане 
много скоро. В момента 
сега действащият нор-
мативен акт не дава ясна 
регламентация на строи-
телния процес. 

Трябва да започнем реални действия за запазване на малките и средните фирми
Снимка в. „Строител“
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Роза Никова,
ОП на КСБ - 
Кюстендил

За  2012  г .  сектор 
„Строителство” в област 
Кюстендил се предста-
влява от 40 предприятия 
по данни на ЦПРС, които 
по критерий персонал съ-
гласно Закона за малките 
и средните предприятия 
(ЗМСП) се разпределят, 
както следва: 6 микро-, 29 
малки, 5 средни.

Справката към 30 юни 
2012 г. на база финансови-
те отчети за 2011 г. за 
общия обем на нетни при-
ходи от продажби (НПП) е 
271 748 лв., водените на 
отчет дълготрайни мате-
риални активи (ДМА) са за 
145 152 лв. и заетостта за 
последната финансова го-
дина на вписаните строи-
тели в ЦПРС е 2149 души.

Общият поглед върху 
данните показва, че нама-
лява броят на регистри-
раните фирми и броят на 
заетите лица в сектор 
„Строителство”. По данни 
на НСИ издадените раз-
решителни за строеж на 
нови сгради през първото 
тримесечие на 2012 г. е 7 
броя за жилищни сгради. 
8 са жилищата, а разгър-
натата застроена площ 
(РЗП) е 1554 кв. м. Други 
сгради са 4 с РЗП 146 кв. м. 
През второто тримесечие 
статистиката е 8 жилищ-
ни сгради, 14 жилища, а РЗП 
е 2749 кв. м. Други сгради 
са 16 с РЗП 3945 кв. м. През 
третото тримесечие бро-
ят им се увеличава на 13 
броя жилищни сгради с 23 
жилища общо с РЗП 2762 
кв. м. Други сгради са 27 с 
РЗП 5732 кв. м. Последно-
то тримесечие броят на 
жилищните сгради е 12, 16 
са жилищната с общо РЗП 
2236, други сгради са 27 с 
РЗП 8604 кв. м.

Започнато строител-
ство през първото полуго-
дие на 2012 г. няма. През 
третото тримесечие бро-
ят на започнатите сгради 
е 4. В тях жилищата са 5 
с обща РЗП 853 кв. м. През 
четвъртото тримесечие 

сградите са 3, в които жи-
лищата също са 3 с обща 
РЗП 231 кв. м.

Изпълнение на оперативни 

програми

Към момента по дан-
ни на Министерството 
на финансите и инфор-
мационната система за 
управление и наблюдение 
на структурните инстру-
менти на ЕС в България 
(ИСУН) отчетеният на-
предък по оперативните 
програми в област Кюс-

тендил се обобщава така: 
подадените проект-

ни предложени са 54%,  
договорени средства 

- 33%, 
разплатени сред-

ства - 13%. 
Както е видно от ста-

тистиката задълженията 
на държавата и общините 
към строителния бизнес 
нарастват. Справка за 
стойността на сключени-

те договори за проектите 
от ЕС в област Кюстен-
дил като бенефициенти 
от 29 февруари 2012 г. до 
1 януари 2013 г. по данни 
на статистиката е близо 
8 040 780,37лв. за 15 склю-
чени договора.

Изплатените суми 
з а  2 0 12  г .  с а  о кол о 
2 670 326,82 лв.

Финансовото изпъл-
нение на Оперативна 
програма „Регионално 
развитие“ за област Кюс-
тендил е с одобрен бю-
джет 16 369 803 лв., изпла-

тените средства са около 
1 237 577 лв. Има проекти, 
които ще приключат 2013-
2014 г.

Какво ще e бъдещето на ус-

вояваните евросредства?

Ето какви са няколко 
от идеите, за които тряб-
ва да работим и които са 
ключови за подобряване на 
общото положение с усво-

яването на донорските 
средства от ЕС:

1. Силна и компетент-
на администрация чрез 
таргетирани обучения за 
постоянно увеличаване на 
капацитета на всеки слу-
жител.

2. Създаване на нови 
контролни вътрешни ор-
гани за всяка оперативна 
програма за борба с коруп-
цията по ниските етажи 
при усвояване на евросред-
ства.

3. Използване на 100% 
от възможностите за 
работа със системата 
ИСУН за прозрачност и 
превенция на корупцията.

4. Подкрепа на израст-
ването на специалисти и 
експерти от неправител-
ствените организации 
(НПО), което ще гаран-
тира повишено усвояване 
на средства. Пренасоч-
ване на неизразходвани 
средства по годишните 
програми към НПО и биз-
неса - това може да бъде 

направено и без законода-
телни промени, но с проява 
на желание от страна на 
изпълнителната власт. 

5. Реална работа в из-
оставащите сектори на 
усвояване на средства 
- Програма за развитие 
на селските райони, ОП 
„Конкурентоспособност” 
и т.н. 

Еврофондовете са поч-
ти затворени за НПО. От 
друга страна, общините 
- потенциални бенефици-
енти на оперативните 
програми, нито имат ка-
пацитет, нито желание 
да измислят решения и да 
реализират проекти.

Успехът на бъдещото 
освояване на средствата 
по донорски програми е в 
тясното сътрудничест-
во между НПО и мест-
ните власти, тъй като 
НПО имат необходимия 
професионален ресурс и 
качествата да усвояват 
и управляват средства, 
докато общините често 

бавят срокове, търгове 
и резултати - което впо-
следствие им донася оря-
зване на вече разходвани 
средства.

Обществени поръчки  

за 2012 г.

Много са проблеми-
те при конкурсите за 
обществени поръчки. Те 
са свързани не толкова с 
даването на подкупи, кол-
кото с формулирането на 
условията на конкурсите, 
които предопределят по-
бедителите.

И в Кюстендил са нали-
це сериозните пречки мал-
ките строителни фирми да 
участват в търговете за 
строителство. В момен-
та именно обществените 
поръчки на държавата, об-
щините и институциите 
са почти единствен из-
точник на работа за много 
от строителните фирми. 
Те не разполагат с доста-
тъчно финансов ресурс за 
изпълнение на големите 
проекти. Въпреки желание-
то за инвестиции в ДМА 
голяма част от средните 
и малките фирми не са в 
състояние да отговорят 
на напредналото ниво на 
технологично развитие. 
Липсват им възможности 
за осигуряване на банко-
ви гаранции за участие в 
големи инфраструктурни 
обекти.

Продължава между-
фирмената задлъжнялост 
главно поради дългите 
срокове за разплащане на 
възложителите.

По данни на АОП за 
2012 г. за област Кюс-
тендил по ЗОП и Наред-
бата за възлагане на мал-
ки обществени поръчки 
са сключени договори за  
24 660 566,10 лв. (без 
ДДС). Изплатените суми 
са 74%, или 7 360 817,72 лв. 
(без ДДС). За сравнение 
през 2011 г. сключените 
договори на обществени 
поръчки са съответнo за  
12 766 111,05 лв. (без ДДС). 
Изплатените суми са  
6 371 904,36 лв. (без ДДС). 

0

5

10

15

20

25

30

I  трим. II трим. III трим. IV трим. 

Издадени разрешителни за строеж – нови сгради

 Брой жил. Др. сгради 

0

1

2

3

4

5

6

I  трим II трим III трим IV трим 

Жил. сгради

Започнато строителство

 Брой жил. Др. сгради 

. . . .

54% 33% 

13% 

Изпълнение на оперативни програми 

Подадени Договорени Разплатени 

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

Скл. договори Изплатени 

Договори по обществени поръчки

 

2012 г. 

2011 г. 



11СТРОИТЕЛСТРОИТЕЛпетък, 3 май 2013

Между идейния проект на АМ „Черно море“ и строителството на най-големия мост над 
р. Марица и ландшафта около Терминал 2 на летището се движат успехите на строителя 

Мартин Славчев

Председателят на 
секция „Инженерна инфра-
структура“ към Камарата 
на строителите в Бълга-
рия инж. Росен Колелиев е 
роден през 1954 г. в Сви-
щов. Завършва строител-
ния техникум „Ангел Попов” 
във Велико Търново с медал. 
По-късно се дипломира със 
специалност „Пътно стро-
ителство” във ВИАС, сега 
УАСГ. Завършва и „Иконо-
мика на строителството” 
във Висшия институт за 
народно стопанство във 
Варна. В продължение на 
година и половина специа-
лизира към Българската 
браншова камара „Пъти-
ща” на тема „Проектиране 
и строителство на авто-
магистрали”.

Началото на трудовия стаж 

„Започнах като тех-
нически ръководител в 
„Пътни строежи” - Велико 
Търново, на обект „Западен 
пътен възел”. През 1981 г. 
се прехвърлих да живея във 
Варна. Там работех в Ин-
ститута за проучване и 
проектиране „Пътпроект”. 
След пет месеца станах 
ръководител на проек-
тантска група”, разказва 
строителят.

През 1990 г. инж. Ко-
лелиев създава първата в 
България частна фирма за 
проектиране на пътища - 
„Инжконсултпроект”. Ето 

и една любопитна случка, 
свързана с неговата карие-
ра: „През 90-а трябваше 
да си купя теодолит - ин-
струмент за определяне 
посоката и измерване на 
хоризонтални и вертикал-
ни ъгли. Продаваха такива 
в „Учтехпром” и аз, както 
се полага - с печата, пари-
те и удостоверението за 
регистрация на фирмата, 
отидох в магазина, за да си 
го купя. Продавачката ми 
поиска пълномощно и отка-
за да ми го даде. Принудих 
се да изляза навън, написах 
саморъчно пълномощно на 
самия себе си и като й го 
подадох, тя се усмихна до-

волно и ми каза: „Те това е 
работа.” Така се сдобих с 
мечтания теодолит Theo 
020, споделя той.

Като проектант инж. 
Росен Колелиев с голя-
мо удоволствие работи 
по идейния проект на АМ 
„Черно море”. Той е и по-
следният, който докладва 
в Експертния технико-ико-
номически съвет (ЕТИС). 

През 1995 г. започва 
практиката му като стро-
ител. „В началото бях упра-
вител на „Инжстройинже-
неринг” - Варна, а след това 
на „Пътища и мостове”,  
където съм и до днес. 

Инж. Колелиев се гордее 
с всички обекти, изпълне-
ни от фирмата. „Заедно с 
колегите сме прекарвали 
много тежки и напрегнати 
дни и часове, но винаги е 
имало защо. Достатъчно 
е да посоча най-големия 
жп мост в България за по-
следните 50 години - този 
над р. Марица, с дъгова 
конструкция и отвор над 
400 м. Освен това на този 
обект построихме над 30 
съоръжения, от които два 
моста с отвори по 75 м, 
пътен надлез и т.н.”, казва 
той. 

Други интересни обек-
ти, върху които е рабо-
тил, са проектирането и 
строителството на ланд-
шафтното устройство на 
територията около новата 
сграда на пътническия Тер-
минал 2 на летище София, 
както и изграждането на 

„Гранд Мол” и „Дипломатик 
Хил” във Варна. Последни-
ят представлява жилищен 
комплекс от затворен тип 

в един от най-елитните 
райони на града. Той има 
уникално разположение, 
съчетаващо удобствата 
и функционалността на 
градския живот с предим-

ствата и спокойствието 
на озеленените и уютни 
извънградски местности.

Гордост за инж. Росен 

Колелиев представляват и 
иновативните продукти, 
произведени от фирма „Пъ-
тища и мостове” - отличе-
ната със златен медал на 
Пловдивския панаир паста 

за запълване на фуги, поли-
мермодифицираните биту-
ми, цветни битумни емул-
сии и т.н.

Строителят може да 
се похвали и с редица из-
пълнени пътни проекти в 
различни ключови райони 
из цялата страна. 

Най-голямата радост  

за един баща 

Като най-голямо дос-
тижение приемам факта, 
че двамата ми синове ста-
наха достойни млади бълга-
ри - завършиха в чужбина, 
а сега са при мен и ми по-
магат. По-големият Иван е 

пътен инженер от ВИАС с 
магистратура от Лондон и 
ръководи проектантската 
фирма „Инжконсултпро-
ект” заедно със съпругата 
ми, която също е пътен ин-
женер. По-малкият ми син 
Тома има две магистрату-
ри - от Франция и от Ан-
глия, и се занимава с инфор-
мационното обслужване и 
механизация та във фирма 
„Пътища и мостове”. Поч-
ти не ми остава свободно 
време - водя лекции във Вар-
ненския свободен универ-
ситет и се стремя да не 
изоставам от постижени-
ята в пътното строител-
ство. Обичам да карам ски, 
да играя футбол, тенис, а 
понякога ходя и на фитнес. 
Разбира се, лятото сме на 
морето, което е предпочи-
таното ми място за спорт 
и релакс. В последно време 
любимото ми занимание 
е свързано с внука, който 
повтаря напълно и трите 
ми имена. На три месеца 
присъства на редовна го-
дишна пътна конференция 
в Слънчев бряг миналата 
есен и се надявам да насле-
ди семейния бизнес. 

За Камарата на строители-

те в България

Колкото за приорите-
тите, които трябва да 
има КСБ, това трябва да 
са принципите на Колю Фи-
чето - коректност, спаз-
ване на поетите обещания 
и уважение към колегите. 
Считам, че КСБ трябва с 
по-голяма активност да 
защитава малкия и сред-
ния бизнес - основата на 
свободната и демократич-
на държава. В момента 
превес според мен вземат 
монополистите в бранша, 
което не води до добри ре-
зултати. 

Използвам възмож-
ността да пожелая чрез  
в. „Строител“ на всички ко-
леги весело посрещане на 
великденските и майските 
празници! 

„Гранд Мол“ - Варна

Терминал 2

Мост над р. Марица

Снимки в. „Строител“ и личен архив
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Лилия Христова

Няколко дни след зе-
метресението в Перник, 
станало на 22 май 2012 г., 
тогавашният премиер Бой-
ко Борисов е отведен под 
виадукт на магистрала 
„Тракия“ и се хваща за гла-
вата. Зеят огромни цепна-
тини. Съоръжението е сил-
но амортизирано. С очите 
си Борисов се убеждава, че 
положението е аварийно и 
не търпи отлагане. Така 
се стига до вземането на 
решение за спешен ремонт 
на трите най-опасни виа-
дукта. „Ако хората видят 
това днес тук и онова на 
„Витиня“, няма да смеят да 
карат по автомагистрали. 
Трябва да убедим колеги-
те в Брюксел, че това би 
било по-лошо от всяко бед-
ствие - да пропадне такъв 
важен мост и да загинат 
хора“, каза Борисов на 29 
май 2012 г. Решението му е 
ремонтът да започне вед-
нага, за да не се случи най-
лошото... 

Близо година по-късно 
виадуктите са на същото 
положение. Работата не е 
и започната, а причината 
е липсата на пари. Новото 
обещание на вицепремиера 
и министър на регионал-
ното развитие Екатери-
на Захариева е до месец 
ремонтът на трите най-
опасни съоръжения - „Бе-
бреш“ на магистрала „Хе-
мус“ и „Вършилата“ и този 
до с. Церово на магистрала 
„Тракия“, да започнат. 

43 млн. лв. - само на хартия

Предварителните раз-
чети показаха, че за трите 
моста ще са нужни около 
43 млн. лв. Правителство-
то на ГЕРБ реши парите 
спешно да бъдат отпусна-
ти. Управляващите тогава 
настояха, за да не се губи 
време, изпълнителите да 
бъдат избрани без търг, 
а с пряко договаряне зара-
ди „форсмажорни обстоя-
телства“. Борисов поиска 
депутатите от различни 
парламентарни групи да се 
съберат и единодушно да 
вземат решение коя фирма 
ще работи. Парламентът 
излезе с декларация, която 
го подкрепи да започне не-
забавно ремонтите. Опози-
цията обаче не се съгласи 
на „договаряне без обявле-
ние“ и се стигна до провеж-
дане на търг по Закона за 
обществените поръчки. 

Така на 5 юни Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) обяви една от най-
големите поръчки в път-
ното строителство за 
2012 г., финансирана с пари 
от бюджета, а план-графи-
кът беше ремонтите да 
започнат през есента, за 
да могат да се извършат 
най-неотложните дейнос-
ти за обезопасяване през 
зимата. 

Заради сериозните из-
исквания за оборот и опит  

на критериите отговори-
ха най-големите български 
компании в бранша. Участ-
ваха и фирми от Гърция, 
Италия, Германия, Фран-
ция и Русия. На 14 септем-
ври 2012 г. изпълнители-
те бяха ясни. Поръчката 
беше поделена между „ГБС 

Инфраструктурно строи-
телство“, австрийската 
„Порр Бау“ и сдружение  
„Геострой - Мостремонт 
97 - Пътстрой 92“. Ефек-
тът от провеждането й 
беше, че планираните 43 
млн. лв. не само ще стиг-
нат, но ще има и икономия 

за държавата. Общата 
сума за ремонта на трите 
съоръжения е около 32 млн. 
лв. с ДДС. 

Поръчката беше на ин-
женеринг - проектиране и 
строителство. Проектни-
те задания са одобрени от 
експертния съвет на път-
ната агенция. Плановете 
бяха, като свърши зимата, 
да се започне веднага. За 
да е сигурно, че служебни-
ят кабинет няма да отло-
жи „спешния“ ремонт, на 6 
февруари 2013 г. правител-
ството на ГЕРБ прие по-
становление за отпускане 
на общо 150 млн. лв. за до-
вършване на важни инфра-
структурни обекти, сред 
които бяха и виадуктите. 

Три месеца по-късно 
се оказва, че нужните 32 
млн. лв. ги има само на хар-
тия, но не и в бюджета на 
АПИ. Новото обещание е 
за тази година да бъдат 
отпуснати целево поне 10 
млн. лв., с които да се из-
вършат най-неотложните 
неща, а през 2014 г. ремон-
тите на трите виадукта 
да приключат изцяло. Съ-
гласно договорите срокът 
за възстановяване на съо-
ръженията е една година, 
а за моста при Церово - 18 
месеца.

Повишаване на устойчи-

востта на мостовете при 

земетръс

Пътните специалисти 
са единодушни, че и три-
те моста се нуждаят от 
ремонт. Съоръженията са 
строени през 70-те и 80-
те години на миналия век, 
като последен през 1985 г. 
в експлоатация е пуснат 
виадуктът „Бебреш“ на 
магистрала „Хемус“. От-
тогава не са ремонти-
рани основно. Пълнени са 
само дупките по пътното  
платно.

Според експертите 
мостовете са сигурни при 
нормална експлоатация, 
но има риск при земетре-
сение. Затова и една от 
основните задачи при ре-
хабилитацията им е да се 
повиши тяхната сеизмична 
устойчивост с една сте-
пен. Планирано е мосто-
вете „Вършилата“ и този 
при с. Церово на „Тракия“ да 
издържат на 8-а степен по 
скалата на Рихтер, докато 
„Бебреш“ на магистрала 
„Хемус“ на 7-а. 

Стълбовете на мосто-
вете са изградени по сис-
темата пълзящ и премест-
ваем кофраж. Височината 
им е различна в зависимост 
от терена - от 30 до 60 м 
при по-ниските до рекорд-
ните 120 м на виадукта 
„Бебреш“, който в послед-
ните години се превърна 

в място за бънджи скокове 
за любителите на силните 
усещания.

При другите съоръже-
ния на „Хемус“ са използ-
вани сглобяеми предвари-
телно напрегнати греди 
с дължина от 27 и 39 м и 
маса до 120 т. Те са пра-
вени на място и са монти-
рани с т.нар. кранферми. 
Рекордни размери има кон-
струкцията на виадукта 
„Бебреш“. Там гредите са с 
дължина 58 м всяка и маса 
220 т. 

Според председателя 
на Управителния съвет на 
АПИ Лазар Лазаров в най-
критично състояние е мос-
тът на 67-и километър при 
с. Церово на „Тракия“. Този 
мост е корозирал, на мес-
та бетонът се е разпаднал 
и вече не изпълнява своите 
защитни функции. Рискът 
при него е от счупване на 
някоя греда. „Там видяхме на 
едни от ригерите, това са 
всъщност стъпките на ко-
лоните, където лягат тези 
греди, висяха железа, които 
се бяха откачили от сама-
та конструкция. Изобщо 
наистина положението е 
отчайващо”, каза Лазар Ла-
заров в края на май 2012 г. 
По думите му предстои да 
бъде подменено „горното 
строене на моста - бетон-
ната плоча, върху която е 
асфалтът, отдолу носещи-
те греди, които стъпват 
върху колоните“. 

За това ремонтът на 
съоръжението при с. Це-
рово на 67-и километър на 
магистрала „Тракия“ ще 
продължи най-дълго - го-
дина и половина. Изпъл-
нител е австрийската 
„Порр Бау“, а стойността 
на договора е 7,24 млн. лв. 
без ДДС. Строителният 
надзор ще се изпълнява от 
сдружение „Виадукти 2012“ 
срещу 18 450 лв. Ще бъде 
подменена цялата връхна 
конструкция с нови гре-
ди и настилки, ще бъдат 
заздравени разрушените 
ригери и стълбове на виа-
дукта, казаха от пътната 
агенция.

Виадуктът „Вършила-
та“ на 61-ви километър 
на магистрала „Тракия“ е 
в най-добро състояние от 
трите моста, затова и 
ремонтът му е най-евтин 

Виадукт 67-и км на магистрала 

„Тракия“
Строител: „Порр Бау” - 7 249 562,30 лв. без ДДС 
Строителен надзор: сдружение „Виадукти 2012“ 

- 18 450 лв. без ДДС 
Срок за изпълнение: 18 месеца

Виадукт 61-ви км „Вършилата“  

на магистрала „Тракия“ 
Строител: сдружение „Геострой - Мостремонт 97 

- Пътстрой 92“ - 5 990 178,78 лв. без ДДС
Строителен надзор: „Рутекс“ - 14 850 лв. без ДДС
Срок за изпълнение: 12 месеца

Виадукт 30-и км „Бебреш“  

на магистрала „Хемус“
Строител: „ГБС Инфраструктурно строител-

ство“ - 12 923 567,21 лв. без ДДС
Строителен надзор: „Пътинвест-инженеринг“ - 

24 894 лв. без ДДС
Срок за изпълнение: 12 месеца

С 10 млн. лв. работата по трите най-опасни моста на магистралите           



13СТРОИТЕЛТЕМАпетък, 3 май 2013

- близо 6 млн. лв. без ДДС, 
а срокът за изпълнение е 
година. Търгът беше спе-
челен от сдружение „Ге-
острой - Мостремонт 97 
- Пътстрой 92“. Строи-
телният надзор ще се из-
пълнява от „Рутекс“ срещу 
14 850 лв. без ДДС. Ремонт-
ните дейности включват 
отстраняване на повреди 
по елементите от кон-
струкцията вследствие 
корозия в армировката и 
бетона, възстановяване 
на бетоновото покритие 
на армировката, ремонт 
на лагери, демонтаж на 
компрометирани дилата-
ционни фуги и монтаж на 
нови, подмяна на компро-
метирана хидроизолация и 
изпълнение на нова пътна 
настилка, изграждане на 
нови тротоарни блокове, 
подмяна на предпазни огра-
ди и парапети, както и ре-
монт на отводнителната 
система, обясниха от АПИ.

Най-голям ще е ремон-
тът на виадукта „Бебреш“ 
на 30-ия километър на ма-
гистрала „Хемус“. Стой-
ността на договора е близо 
13 млн. лв., а изпълнителят 
е „ГБС Инфраструктурно 
строителство“. „Пътин-
вест-инженеринг“ ще уп-
ражнява строителния над-
зор, като стойността на 
договора с тях е 24 894 лв. 
без ДДС. Строително-мон-
тажните работи включват 
ремонт на вертикалните 
повърхности на стълбове-
те и усилване с въглеродни 
нишки, ремонт на опорните 
устройства (почистване и 
консервиране, както и вла-
гане на нови), поправка на 
опорни зони на главните 
греди (импрегниране, въз-
становяване на бетонно 
покритие, усилване с въ-
глеродни ленти), цялостно 
обновяване на пътното 
платно, казаха от АПИ.

Поради сложността 
на дейностите, които ще 
бъдат направени, и натова-
рения трафик по двете ма-
гистрали ще бъдат въвеж-
дани временни организации 
на движението през виадук-
тите, казаха от пътната 

агенция. Според обяснени-
ята им винаги едно платно 
ще бъде оставено отворе-
но за движение и по този 
начин ще се осигури безо-
пасност при пътуването.

Още 60 цъкащи бомби

И ако за ремонти по пъ-
тищата се отделят пари, 
положението с мостовете 
у нас се неглижира от упра-
вляващите вече повече от 
десетилетие. В предава-
рийно състояние са не само 
тези три виадукта, а общо 
64 моста от републиканска-
та пътна мрежа. Това показ-
ва проучване, направено от 
френската компания „Фре-
сине“ през 2003 г. с пари от 
тамошното правителство. 
Тогава бяха изследвани 4000 
мостови съоръжения по бъл-
гарските пътища. Необхо-
димите средства за рехаби-
литация се оценяват между 
120 и 200 млн. лв. 

През годините различ-
ните ръководства на път-
ната агенция се опитваха 
да издействат приемането 
на цялостна програма за 
решаването на проблема 
с осигуряване на нужното 
финансиране. За съжаление 
сериозността на ситуаци-
ята не се оценява и дежур-
ният отговор е няма пари. 
Така през 2005 г. голямото 
наводнение заличи моста 
на Стряма, а през 2012 г. се 
срути и мостът на Струма 
при с. Рибник. 

„Аварийният“ списък 
беше представен през 2010 
г. и на тогавашния регио-
нален министър и настоящ 
президент Росен Плевнели-
ев. Той го нарече „програма 
за рехабилитация на мос-
товете“, но също не успя да 
намери пари за нея. Идеята 
му беше да се търси финан-
сиране по Оперативна про-
грама „Регионално разви-
тие“, но тя не се реализира. 
Мостовете не са включени 
и в новите оперативни про-
грами за финансиране през 
следващия планов период 
2014-2020 г. Причината е, 
че Европа вече не дава пари 
за ремонт на пътни съоръ-

жения, а само за изгражда-
не на нови. Така може да се 
окажем в ситуацията да 
построим магистралите 
„Тракия“ и „Хемус“, но мосто-
вете в старите им участъ-
ци да рухнат. От списъка, 
предоставен от пътната 
агенция, се вижда, че 11 
моста от „Хемус“ се нуж-
даят от ремонт в спешен 
порядък. В най-опасно със-
тояние са мостовете по 
третокласните пътища, 
много от които са корози-
рали. Вместо да се оттича, 
водата навлиза в основите 
на съоръженията. С нея се 
смесват абразивните ма-
териали, с които пътища-
та се чистят зимно време, 
и всичко това разяжда бе-
тона.

За да решим проблема, 
искахме да кандидатства-
ме за заем от Световната 
банка, но тогавашният 
финансов министър Си-
меон Дянков не разреши, 
каза Лазар Лазаров. Се-
гашният Калин Христов 
не е по-сговорчив. Просто 
защото всички искат пари, 
а в бюджета няма. Трябва 
ли обаче да се случи най-
страшното, за да се осъз-
нае сериозността на про-
блема, питат се пътните 
специалисти. Със сигур-
ност тогава ще ни излезе 
много по-скъпо....

През това лято на отделни места 
от републиканските пътища отново 
ще се образуват задръствания за-
ради ремонтни дейности. Очаква се 
тапи да има по пътя за Черноморие-
то и към Гърция.

Планираното завършване на ма-
гистрала „Тракия” за началото на ак-
тивния туристически сезон, обещано 
от вицепремиера и регионален минис-
тър Екатерина Захариева, няма да 
осигури бързо придвижване на тези, 
които са решили да почиват по Юж-
ното Черноморие.

До края на май се очаква да запо-
чне ремонт на два виадукта - „Вър-
шилата” на 61-вия километър ще се 
рехабилитира една година, а съоръ-
жението преди Церово - 18 месеца.

Разширението на пътя от Бургас 
до Слънчев бряг трябва да завърши в 
края на юни, въпреки че е възможно 
да има забавяне заради искането на 
община Поморие за допълнително из-
граждане на еднопосочни обръщала.

Тези, които са избрали да почиват 
на Северното Черноморие, ще съкра-
тят като километри част от пътя. 
През юни трябва да са готови около 
10 км от магистрала „Хемус“ между 
Шумен и Белокопитово. Изникнал на-
поителен канал пък отложи старта 
на другия участък от магистралата 
- 8,5-километровата връзка на Со-
фийското околовръстно с „Хемус“ при 
пътен възел Яна за август. 

През май е планирано да започне 

реконструкцията на виадукта „Бе-
бреш“ над Витиня преди тунела Топли 
дол, който ще продължи около година. 
От пътната агенция увериха, че няма 
да се затваря магистралата, а дви-
жението ще става в едното платно.

Втората тапа е при Велико Тър-
ново, където цяло лято ще е затво-
рен царският път през възел Качица, 
а ще се минава по обходен маршрут.

Третото забавяне е при Девня, къ-
дето поне до средата на юни ще се 
пътува в едното платно. Въведена е 
временна организация на движението 
заради ремонта на естакадата, а в 
посока София - Варна се минава по 
първокласния път Шумен - Варна.

Тапа по основния път за Гърция 
ще има през цялото лято. Въпреки че 
се очаква предсрочно завършване на 
участъка от 16 км до Дупница през 
юни, проблемът идва от строежа на 
лот 4 от магистрала „Струма” от 
Сандански до ГКПП „Кулата“. Движе-
нието от с. Струмяни до граничния 
пункт става по обиколни пътища. 
Връзката от Петрич за Кулата ста-
ва през селата Марино поле и Чучу-
лигово. В участъка от с. Марикости-
ново до Кулата движението ще е по 
същия път до средата на септември. 
Очаква се в края на този месец да 
се затвори международен път Е-79 
в отсечката от Струмяни в посока 
Сандански, Петрич и Кулата. Движе-
нието ще става по обходен маршрут 
през Петрич.

Снимки Георги Сотиров

          „Хемус“ и „Тракия“ трябва да започне до края на май
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(Продължение 
от миналия брой)

Рехабилитация на мостови 

съоръжения и пешеходни 

подлези

В периода 2006-2012 г. 
се извърши поетапно ог-
лед и обследване на около 
360 мостови съоръжения 
на територията на Сто-
личната община, което 
позволи своевременно про-
ектиране и извършване на 
ремонтно-възстановител-
ни дейности. Изготвиха 
се 135 инвестиционни про-
екта, като при 84 моста 
строителните работи 
приключиха.

В същото време поради 
липсата на системна под-
дръжка в период на повече 
от 25 години необходи-
мостта от продължаване 
на програмата за рехаби-
литация на мостовите съо-
ръжения е актуална.

В съответствие с из-
готвените инвестиционни 
проекти предстоят строи-
телно-монтажни работи на 
повече от 50 моста, вклю-
чително разположените по 
протежение на бул. „Цари-
градско шосе”, бул. „Влади-
мир Вазов”, бул. „Ботевград-
ско шосе” и бул. „Сливница”:

5 надлеза по „Цари-
градско шосе”;

13 надлеза по бул. 
„Владимир Вазов” и „Ботевг-
радско шосе”;

Надлезът при „За-
харна фабрика”.

Пасарелка над 
р. Владайска при стокова 
борса „Зимница” - за 150 
хил. лв.;

Пасарелка, свързва-
ща ул. „Кожарска” и ул. „Мед-
никарска” над р. Владайска, 
район „Сердика” и „Подуяне” 
- за 150 хил. лв.;

Мост по ул. „Вой-
нягово” при ул. „Меча поля-
на”, кв. „Княжево” - за 180 
хил. лв.;

Мост по ул. „Горска 
теменуга” при кръстовище 
с ул. „Явор”, кв. „Княжево” - 
за 100 хил. лв.;

Мост над р. Владай-
ска по ул. „Сребрист бор”, с. 
Владая - 160 хил. лв.;

Мост по ул. „Под-
краище” над р. Суха Лешни-
ца, с. Владая - 120 хил. лв.;

Рехабилитация на 
пешеходна пасарелка по 
продължение на ул. „Панчо-
вица” над р. Уршак - за 150 
хил. лв.;

Мост над р. Леснов-
ска по ул. „Езерата”, с. Него-
ван, район „Нови Искър” - 380 
хил. лв.;

Водосток по ул. 
„Траянов път”, м. „При Мит-
ра”, с. Казичене - 20 хил. лв.;

Мост по ул. „Оде-
са” над р. Владайска, район 
„Сердика” и „Подуяне” - 160 
хил. лв.;

Мост по ул. „Жак 

Дюкло” над р. Перловска, 
район „Кремиковци” - 280 
хил. лв.;

Мост по Чепин-
ско шосе над канал в ра-
йон „Нови Искър” - за 250 
хил. лв.;

Мост по Чепин-
ско шосе над р. Лесновска, 
район „Нови Искър” - 260 
хил. лв.;

2 моста над река 
Лесновска на път IV 18051-

430 хил. лв. (целева субсидия 
от бюджета);

Мост по ул. „Нар-
цис” над р. Драгалевска;

Мост по бул. „Лазар 
Михайлов” над р. Суходол-
ска, район „Сердика”;

Мост над р. Искър 
при с. Кубратово, район 
„Нови Искър”.

Мост над р. Леснов-
ска, с. Световрачане;

2 бр. надлези, над жп 

линията, с. Ботунец, район 
„Кремиковци”;

Водосток на об-
щински път с. Равно поле 
- с. Долни Богров над при-
ток на р. Лесновска, район 
„Кремиковци”;

Нов надлез по бул. 
„Адам Мицкевич”.

Ще продължат необхо-
димите предпроектни про-
учвания и изготвянето на 
проекти за рехабилитация 

на всички съоръжения със 
занижени показатели по от-
ношение на носимоспособ-
ност, устойчивост и безо-
пасност на експлоатация.

Паралелно с работата 
по мостовите съоръжения 
се извърши обследване на 
пешеходните подлези на 
територията на града. 
Изготвиха се инвести-
ционни проекти за ремонт 
на 53 подлеза. Завършиха 

ремонтните работи при 
31 от тях.

През 2013 и 2014 г. се 
планира основен ремонт 
на още 28 подлеза, вклю-
чително тези по бул. „Бъл-
гария”, бул. „Ботевградско 
шосе” и бул. „Владимир Ва-
зов”. Дейностите включ-
ват цялостно саниране на 
подлезите, ликвидиране на 
течове, ремонт на настил-
ки, стени, тавани, стъпала 
и парапети, почистване на 
оттоци и възстановяване 
на осветлението. При на-
личие на конструктивна 
възможност се изпълняват 
изискванията за осигуря-
ване на достъпна среда. С 
цел добро стопанисване и 
предпазване от вандализъм 
е предвидено монтиране на 
камери за видеонаблюдение.

В допълнение към тях 
програмата предвижда и 

основен ремонт на над 100 

улици от второстепенна-

та улична мрежа в зони 

за интервенция, които се 

различават териториал-

но от зоните, заложени 

в Интегрирания план за 

градско развитие и въз-

становяване (ИПГРВ), като 
по този начин се постигне 
качествено подобрение на 
достъпността, комфорта 
и безопасността на дви-
жение с равномерно тери-
ториално разпределение на 
инвестициите.

Изграждане и развитие 

на интегриран градски 

транспорт. Трамваен 

релсов път

Дължината на трам-
вайния релсов път в София 
към настоящия момент е 
147 км.

С цел подобряване на 
градския транспорт Сто-
личната община разработи 
Проект за интегриран сто-
личен градски транспорт и 
кандидатства успешно за 
финансирането му по Опе-
ративна програма „Регио-
нално развитие”.

На 23.08.2011 г. беше 
подписан договорът за 
безвъзмездно финансира-
не на този проект между 
Столичната община и Ми-
нистерството на регио-
налното развитие и благо-
устройството (МРРБ).

Проектът е част от 
общата стратегия за раз-
витие на градския транс-
порт. Той може да се раз-
глежда като съществена 
част от плановете за 
подобряване на градския 
транспорт, тъй като ще 
повиши качеството на 
вече реализираните инвес-
тиции в тази област и ще 
послужи като основа за бъ-
дещи интервенции.

Настоящият проект е 
в съответствие с основ-
ните насоки, определени за 
подобряване на транспорт-
ната система, като прио-
ритетно развитие имат 

Фиг. 1
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Снимки Влади Георгиев

електрозадвижваните 
транспортни системи (ме-
тро, трамвай, тролейбуси), 
и създаване на условия за 
увеличаване на използване-
то на градския транспорт. 
Проектът е съгласуван и с 
Генералния план на София, 
обновен през 2009 г. и одо-
брен от Министерския съ-
вет. Той се състои от пет 
компонента, два от които 
са пряко свързани с из-
граждане и рехабилитация 
на транспортната инфра-
структура.

Нова трамвайна ли-

ния Семинарията - кв. 

„Дървеница"

Новото трамвайно 
трасе започва от кръс-
товището на бул. „П. Яво-
ров” при Семинарията по 
бул. „Ст. Михайловски” 
през просеката в гора-
та до гара Пионер, по ул. 
„Никола Габровски”  до 
кръстовището с бул. „Г. 
М. Димитров”, по бул. „Г. 
М. Димитров” до 11 ме-
тростанция на бул. „Св. 
Кл. Охридски”, по бул. „Св. 
Кл. Охридски” до същест-
вуващото трамвайно об-
ръщателно ухо след кръс-
товището с бул. „Андрей 
Ляпчев”.

Новата трамвайна 
линия е за междурелсие 
1009 мм и е с обща дължи-
на 9060 м единичен коловоз. 
Релсовият път ще бъде из-
граден от следните видове 
конструкции:

Конструкция № 1 - 
улейни релси на стоманобе-
тонова плоча с асфалтово 
покритие - на кръстовища-
та и по ул. „Н. Габровски”;

Конструкция № 2 
- улейни релси на стомано-
бетонова плоча с паважно 
покритие - само по бул. 
„Ст. Михайловски”;

Конструкция № 3 - 
релси тип 49 на баластова 
призма, стоманобетонови 
предварително напрегнати 
траверси, еластично скре-
пление, безнаставов зава-
рен релсов път - за обосо-
бените трасета;

Конструкция № 4 - 
релси тип 49 на баластова 
призма, стоманобетонови 
предварително напрегнати 
траверси, еластично скре-
пление, безнаставов зава-
рен релсов път, покрит със 
стоманобетонови панели 
- само за прелезите;

Конструкция № 5 
- улейни релси на дървени 
траверси само за криви с 
радиус, по-малък от 20 м.

Предвижданата тех-
нология за изграждането 
на релсовия път включва 
използване на еластични 
скрепления на релсовия 
път, направа на безнаста-
вов заварен път и използва-
не на специална технология 
за шумо- и виброизолиране 
на релсовия път по ул. „Н. 
Габровски”. Планира се и до-
пълнително обезшумяване, 
включващо шумозащитни 

прегради по дължината на 
ул. „Н. Габровски” от двете 
страни и по дължината на 
бул. „Г. М. Димитров” от 
едната страна.

Проектираната кон-
тактна мрежа е тип „еди-
нична верижна компенсира-
на”. Контактната мрежа 
се разделя на 5 участъка за 
захранване, като се пред-
вижда съществуващите 
кабели за захранване да се 
удължат.

В допълнение към дей-
ностите, свързани с рел-
совия път, контактната 
и кабелната мрежа, проек-
тът включва:

подмяна на на-
стилката на пероните на 
съществуващите спирки - 
10 броя; изграждане на нови 
перони на спирки - 8 броя;

монтиране на нови 
спиркови навеси - 17 броя 
(на крайната спирка ухо 
„Дървеница” няма да се 
монтира спирков навес;

монтиране на нови 
спиркови знаци с вградено 
електронно информационно 
табло (СЗВЕИТ) - 17 броя; 
(на крайната спирка ухо 
„Дървеница” ще се мон-
тира само спирков знак 
без електронно информа-
ционно табло), изграждане 
на подземно/въздушно ел. 
захранване на СЗВЕИТ от 
разпределителни табла на 
уличното осветление или 
светофарните уредби. На 
четири броя спирки - п.к. 
„Диана” (отиване и връ-
щане) и МГУ (отиване и 
връщане), се предвижда 
захранване на СЗВЕИТ със 
статични преобразувате-
ли 600/12V от контактна-
та мрежа.

От страната на път-
ното платно на трамвай-
ната линия в участъка с 
конструкции тип № 2 по 
бул. „Ст. Михайловски” и 
№ 3 по бул. „Кл. Охридски” 
ще има обезопасителни 
парапети, спиращи пре-
минаването на хора.

Рехабилитация  на 

трамвайната линия по 

бул. „България” 

Този компонент пред-
вижда  изпълнение  на 
строително-монтажни 
работи (СМР) за рекон-
струкция на трамвайния 
релсов път, контактната 
и кабелната мрежа по бул. 
„България” от бул. „Вито-
ша” до ухо „Борово” вкл.

Линията е за между-
релсие 1009 мм и е с обща 
дължина 7432 м единичен 
коловоз. Релсовият път 
ще бъде изграден от след-
ните видове конструкции:

Конструкция № 1 - 
улейни релси на стоманобе-
тонова плоча с асфалтово 
покритие - на кръстови-
щата и от сп. „Т. Каблеш-
ков” до крайно ухо „Борово”, 
включително и него;

Конструкция № 2 - 
релси тип 49 на баластова 
призма, стоманобетонови 
предварително напрегнати 
траверси, еластично скре-
пление, безнаставов зава-
рен релсов път - за обосо-
бените трасета;

Конструкция № 3 
- безстеблени релси на 
стоманобетонови панели 
- само за мостовата кон-
струкция на кръстовище-
то на бул. „Витоша” и бул. 
„България”.

С цел обезшумяване 
предвижданата технология 
за изграждането на релсо-
вия път включва използване 
на еластични скрепления на 
релсовия път, направа на 
безнаставов заварен път, 
използване на шумо- и ви-
броизолационни елементи 
при строителството на 
релсовия път на кръсто-
вищата и участъка след 
сп. „Т. Каблешков”, както и 
изграждане на шумозащит-
ни прегради от храстите 
ligustrum vulgare (птиче 
грозде) по цялата дължина 
на пътя.

Контактната мрежа, 
която ще се изгради, е от 

нов тип „верижна компен-
сирана”, състояща се от 
контактен проводник, но-
сещо въже и звеневи стру-
ни, фиксирани с помощта 
на конзоли и напречници, 
монтирани на стълбове. 
Контактната мрежа ще 
е напълно компенсирана с 
отделно подсилване на но-
сещото въже и контактния 
проводник. Поради незадо-
волителното техническо 
състояние на кабелите 
CpH-10kV в проекта се 
предвижда да се подменят 
3 кабела - „Солун”, „Любен 
Каравелов” и „Междинен 
- Перловец - Медицинска 
академия” с обща дължина 
около 12 780 м.

При реконструкцията 
ще се извърши обновяване 
на 14 спирки, включващо 
цялостен ремонт на перо-
ните, монтиране на нови 
спиркови навеси, електрон-
ни информационни табла и 
кошчета за отпадъци. На 
спирките ще се монтират 
13 спиркови навеса и 13 
електронно-информационни 
табла. В обема на проекта 
се предвижда възстановя-
ване на тротоара от външ-
ната страна на крайното 
ухо „Борово” до устоите на 
тунела.

На стълбите на изхо-
дите на подлезите към пе-
роните на всички 8 спирки 
(без крайната и началната) 
трябва да се монтират ъг-
лови разностранни стома-
нени профили за изкачване 
и слизане на детски и ин-
валидни колички. От двете 
страни на трамвайната 
линия от страната на път-
ното платно трябва да се 
поставят нови обезопаси-
телни тръбно-решетъчни 
парапети с височина 1,15 м 
от нивото на терена и 
широчина 1,95 м, спиращи 
достъпа на хора до трам-
вайната линия.

С оглед предотвратя-
ване преминаването на 
пътници през пътното 

платно в района на спир-
ките и пероните всички 
спирки (без крайната и на-
чалната) трябва да бъдат 
обезопасени от външната 
страна с оградни системи, 
които да бъдат предпазен 
(защитен) елемент и съ-
щевременно една съвре-
менна декоративна линия, 
която да е в хармония с 
околната среда. Оград-
ните системи трябва да 
обхващат цялата дължина 
на пероните, включително 
и излазите на подлезите. 
За предотвратяване пре-
минаването на хора меж-
ду пероните на спирките 
„Техникум по текстил”, пл. 
„Ручей” и ж.к. „Мотописта” 
трябва да се монтират 
огради между коловозите 
по цялата дължина на пе-
роните. Общата дължина 
на оградните системи е 
854 м.

Разширение на метрото  

в София 2013-2017 г.

Предвижданите разши-
рения на метрото в София 
се основават на актуали-
зираната с приемането на 
Общия градоустройствен 
план на София Генерална 
схема за развитие линиите 
на метрото (фиг. 1).

Съгласно генерална-
та схема метрото ще се 
състои от 3 линии с раз-
клонения в периферните 
части с обща дължина 64 
км и 56 метростанции. 
Концепция та на генерал-
ната схема в далечната 
перспектива на реализа-
ция е линиите да имат Х-
образна структура, която 
чрез отклонения в перифе-
рията на града към съсед-
ни големи жилищни компле-
кси ще позволи обслужване 
на над 2/3 от населението 
на града. През периода 
2013-2017 г. се предвижда 
изпълнението на следните 
разширения :

Разширение на първи 

метродиаметър - ЕТАП III: 

лот 1 - бул. „Цариградско 

шосе” - летище София, и 

лот 2 - ж.к. „Младост 1” - 

Бизнес парк в „Младост 4”.

Проектът за разшире-
нието представлява зало-
женото в ОУП продълже-
ние на трасето на първи 
метродиаметър в посока 
летище София през ж.к. 
„Дружба” - лот 1 - участък 

бул. „Цариградско шосе” - 

летище София, и отклоне-
нието по бул. „Ал. Малинов” 
до Бизнес парк в „Младост 
4” - лот 2 - участък от ж.к. 

„Младост 1” - Бизнес парк 

в „Младост 4”. 

За лот 1 и лот 2 са из-
вършени процедури по пре-
ценка необходимостта от 
ОВОС и са издадени Реше-
ние № СО-172-ПР/2006 г., 
Решение №СО-35-ОС/ 
2010 г. и Решение №СО-
130-ПР/2012 г. за лот 1 и 
Решение № 45-ПР/2012 г. 

за лот 2 на компетентния 
орган, че не е необходимо 
извършването на ОВОС.

За етап III са подготве-
ни предварителните про-
учвания и анализ „Разходи 
- ползи“, приложени към фор-
муляра за кандидатстване 
за безвъзмездна финансова 
помощ по ОП „Транспорт” 
2007-2013, получил одобре-
ние с Решение С(1012)9601 
от 14.12.2012 г. на Европей-
ската комисия съгласно 
изискванията на регла-
мент (ЕО) № 1083/2006 на  
съвета.

Лот 1 - участък бул. 

„Цариградско шосе” - ж.к. 

„Дружба” - летище София

Участъкът е с обща 
дължина 4968 м (2079 м под-
земни и 2888 м открити), 
две подземни и две надзем-
ни метростанции. Трасе-
то на участъка преминава 
през административен ра-
йон „Искър”, който включ-
ва част от ж.к. „Дружба” 
(микрорайони „Дружба 1” 
и „Дружба 2”), активна ин-
дустриална и логистична 
зона и достига до летище 
София с прилежащата му 
инфраструктура.

За участъка са проведе-
ни процедури по ЗОП за из-
бор на изпълнители за про-
ектиране и строителство 
и инженер-консултант за 
консултантски инженерни 
услуги в строителството. 
След приключването на 
процедурите са сключени 
договори и на 21.11.2012 г. 
строителството започна, 
което се предвижда да при-
ключи през януари 2015 г.

След строителство-
то през ж.к. „Дружба” ще 
бъде обновен бул. „Кръстьо 
Пастухов” със съпътства-
щата инфраструктура.

Лот 2 - участък „Мла-

дост 1” - Бизнес парк 

„Младост 4”

Участъкът е с дължина 
2 км и 620 м и 3 метростан-
ции и е изцяло подземен. На-
чалото на участъка е след 
метростанция „Младост 
1” от км 15+450 и завършва 
при км 18+070.

Трасето е разположено 
под пътното платно на 
бул. „Александър Малинов”, 
преминаващо през петте 
микрорайона „Младост 1”, 
„Младост 1А”, „Младост 
2”, „Младост 3” и „Младост 
4” на втория по големи-
на и население жилищен 
комплекс в столицата. В 
„Младост 4”, където е по-
следната метростанция 
от участъка, е разположен 
Бизнес парк София (БПС), 
който е най-големият висо-
котехнологичен парк в Юго-
източна Европа. Броят на 
заетите в БПС е над 20 000 
души на ден. В перспекти-
ва и след реализацията 
на втория етап на Бизнес 
парка броят на заетите в 
него се очаква да достигне 
30 000 души.
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Предвижда се строи-
телството да започне през 
април 2013 г. и да завърши 
през януари 2015 г.

След завършване на 
участъка са предвидени ре-
конструкция и обновление 
на бул. „Александър Мали-
нов” от бул. „А. Сахаров” до 
ул. „Самара”.

Със завършването 

през 2015 г. на III етап от 

проекта за разширение на 

метрото в София ще бъ-

дат постигнати следните 

ползи:

Допълнително на-
селение, обслужвано от ме-
трото - 150 000 души;

Дневни пътувания 
с метро - нови 53 780 души;

Спестени хиляди 
часове - 30 000 човекочаса 
на ден;

Намаляване на тра-
фика в София с над 10 000 
автомобила дневно;

Намаляване замър-
сяването на въздуха с над 
12 хил. т годишно в, т.ч. 
8,6 хил. т/годишно С0

2
.

Разширение на втория 

метродиаметър

Подготвя се проект 
за разширение на втория 
метродиаметър от МС 
„Джеймс Баучер” до кръсто-
вището на бул. „Черни връх” 
с бул. „Хенрик Ибсен", къде-
то между двата булеварда 
ще бъде ситуирана новата 
метростанция. Участъкът 
е изцяло подземен с дължи-
на 1,3 км и включва тунели 
с една метростанция. Тра-
сето е разположено под бул. 
„Черни връх” и има за цел да 
осигури плътно застроена-
та южна част на квартал 
„Лозенец”, множеството 
търговски обекти в района, 
както и да осигури връзка 
чрез силно развития довеж-
дащ градски транспорт по 
бул. „Тодор Каблешков” и бул. 
„Черни връх” с кварталите 
„Кръстова вада”, „Драгале-
вци”, „Гоце Делчев” и „Хла-
дилника”. Работният про-
ект ще бъде завършен през 
лятото на 2013 г.

С реализацията на про-
екта ще бъде осигурено 
прякото обслужване на жи-
лищна зона с 15 хил. души, 
като привлечените пъту-
вания към метрото вслед-
ствие и на силно развития 
довеждащ транспорт се 
предвижда да достигне 20 
хил. пътувания на ден.

Трети метродиаметър

Разработва се инвес-
тиционният проект за 
изграждането на третия 
метродиаметър (линия 3) - 
„Депо „Ботевградско шосе” 
- бул. „Владимир Вазов” - ЦГЧ 
- ж.к. „Овча купел”, който се 
финансира от ОП „Транс-
порт". Проектът включва 
предпроектни и прединвес-
тиционни проучвания, раз-
работване на идеен проект 
и регулационен план, подго-
товка на документация за 
преценка необходимостта 
от ОВОС, анализ „Разходи и 
ползи” и финансов анализ и 
подготовка на документа-
ция за провеждане на от-
крита процедура по ЗОП за 
избор на изпълнител. 

Линия 3 се предвижда да 

бъде реализирана като „леко 
метро” с дължина 15,5 км и 
19 метростанции. Частта 
от трасето в централната 
градска част - 7,8 км, ще 
бъде подземна, а останали-
те 8,7 км в двете периферии 
на линията ще бъдат над-
земни на естакада, като съ-
ответно 8 от метростан-
циите ще бъдат надземни 
на естакада, а останалите 
11, които са разположени 
предимно в централната 
градска част, ще са подзем-
ни. В проекта се предвижда 
връзка с жп мрежата чрез 
спирка на линията София - 
Перник, при последната ме-
тростанция от трасето 
между ж.к. „Овча купел” и 
кв. „Горна баня”. Предвижда 
се и изграждането на ав-
тогара и буферен паркинг 
при първата метростан-
ция на бул. „Ботевградско 
шосе” и втори паркинг на 
Околовръстното шосе при 
последната метростанция. 
Инвестиционният проект 
ще бъде завършен в среда-
та на 2013 г. Проектът за 
изграждането на линия 3 е 
включен в инвестиционна-
та стратегия за разрабо-
тване на ОП „Транспорт” 
през програмния период 
2014-2020 г., като в нача-
лото на 2014 г. ще има про-
ектна готовност за започ-
ване на строителството. 
Проектът включва реали-
зацията на метролинията, 
изграждането на депо и 
доставката на ново поко-
ление подвижен състав с 
горно токоснемане.

След реализацията на 
целия проект ще се осигури 
достъпност до метрото на 
нови над 400 хил. души при 
прогнозно натоварване с 
пътници на третия метро-
диаметър 162 хил. пътува-
ния на ден.

Развитие на велосипедната 

инфраструктура и обосо-

бяване на пешеходни зони.

Изграждане и развитие 

на велосипедната инфра-

структура.

Със Заповеди № РД-09-
01-92/21.03.2012 г. и № РД-
09-01-121/10.04.2012 г. на 
кмета на Столичната об-
щина се сформира работ-
на група, която подготви 

Програма за развитие на 
велосипедния транспорт 
на територията на София 
за периода 2012-2015 г. Про-
грамата е приета с Реше-
ние № 18 от 26.01.2012 г.

Целта на програмата 
е поетапното развитие и 
създаване на цялостна, от-
носително непрекъсната 
веломрежа, като същест-
вуващата се допълни, раз-
шири и развие.

До 2012 г. включител-
но са реализирани 10 ве-
лотрасета с обща дължина 
около 32 км. Програмата 
предвижда проектиране и 
изграждане на 30 велотра-
сета с обща дължина 76 
км, както и обособяване на 
охраняеми места за пар-
киране на велосипеди при 
метростанциите и на цен-
трални локации.

Под формата на публич-
но-частно партньорство 
се планира да се въведе 
услугата „обществен вело-
сипед” след изграждане на 
основна част от велоси-
педната мрежа, предимно в 
централната градска част. 
Тази услуга ще представля-
ва електронна система за 
паркиране на специално 
обособени стоянки и отда-
ване на обществени вело-
сипеди.

Очакваният положите-
лен ефект от реализиране-
то на програмата е:

Подобряване на ка-
чеството и развитието на 
градската комуникацион-
но-транспортна система 
и превръщането на София 
в модерна и развита евро-
пейска столица;

Промяна на начи-
ните на пътуване - стиму-
лиране на гражданите да 
предпочетат и използват 
алтернативни и здраво-
словни форми на транс-
порт;

Намаляване на за-
дръстванията и очаквания 
от това екологичен ефект;

Намаляване на път-
но-транспортните произ-
шествия.

Пешеходни зони и прос-

транства

Пешеходното движение 
се осъществява по налична-
та улична мрежа - по тро-
тоарите (и често по път-
ните платна), по пешеходни 

алеи в парковете, местата 
за отдих и развлечение, в 
обособени пешеходни зони, 
организирани специално 
или чрез забрана на авто-
мобилното движение. То е 
затруднено, а в известни 
райони блокирано поради 
разположените в пешеход-
ните пространства заве-
дения, магазини, паркирани 
автомобили, поради намале-
ния габарит на тротоари-
те и лошото състояние на 
настилките, неправилното 
ситуиране на спирките, ло-
шата осветеност и обезо-
пасеност.

Към настоящия момент 
пешеходните зони и прос-
транства в града са недос-
татъчни и се налага тяхно-
то развитие. През 2012 г. 
започна архитектурно-бла-
гоустройственото оформ-
ление на бул. „Витоша” от 
бул. „Патриарх Евтимий” 
до ул. „Позитано” и нейно-
то превръщане в истинска 
пешеходна зона, обвързана 
с пл. „Света Неделя” и прос-
транството около НДК, 
като по този начин се оф-
орми и връзка с Южния парк.

Паралелно с това пое-
тапно се модернизират и 
тротоарите в града чрез 
подмяна на старите амор-
тизирани настилки с нови 
от пясъчен асфалтобетон 
или унипаваж, при което се 
изпълняват изискванията 
за достъпна среда.

Изграждане и модернизация 

на уличното осветление

Уличното осветление на 
територията на София е в 
по-голямата си част морал-
но и технически остаряло и 
силно амортизирано. При-
чината, от една страна, е 
бурното строителство в 
последните години в сто-
лицата без осигуряване на 
необходимите за тази цел 
инвестиции. В следващите 
години е необходимо отде-
ляне на адекватен финансов 
ресурс за изграждане, подо-
бряване и модернизация на 
инфраструктурата на улич-
ното осветление.

През 2012 г. Столична-
та община извърши енер-
гиен одит на уличното 
осветление в града, на ба-
зата на който е изготвен 

проектът „Подобряване на 
енергийната ефективност 
на уличното осветление на 
София”. На базата на този 
проект общината предаде 
необходимата документа-
ция, изискана от Министер-
ството на икономиката, 
енергетиката и туризма 
(МИЕТ) за кандидатства-
не за финансиране по фонд 
„Козлодуй”.

Проектът обхваща 
уличното осветление в Со-
фия - разширен център, ж.к. 
„Дружба 1 и 2”, гр. Банкя и 
бул. „Цариградско шосе”.

Одобрената стойност 
на проекта е 3 362 455 евро.

С тази сума ще бъде 
изградена система за кон-
трол и мониторинг на ця-
лата мрежа на уличното 
осветление в града, както 
и ще бъдат подменени ос-
тарелите и енергийно не-
ефективни осветителни 
тела в по-горе упоменати-
те райони.

С подмяната на ста-
рите неефективни осве-
тителни тела с енергий-
ноефективни се очакват 
годишни икономии от :

Спестена електро-
енергия - 5 345 891 kWh/г.

Спестени емисии - 
4 600 000 kg/С02/г.

Спестени разхо-
ди за електроенергия - > 
750 000 лв./г.

Спестени разходи 
за поддръжка на уличното 
осветление – 300 000 лв./г.

Приемането на ясно 
структурирана полити-
ка относно подмяната на 
остарелите енергийно не-
ефективни осветителни 
тела е от първостепенно 
значение. Подмяната им 
би довела до намаляване 
на разходите за електрое-
нергия с 20-40% в зависи-
мост от разглежданите 
райони. По-дългата стан-
дартна гаранция на нови-
те енергийноефективни 
осветители ще доведе до 
намаляване и на разходите 
за поддръжка. Изгражда-
нето на автоматизирана 
система за управление и 
мониторинг ще елиминира 
възможността за нерегла-
ментирани включвания към 
мрежата на уличното ос-
ветление, както и ще даде 
възможност за по-добро 
управление на осветление-
то и допълнително нама-
ляване на разходите за ел. 
енергия.

Мониторинг,  

оценка и актуализация  

на програмата

Реализацията на тази 
програма е сложен и мно-
гообразен процес, свързан 
с влиянието на фактори 
и обстоятелства в един 
сравнително дълъг период 
от време, при различни по-
литически, икономически и 
социални ситуации и про-
мени в микро- и макросре-
дата. Следователно не е 
възможно да се предвидят 
точно всички промени, кои-
то ще настъпят при изпъл-
нението на дадена стра-
тегия и план за действие. 
Поради тези причини реа-
лизацията на програмата 

следва да се възприема 
като един непрекъснат 
процес на наблюдение, 
контрол, актуализация и 
коригиране на същест-
вуващите вече насоки за 
развитие и дейности, адап-
тирайки ги към настъпили-
те нови обстоятелства и 
променена среда.

Много е важно да се 
подчертае, че предложени-
те приоритети дават само 
перспективите и насоките 
за развитие и не могат да 
имат задължителен харак-
тер. Те не могат да бъдат 
строга рамка, ограничава-
ща възможните допълни-
телни дейности, програми 
и проекти.

След утвърждаване на 
предложената програма 
се предвижда мониторинг 
на изпълнението - перио-
дично събиране, анализ и 
използване на информация, 
необходима за управление-
то и вземането на реше-
ния в процеса на работа. 
По този начин може да се 
сравни реалният напредък 
на програмата с предвари-
телно планираните дейнос-
ти. Мониторингът е част 
от регулярното управление 
на прилагането на програ-
мата и изпълнява основна 
функция. В тази връзка це-
лесъобразно е разработва-
нето на ежегодни отчети 
на постигнатото.

Оценка на изпълнение-

то на мерките - периодич-
но, съобразно сроковете на 
приключване на предвидени-
те проекти, е желателно да 
се проследи постигнатото 
въздействие от реализаци-
ята, като се определят съ-
ответните количествени 
или качествени измерители 
за ефективност. Индика-

торите за успех могат да 

бъдат:

Процент на реали-
зираните в срок задачи от 
плана за действие;

Увеличен процент 
на усвояване на средства-
та за рехабилитация на 
транспортната инфра-
структура;

По-високи скорости 
на придвижване и по-малки 
интервали на чакане;

Повече места за 
паркиране;

Нарастващ про-
цент на търсещите об-
ществен транспорт;

Увеличение на про-
цента на удовлетвореност;

Процент на намале-
ни разходи за публично ос-
ветление при запазено или 
увеличено ниво на освети-
телните мощности.

Настоящият документ 
е отворена система. Вед-
нъж приет, той би трябва-
ло да остане относително 
константен в стратеги-
ческата си насоченост и 
приоритети, но отворен 
и гъвкав по отношение на 
мерките и проектите. Ак-
туализация на програмата 
се извършва като послед-
ващ етап на отчетените 
проекти при незадоволи-
телна оценка на постиг-
натия от тях ефект или 
непреодолими пречки за 
изпълнението им в предви-
дените срокове.
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Десислава Йорданова, директор на Дирекция „Жилищна политика“ 
в Министерството на регионалното развитие и благоустройството:

Очакваме проектите да раздвижат малкия и средния бизнес

Николета Цветкова 

Г-жо Йорданова, преди 

дни се състоя информа-

ционна кампания за енер-

гийното обновяване на 

домовете в центъра на 

София, как протече тя и 

ще има ли и в бъдеще та-

кива инициативи?

Събитието е част от 
втората информационна 
кампания по проекта. Пър-
вата стартира през сеп-
тември и приключи през 
ноември. С началото на про-
летта започваме отново, 
като по план ще посетим 
всичките 36 града, които 
могат да участват в про-
екта. Сега има и промяна 
в изискванията за предос-
тавяне на безвъзмездната 
помощ и процента на съфи-
нансирането, която разяс-
няваме. Много е добре, че 
ще комуникираме директно 
със собствениците. Кам-
панията ще трае от 2 до 
4 дни в зависимост от го-
лемината на града, като 
целта е да се достигне до 
възможно най-голям брой 
хора. Предвиждаме и сре-
щи с домоуправителите. 
В София информационните 
кътове ще са разположени 
в 3 локации едновременно 
от 16 до 19 май. 

Надяваме се именно 
втората кампания да ни 
послужи като инструмент 
за запознаване на хората с 
промените в програмата. 

Какви са те?

От 50 на 75% нараства 
безвъзмездната помощ, 
което е сериозно изменение 
в полза на хората. 

А колко са до момента 

подадените и одобрените 

проекти, както и сключе-

ните споразумения за фи-

нансиране?

Подадените заявления 
са 188, от които одобрени 
са 111, а отхвърлени -15, 
които не отговарят на ос-
новните изисквания за го-
дина на проектиране (преди 
26 април 1999 г.), минимум 
3 етажа, и да има поне 6 
апартамента в сградата. 

След като делът на съ-
финансиране падна до 25%, 
се наблюдава повишаване 
на активността по отно-
шение както на депозира-
ните заявления, така и на 
броя на срещите и консул-
тациите на хората с про-
ектантите мениджъри и 
министерството.

Най-много са заявлени-
ята в София, следвани от 
Южен централен район. 
Много активни са и гра-
довете Варна, Бургас, Бла-
гоевград и Хасково, като 

получените заявления в тях 
са между 10 и 13. 

Отчиташе се, че по-

вече интерес се заявява 

там, където има реализи-

рани проекти от демонс-

трационното обновяване 

по ПРООН, очаквате ли  

сега със започването на 

фактическата работа да 

има раздвижване?

Естествено е този 
проект да стимулира хора-
та и част от подадените 
заявления наистина са в 
близост до сгради, реализи-
рани по Демонстрационния 
проект на ПРООН и МРРБ. 

Фактическото обновя-
ване зависи от това кога 
ще бъде приет индикатив-
ният бюджет и кога ще 
бъде подписано споразуме-
нието за финансова помощ. 
В момента мениджърите 
по места изготвят инди-
кативни бюджети  за всяка 
одобрена сграда. След това 
собствениците трябва да 
ги приемат и едва тогава 
се продължава напред с ре-
гистрацията на сдружение 
на собствениците, ако не 
е направено, и подписване 
на споразумение за безвъз-
мездна помощ. Предвари-
телното вписване на сдру-
жение е знак, че има воля да 
се изпълни обновяването, 
защото е важно не само да 
се осигурят средствата 
за съфинансиране, които 
намаляват с последната 
промяна, а да има разбира-
телство и желание вътре 
в етажната собственост.

До момента има под-
писани само две споразуме-
ния за предоставяне на фи-
нансиране. Очакваме след 

сключването на споразу-
мение дадената сграда да 
бъде обновена до 6-7 месе-
ца. В това време трябва да 
се изготвят техническото 
и енергийното обследване, 
да се проектират мерките 
за енергийна ефективност, 
да се избере строител по 
Закона за обществените 
поръчки и след това да се 
извърши строителството. 

Имате ли статистика 

за какъв тип сгради инте-

ресът е най-голям? 

Интересното е, че това 
не са панелни жилища. Най-
много са сградите моно-
литно строителство, има 
няколко едроплощен кофраж. 
Повечето са с между 12 и 15 
апартамента, на около 5-8 
етажа, като има няколко с 
повече, а една от най-го-
лемите одобрени сгради 
е на 14 етажа, с 52 апар-
тамента. За съжаление, 
колкото и да ми се иска, 
това е рядкост, може би 
защото собствениците на 

по-малките жилища по-лес-
но се сдружават. Знаете, 
че цялата програма е за 
180 сгради. Искам обаче да 
подчертая, че това трябва 
не да спира хората, а да ги 
прави по-активни, защото 
не всяко заявление ще полу-
чи одобрение. 

Промяната в стой-

ността на безвъзмездна-

та помощ ще важи ли и за 

заявленията, подадени при 

старите условия? 
Да, дори и за сключе-

ните споразумения, като 
при тях ще бъдат подпи-
сани анекси. Условията по 
проекта бяха договорени 
през 2011 г., като 50-те 
процента бяха отчетени 
като голямо постижение 
спрямо стойностите на 
безвъзмездна помощ в дър-
жавите от Западна Европа. 
Но социалният статус у 
нас е много по-различен от 
този в други европейски 
държави, което наложи да 
водим преговори с ЕК. Пър-

вите бюджети показаха, че 
собствениците трябва да 
осигурят сериозна сума, за 
да се изпълнят дейности-
те по обновяване. Освен 
това сградите в страната 
са в доста лошо състояние 
и липсват традиции в упра-
влението на етажната 
собственост. Всички тези 
аргументи бяха изтъкна-
ти пред комисията, за да 
се стигне до предоговаря-
нето. 

При 50 на 50 каква 

стойност трябваше да 

приготвят собствени-

ците?

Трудно е да се каже, за-
щото сумите зависят от 
броя на апартаментите и 
от това дали вече са пред-
приемани някакви мерки за 
енергийна ефективност. 
Голям разход се получава за 
ремонт на покрив например. 
Той не е типичната мярка 
за ефективност, но кога-
то е в лошо състояние, се 
започва от него. Средно 
около 6000 лв. най-често 
излиза стойността при 
50% безвъзмездна финан-
сова помощ. Ако тя падне 
на 3000 лв., веднага ще се 
усети разликата, което 
ще се случи в резултат на 
увеличаване на безвъзмезд-
ната финансова помощ от 
50 на 75%.  

Имаше райони, в кои-

то изборът на проектни 

мениджъри се забави, как 

се отразява това на про-

екта?

Забавяне имаше при 
търга за мениджър в Севе-
розападния и Североизточ-
ния район. Подадените там 

заявления се обработват 
от министерството и хо-
рата не са ощетени. Един 
от най-активните градове 
е Варна, но интерес има и 
във Враца и Монтана.

Сега процедурата по 
избор за Северозападния 
район приключи и скоро 
ще има подписан договор. 
Търгът за Североизточ-
ния район също завърши, 
но за него в момента тече  
обжалване. 

Забавянето се получи не 
заради липсата на кандида-
ти, а защото те не отго-
варяха на изисквания та на 
възложителя. 

Разполагате ли с данни 

как изпълнението на про-

ектите ще се отрази на 

бизнеса?

Точни данни нямаме, но 
се надяваме да помогне на 
бизнеса. Очакваме най-вече 
малките и средните фирми 
да поемат глътка въздух с 
работата по сградите. 

Какво предвиждате за 

новия програмен период, 

когато се очаква енер-

гийната ефективност на 

домовете да е един от ос-

новните фокуси?

Целта е наистина да 
получим доста по-голям бю-
джет през следващия про-
грамен период, когато ще 
има разширяване на допус-
тимите дейности. Пред-
виждаме да може да се пра-
ви и пълна реконструкция 
на сградите. Това е едно 
от основните желания на 
хората, които открояваме 
при срещите си по време 
на информационните дни. 
Там, където се докаже не-
обходимост, ще се прави 
пълно конструктивно ук-
репване  заедно с мерките 
за енергийна ефективност. 
Сега съсредоточаването е 
върху сгради, които са без 
конструктивни проблеми. 

Програмата „Региони 
в растеж”, по която ще се 
отпускат средствата, в 
следващия програмен пери-
од ще обхване повече гра-
дове - 67. Това ще позволи и 
на повече хора да кандидат-
стват. Дали ще има проме-
ни в самите критерии за 
допустимост на сградите, 
към момента няма яснота. 
Условията все още се об-
съждат и ще се предста-
вят пред ЕК. Първо трябва 
да се знае колко пари ще 
бъдат отпуснати, след 
това ще се решава дали да 
се запази обхватът. Наши-
те цели са да се обновят 
големите панелни блокове, 
с много апартаменти. Ос-
вен това ще се опитаме 
да запазим 50-те процента 
европейско съфинансиране. 

Снимка Денис Бучел
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Кметът Владимир Георгиев: 

Eлица Илчева

Малък град на голяма история. Така 
Нина Христовска, директор на местния 
исторически музей, нарича града, разпо-
ложен в полите на Рила.

Доскоро се смятало, че основаването 
му е от времето на турските завоевания. 
От 2004 г. обаче излизат разкопки, кои-
то доказват, че тук е имало много стари 

поселища и добив на желязо още през II в. 
Столетия са формирали и утвържда-

вали чертите на града, станал известен 
като град на желязото, град на най-про-
чутата и най-многобройна художествена 
школа на Балканския полуостров, град на 
първата Комуна.

Територията, върху която е възникнал 
и на която постепенно се оформял като 
стопански, административен и културен 

център, е била обитавана още от праис-
торически времена. 

Основна предпоставка за възникване-
то на днешния град, началото на който 
трябва да търсим в годините на Втора-
та българска държава (XII-ХIV в.), е било 
производството на желязо от богатите 
с руда земи около него. С железодобива, 
най-типичното производство до Осво-
бождението тук, са свързани развитие-

то и процъфтяването на града. Високото 
поле, разположено в северната част на 
красивата планина, давало богатства-
та си, а съоръжението „самоково”, което 
чрез водата самó изковавало желязото - 
името на селището.

По време на Възраждането (края на 
XVIII в. до Освобождението) железодоби-
вът и скотовъдството създават условия 
за развитието и разцвета на множество 

След година и малко 

начело на града с какво 

искате да се похвалите, 

г-н Георгиев?

С много неща може да 
се похвали общинската ад-
министрация. Знаем какво 
искаме и го правим със 
замах. Доволен съм от ра-
ботата, която свършихме, 
но още в началото искам 
да кажа, че не бяхме обре-
менени с лошо наследство 
от предишното ръковод-
ство на общината, което 
беше много важно. 

Гордея се с това, което 
правим в историческата 
местност с крепостта, 
известна като „Цари мали 
град“. При разкопки там 
излязоха много интересни 
неща и подготвихме маща-
бен и новаторски проект. 
Ще превърнем останките 
от IV в. във величествен 
паметник на културата. 
Инвестицията е на стой-
ност над 5 млн. лв., финан-
сирането е по линия на ОП 
„Регионално развитие”. 
Около 15 месеца ще тра-
ят възстановителните 
дейности. Мисля, че поне 
с 5,6 месеца предсрочно 
ще го открием. При пола-
гането на първата копка 
поставихме капсула на 
времето, която да запази 
днешния ден и за бъдещи-

те поколения. Само на ня-
колко метра от крепост-
та на север са останките 
от няколко храма, строени 
през различни епохи. Кре-
постта е била охраните-
лен център на пътищата 
от Кюстендил, Сапарева 
баня, Самоков и Плов-
див, но в същото време в 
нея е кипяла и стопанска 
дейност - добив на желя-
зо, злато, отглеждали са 
земеделски култури и др. 
Мястото е стратегиче-
ско, защото околните пла-
нини са богати на руди. 
Около зданието се обра-
зува ветрило от връзки с 
манастири и светилища. 
Такова ветрило има около 
Царичино и Царевец. На 
територията на цяла Бъл-
гария няма такъв обект. 
С него откриваме нова 
дестинация. В голям про-
цент вече са възстанове-
ни кулите и експозицията, 
нашият музей има филиал 
там, направихме го заедно 
със спомоществователи и 

фондация „Белчин“, която 
се оглавява от вашия поче-
тен председател Симеон 
Пешов. Той, както знаете, 
също е от Белчин. Тепърва 
ще се гордеем с постро-
еното там.

Насоката, в която сме 
тръгнали да се развиваме, 
е изцяло туризъм във все-
ки един диапазон - с мине-
ралните извори, с истори-
ята и традициите. Нали 
сред моите ангажименти 
е и този да работя като 
рекламно лице на община-
та. Често казвам, че ако 
имахме море, нито едно 
друго място не би могло 
да се мери с нашето.

Много съм доволен 
също, че изградихме водо-
проводи и канали в Доспей 
и Белчин. От 24 села само 
две бяха включени в пре-
чиствателни станции и 
имат водопровод. 

На последната права 
сме да подпишем договор 
за водопровод и канали 

на Боровец. Покрай слу-
жебното правителство и 
предизборната обстанов-
ка сега се притеснявам 
дали ще се случи, защото 
е изключително важен 
този проект. Но ние сме 
свършили всичката ра-
бота. Няма забележки по 
книжата, така че не би 
следвало да има проблем. 
Още повече че изгражда-
нето на подземната ин-
фраструктура в курорта 
е и с национално значение. 
Там има пречиствател-
на станция, но не целият 
Боровец е заустен, защо-
то липсват тръбите на 
места. Финансирането е 
по Оперативна програма 
„Околна среда“. 

Доизградихме и корек-
цията на р. Боклуджа, сега 
е заустена в Искър. Проек-
тът беше за близо 1 млн. 
лв., подписахме го минала-
та година и го приключи-
хме успешно.

Докъде стигнахте с 

проекта за регионално-

то депо?

Миналата година при-
ключихме на първа фаза 
и този проект. Когато 
влязох в кметския каби-
нет, работата едва беше 
започнала, а вече догово-
рът е подписан от бившия 
министър Нона Караджо-
ва. Ще се инвестират 9 
млн. лв., като за момента 
единствената пречка е 
обжалването на ОВОС 
от местен инициативен 
комитет. За да не изгу-
бим парите обаче, ние ще 
направим обществените 
поръчки под условие, дока-

то се чака решението на 
съда. Така, ако то е в наша 
полза, ще стартираме из-
граждането. Трябва да се 
справим, защото не може 
да се развиваме като ту-
ристическа дестинация, 
без да сме създали усло-
вия. Когато дойде турис-
тът, трябва да е споко-
ен, че водата, която пие, 
е чиста, а отпадъците 
отиват на сигурно място. 
Екотуризмът не означава 
само разходки сред приро-
дата…

Виждам, че и повече-

то от училищата ви са 

обновени.

Да, а през 2012 г. под-
писахме договор с Минис-
терството на труда и 
социалната политика за 
изграждането на съвсем 
нова детска градина и 
социално-консултативен 
център като първи етап 
от проекта. Той вече е 
готов и само изчакваме 
момента, за да прережем 
лентата. Детската гра-
дина също е завършена 
като строеж и сега тър-
сим средства да я довър-
шим отвътре и да я обо-
рудваме. Иначе сградата 
е газифицирана, много е 
красива, цветна, създава 
настроение.

В процедура сме за са-
ниране на основно училище 
„Неофит Рилски“. Там рабо-
тим с Националния довери-
телен екофонд. 

Колко училища има в 

общината?

Фу нкционират 9  и 
всички са газифицира-

ни, със сменена дограма. 
Остана ни да довършим 
„Неофит Рилски“, където 
се прави цялостно обно-
вяване - стени, дограма, 
покрив и всичко останало. 

В момента тече про-
цедура за избор на изпъл-
нител и за изграждането 
на жилища от семеен тип. 
Предишният общински 
съвет беше против на 
територията на града 
да има такива жилища, но 
настоящият прие идеята 
и минахме всички процеду-
ри, ходихме при министър 
Томислав Дончев и успях-
ме да подпишем. Искрено 
се надявам до една година 
да приключим проекта. 
Идеята е, освен да социа-
лизираме децата от града, 
които имат нужда, в усло-
вия, близки до семейната 
среда, да осигурим и рабо-
та на 12 души. Ние имаме 
добри работници, специа-
листи с образование, за-
щото общината ни винаги 
е била социално насочена. 

По какви други проек-

ти работите?

Преди две седмици 
подписахме по „Красива 
България“ санирането на 
центъра за рехабилитация. 
Бяхме една от 34 общини, 
които получиха одобрение. 
Съфинансирането е плани-
рано, парите са заделени в 
бюджета. Общата стой-
ност на средствата от 
проекти за 2012 г. е над 
12 млн. лв. при бюджет 22 
млн. лв. Тази година бюдже-
тът ни е 26 млн. лв. без 
програмите, а проектите 
са за около 20 млн. лв. 

Владимир Георгиев е на 40 години. По професия е 
юрист. 8 години е работил като адвокат, създател 
на адвокатското дружество в града. Има две деца. 
Роден е и живее в Самоков. Майка му е работила в 
общината и казва, че е израснал по канцелариите 
и професията му е общинар. Млад и амбициозен, 
Георгиев е много активен във всички форуми на 
общините.

ÑÀÌÎÊÎÂ
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занаяти. През 1856 г. Антон Унтерберг 
- лекар по професия, основава първата в 
града стъкларска фабрика, а десет годи-
ни по-късно се създава и спиртната фа-
брика на братя Хаджигюрови. Градът се 
замогва. Населението му достига 12 000 
жители. Успоредно с икономическия про-
цъфтява и културният живот в Самоков. 
В края на XVIII в. се формира художествена 
школа, която в продължение на десети-

летие дава огромен принос в културното 
изграждане на нашата нация. Талантливо 
е майсторството на самоковските дър-
ворезбари, украсили домове, църкви и ма-
настири из цялата страна. Първата пе-
чатница в България също е основана тук 
през 1828 г. Самоковци са горди, че гра-
дът им е родното място и на Константин 
Фотинов - основоположник на българския 
периодичен пачат.

В началото на мина-
лата година стартирах-
ме много мащабна рекон-
струкция на болницата. 
Договорът е по ОП „Регио-
нално развитие“ за над 
3,5 млн. лв., 260 хил. лв. е 
съфинансирането от нас. 
Осигурили сме го изцяло и 
нямаме притеснения. Мно-
го ще бъдем внимателни 
за изпълнението, няма да 
прекъсваме работата на 
болницата. Над 7 нови кли-
нични пътеки ще има след 
ремонта. 

Амбициите ни са го-
леми, защото здравното 
заведение е едно от мал-
кото в страната, които 
не са на загуба. Не само 
защото екипът ни работи 
добре и има достатъчно 
пациенти, но и защото от 
много години общината 
финансира всички необхо-

дими подобрения и купува 
апаратура. Сега, за праз-
ника на лекарите - 7 април, 
закупихме микробус за бол-
ните на хемодиализа. На-
шата болница обслужва 
общините Костенец, Дол-
на баня, Ихтиман и 24-те 
ни села. 

Имате ли готовност 

с проекти за новия про-

грамен период?

Беше голяма битката 
Самоков да попадне между 
онези 72 общини, за които 
ще има финансиране по 
програмата за регионално 
развитие. Така вече можем 
да си правим интегрирани-
те планове. А преди 2-3 ме-
сеца от Софийска област 
не попадаше нито един 
град. Така че на тази осно-
ва за подготовка работим 
много сериозно. Завършва-
ме интегрирания план, ра-
ботим и по общия устрой-
ствен на цялата община, 
а този на града е приет.

С 24 села вероятно ра-

ботите доста и по Про-

грамата за развитие на 

селските райони.

Не. Ние сякаш сме ни-
къде - нито с големите 
градове, които може да 
кандидатстват за по-ма-
щабни проекти - например 
за обновяване на центъра, 
нито с по-малките на-
селени места, които са 
допустими по „Селските 
райони“, защото сме над 
40 000 жители. Единстве-
но сме допустими по мярка 
321, което ни причиняваше 
голям дискомфорт.

През новия период вече 
ще работим и по двете 
програми. По селата хора-
та имат нужда най-вече 
от водопроводи и канали. 
От собствени приходи 
заделяме по над 1 млн. лв. 
всяка година, но нямаме 
общинско ВиК и таксите 

отиват в държавното со-
фийско дружество. 

Имаме договор и по 
мярка 226 за изграждане-
то на кулите за видеонаб-
людение против пожар. 
Знаете, че ние сме планин-
ски район, с най-старото 
общинско лесничейство. 
18 хил. дка е територията 
на горите, които стопа-
нисваме. Предприятието 
ни носи доходи и преван-
тивните мерки са много 
важни.

Излиза, че разполага-

те с доста пари в капи-

таловата програма. 

Тази година тя не е 
много голяма и предвиж-
даме основно съфинанси-
ране. Предишните години 
със собствени средства 
изградихме общинския 
хотел и спортната зала, 
общински блок, хотел в Бо-
ровец. Него сега се опит-
ваме да продадем, за да не 
ни носи разходи.

Над 1,5 млн. лв. сме 
предвидили за асфалти-

ране, изграждаме детски 
площадки в кварталите. 
Освен това имам намере-
ние да си разкрасим край-
речните зони. За минала-
та година сме създали 400 
работни места по програ-
мите за заетост. С тези 
хора се оправиха паркови 
пространства, кръгови 
кръстовища. По този на-
чин работим там, където 
не сме допустими по про-
грамите. За Седмицата на 
гората направихме едно 
мащабно мероприятие за 
залесяване в парковете. 
Работим за това да свър-
жем с велоалеи крайреч-
ната зона с двата парка, 
като сме заделили сред-
ства и за изграждане на 
фонтани, включително и в 
реката.

А как  привличате 

външни инвеститори и 

има ли интерес към ре-

гиона?

Искам да направим ин-
вестиционен профил на 
общината. И всеки, който 
прояви интерес, да може 
да избира. Ще обособим 
територии с парцели, на 
които има развита ин-
фраструктура - газ, ток, 
вода. Започнахме второто 
електрозахранване, което 
е много важно, защото до 
момента се захранваме 
само от едно място. Ми-
налата година изградихме 
паралелна втора връзка 
между града, подстанция-
та и курорта Боровец, за 
да може при тежка зима 
да няма проблеми. Това за 
инвеститорите е много 
важно. За част от парце-
лите, които предвиждаме 
за инвестиции, чакаме да 
се приеме общият устрой-
ствен план, за да ги урегу-
лираме за производствени 
цели. Имаме и нови тере-
ни, които можем да предло-
жим на големи вериги.

Какво се случва със 

„Супер Боровец“?

Проектът е продаден 
на омански фонд. Криза е и 
явно не върви. 

Но вие сте „за“ про-

екта, нали? Подкрепяте 

инициативите на планин-

ските общини, които се 

борят с еколозите да раз-

виват курортите си.

Опитвам се да докажа, 
че ако направим природа-
та по-достъпна, няма да й 
навредим. Заставайки зад 
проекти като „Супер Боро-
вец“, не съм против приро-
дата. Да, искаме да разви-
ваме планински туризъм и 
в Боровец, и в Говедарци, и 
с нова дестинация между 
Сапарева баня и Самоков. 
Идеята е да се развият 
повече проекти, да се съз-
даде конкурентна среда. 
Ние сме апортирали земи, 
но инвестициите в лифто-
вите съоръжения са важни. 
Аз се надявам, че задвиж-
вайки малките проекти, 
ще тръгне и големият. За 
Боровец има екологична 
оценка и мисля, че няма да 
има проблеми с еколозите. 
Но да ви кажа, никак не ми 
харесва състоянието на 
горите. Нека зелените да 
помагат, да възпитават 
гражданското общество, 
да правят пейки, пътеки...

От всичко, казано до-

тук, оставам с впечат-

лението, че сте стабилни 

финансово за разлика от 

повечето общини. Така 

ли е?

Ние сме в добро със-
тояние, но трябва и да се 
внимава. Общината има 
депозити, но работим 
много добре с фонд ФЛАГ. 
Освен ниския процент на 
лихвите върху кредитите 
с фонда допълнително кон-
тролираме финансирането 
на проектите. 

Как работите с об-

щинския съвет?

Каузата е Самоков. На 
тази база е консенсусът в 
ОбС. 

Аз съм от БСП, пред-
седателят - от ГЕРБ, те 
са с мнозинство, но няма-
ме проблеми да работим 
за развитието на града. 
Обясняваме всяка препи-
ска, която внасяме, ана-
лизираме всяка ситуация, 
представяме нещата и в 
повечето случаи ни под-
крепят. Трудна е работа-
та с хора, но се справяме 
добре.

Какво се случва в кри-

зата с местните строи-

телни фирми?

Каквото навсякъде. Ко-
нюнктурата е такава, че 
на пазара по-добре сто-
ят по-големите фирми. 
Имах ме преди години дос-
та малки, защото имахме 
програма да строим със 
собствени средства. То-
гава политиката ни беше 
следната: продаваме об-
щински земи и парите 
вкарваме в строител-
ство. Това даваше хляб 
на фирмите. Сега и на 
тях им е трудно, и ние из-
питваме затруднения. Но 
трябва да кажа, че разчи-
там на сътрудничество с 
КСБ. Присъствах вече на 
организирани от Камара-
та и в. „Строител“ форуми 
и мисля, че това е пътят 
да решаваме проблеми 
заедно. Като ги обсъж-
даме, като си споделяме 
трудностите и търсим 
взаимноизгодни решения. 
Законът създава все пове-
че трудности за подизпъл-
нителите. Иска ми се да 
дават повече правомощия 
на местната власт. За-
щото ние сме отговорни 
пред хората. 

Искам да споделя с 
читателите ви един про-
блем - тежката ни работа 
с ДНСК. Ние сме голяма 
община, много строител-
ни разрешения издаваме, 
но не може да очакват 
от мен да назнача още 
5 човека, които да са им 
на разположение по всяко 
време. Те са непрекъсна-
то тук, създават стрес у 
чиновниците със санкции. 

И незаконното строител-
ство трябваше да е дей-
ност на държавата, не да 
ни го прехвърлят. Ние тук 
всички се познаваме, мно-
го по-добре е решения за 
премахване на обекти да 
се вземат от независими 
органи отвън. 

Как подобрявате ад-

министративния капа-

цитет?

15 млади специалисти 
съм назначил по различни 
програми - публична адми-
нистрация, ландшафтни 
архитекти... 

Привличаме току-що 
завършили младежи, за 
да не ги изпуснем да оти-
дат по големите градове. 
Много трябва да мислим 
за това, защото нямаме 
проблем с детски градини, 
с училища. Имаме ледена 
пързалка и басейн, плаща-
ме на 14 треньори, имаме 
ученическа спортна шко-
ла. На 60 км от София сме 
и имаме 20 вилни зони с 
постоянно живеещи. 

Кметовете от годи-

ни мечтаят за децентра-

лизация. Какво е вашето 

мнение?

 Искрено се надявам 
тя един ден да се случи. 
Нека я има областната 
администрация, нека да 
контролира, но не до сте-
пен да ни се бъркат, да 
спират инвестиционни 
намерения. Миналия ме-
сец бях с председателя 
на планинските общини 
във Франция. Той не може 
да си представи, че дър-
жавата дава концесии 
за пистите, които са на 
територията на общини-
те. Пита как кметовете 
контролират, как създа-
ваме ниво на туризма, ако 
не сме ние тези, които 
се разпореждаме. Именно 
тук трябва да се прояви 
децентрализацията. Кога-
то хората имат проблем 
с водата, те не отиват в 
дружеството в София, те 
идват при нас. Трябва да 
се мисли и за това. 

Преди 150 години на стария площад „дървена саат-кула” отмервала поредния изтекъл 
час от човешкия живот. На север от нея - пътуващи кервани, търговци и занаятчии 
утолявали жаждата си с кристално чистата планинска вода. Тя била една от 
многото за времето си, но сладката й вода, идваща по дървени тръби от планината, 
сводовете й - дело на мавританското изкуство, дяланите камъни, от които била 
съградена, я правели център на самоковската чаршия. Всеки жител на града знае, 
че който пие от кристалната вода на Голямата чешма, се връща многократно в 
Самоков или остава завинаги

Снимки авторът
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Вестник „Строител“ 

е носител на наградата 

за 2010 г. на Съюза на 

юристите в България  и на 

Висшия съдебен съвет за 

публикация в централния 

печат на правна тематика 

и за точно и обективно 

отразяване дейността на 

съдебната система

Иван Рачев

В средата на май 2012 г. община Бра-
цигово открива процедура за възлагане 
на обществена поръчка с наименование 
„Устойчиво развитие на община Брацигово 
чрез прилагане на мерки за енергийна ефек-
тивност в образователната инфраструк-
тура - СОУ „Народни будители”, НУ „Васил 
Петлешков” и ОДЗ „Божура Фурнаджиева”. 

В обявлението обектите са предста-
вени със следните тактико-технически 
характеристики: 

1. ОДЗ ,,Божура Фурнаджиева” - ремонт 
и реконструкция. Основната цел е санира-
нето на сградите от комплекса, подмяна-
та на външната дограма, благоустрояване 
на двора, както и частично преустройство 
на вътрешния блок. Детската градина е 
строена през периода 1962-1965 г. и по 
действащия ЗРП на Брацигово е 7850 кв. м. 
Сградите са двуетажни, изградени с моно-
литна конструкция, с основни носещи еле-
менти - стоманобетонови плочи, греди и 

колони. Покривите са плоски - тип студен 
покрив. Трябва да се подмени цялата ВиК 
инсталация. Застроената площ е: сутерен 
- 271,80 кв. м, първи етаж - 674,40 кв. м, вто-
ри етаж - 674,40 кв. м, тераси - 212,30 кв. м. 

2. ОУ „Васил Петлешков”. Обектът е 
ремонт и реконструкция на училището - 
цялата масивна сграда, състояща се от 
избен етаж под южната половина на сгра-
дата, два редовни етажа и тавански етаж. 
Конструкцията на сградата е масивна 
стоманобетонова, с носещи греди и коло-
ни. Съществуващата ел. инсталация е въ-
трешна, в добро състояние. Водопроводна-
та инсталация е изградена и също е в добро 
състояние. Предвижда се изграждането 
на нов санитарен възел с осем клетки за 
мъже и жени. Технико-икономически пока-
затели: застроена площ - 761,64 кв. м; РЗП 
- 1773,43 кв. м; застроен обем - 6739,03 куб. 
м. Настоящият ремонт и реконструкция 
не предвиждат събаряне на носещи стени 
и колони. Ремонтът предвижда подмяна 
на цялата външна дограма - с четирикаме-
рен ПВЦ стъклопакет, обособяване на нов 

санитарен възел за мъже и жени. Всички 
строителни дейности ще се извършат със 
съвременни строителни материали. 

3. СОУ „Народни будители”: обектът 
предвижда саниране на фасадите, частич-
на подмяна на прозорци, подмяна на входни 
и вътрешни врати. Предложената топло-
изолация е 5 см пенополистирол, а за та-
ванските пространства - 12 см минерал-
на вата. Над таванската плоча се полага 
армирана циментова замазка. Стените се 
обработват допълнително с минерална 
мазилка, а партерният етаж - с фугирана 
минерална мазилка. Санитарният възел и 
прилежащите към него северни помещения 
подлежат на цялостен ремонт - подмяна 
на настилки, фаянс и нови мивки. Прогноз-
ната стойност на поръчката е 807 433 лв. 
без ДДС. 

„Операцията” трябва да приключи за 
150 календарни дни. А критерият за оцен-
ка е икономически най-изгодна оферта при 
следните показатели: цена - 40 точки, ор-
ганизационно-техническо решение - 30 точ-
ки, срок за изпълнение - 30 точки. 

Дотук нищо кой знае 
какво притеснително. Тък-
мо обратното: сравнително 
стандартни СМР, добри пари, 
оценяване на офертите по 
достойнство - без коварни 
капани и дискриминационни 
условия. На всичкото отго-
ре и парите са гарантирани 
предварително. „Едните” 
80% са по Оперативна про-
грама „Регионално развитие” 
2007 – 2013 г., приоритетна 
ос 4 „Местно развитие и съ-
трудничество”, подприори-
тет 4.1. - „Дребномащабни 
местни инвестиции”. Оста-
налите 20% са осигурени от 
общината - чрез обществе-
на поръчка за отпускане на 
кредит в размер на 110 000 
лв., обявена след решение на 
общинския съвет. 

Конкурсната комисия 
също не e с кой знае как-
во отклонение от общото 
правило „Вържи попа, за да 
е мирно селото”. Неин пред-
седател е заместник-кме-
тът инж. Тодор Кръстев, а 
членове - инж. Румяна Григо-
рова - директор на общин-
ската дирекция „Специали-
зирана администрация”, 
Цонка Кушлева - главен екс-
перт „Обществени поръч-
ки”, Елена Асенова-Василе-
ва - юрист, Симеон Бончев 
- юрист, Сашка Манджукова 
- главен експерт АОЧР (как-
вото и да означава това, за-
щото в сайта на общината 
дешифровка на тази абре-
виатура не може да бъде 
открита), Антонио Колев 
- старши експерт „Строи-
телство и комуникации”. 

В уречения ден и час 
оферти подават четирима 
кандидат-изпълнители (по-
ред на входящите номера): 

-  Д З З Д  „ Бр а ц и г о -

во-2012”, гр. Пазарджик (в 

него влизат четири пазар-

джишки строителни фир-

ми - „Марица строй” ООД, 

„Белмекен Пазарджик” 

ЕООД, „Хаси инженеринг” 

ЕООД и „Термодинамика” 

ООД);

- „Термикс ЕС” ООД, гр. 

Пазарджик, 

- „Каро Трейдинг” ООД, 

гр. София,

- „Братя Пашкулеви” 

ООД, гр. Брацигово. 

Поради липса на доста-
тъчно място се налага да 
прескочим процедурите по 
отварянето на пликовете. 
Само ще уточним, че ексце-
сии няма и работата върви 
според предписанията на 
ЗОП. 

Големият проблем се 
появява на 8 август 2012 г., 
когато кметът на община 

Брацигово Васил Гюлеме-
тов подписва Решение № 
РДР-25/08.08.2012 г., с което 
„прошнурова и прономерова” 
крайното класиране: пър-
во място - „Каро Трейдинг” 
ООД, гр. София, 93,35 точки. 
Второ място - „Термикс ЕС” 
ЕООД, гр. Пазарджик - 88,55 
точки. (Още едно уточнение 
- не се занимаваме с ДЗЗД 
„Брацигово-2012” и „Братя 

Пашкулеви” ООД, тъй като 
те не са обжалвали пред КЗК 
решението на кмета. Тоест 
съгласни са с мотивите за 
декласирането им.)

На 27 август 2012 г. уп-
равителят на „Термикс ЕС” 
Шенка Илиева атакува реше-
нието на кмета Гюлеметов 
пред Комисията за защита 
на конкуренцията (изх. № 
838/27.08.2012 г.). В жалбата 

си, основана на чл. 
120 от ЗОП, тя пише 
следното: 

„ …  С ч и т а м , 
че  обжалваното 
Решение  №РДР-
25/08.08.2012 г. на 
кмета на община 
Брацигово е нео-
босновано и неза-
коносъобразно. В 
нарушение на проце-
суалните правила и 
ЗОП възложителят 
и по-точно помощ-
ният орган, който 
следва да извърши 
работата си по про-
веждане на процеду-
рата, се е отклонил 
съществено от обя-
вената методика 
при оценяване на 
предложения та. Това 
е довело до необос-
новани фактически 
и незаконосъобразни 
правни изводи… 

В протокол № 2 
на комисията, който 
според първата си 
страница е съста-
вен на 17.07.2012 г., 
а според последна-
та страница - на 
25.07.2012 г., Комиси-
ята за разглеждане, 
оценка и класиране 

на предложенията си е поз-
волила да оценява твърде 
субективно офертите на 
участниците по показателя 
П2 - „Организационно-техни-
ческо решение”. Вследствие 
на това комисията още-
тява офертата ни по този 
показател с цели 6 точки. 
Едновременно с това - при 
идентични факти - оценка-
та на конкурентите ни не е 

намалена, като или фактите 
са игнорирани, или им е при-
дадено друго значение! При 
относителна тежест 30% по 
този показател считаме, че 
ако бяхме оценени обективно, 
класирането щеше да бъде 
различно и дружеството ни 
би спечелило обществената 
поръчка с оглед на по-ниска-
та предложена цена…”

Спираме дотук с цити-
рането на жалбата, защо-
то от по-нататъшното й 
съдържание човек може да 
го хване или скомина, или 
тежка неврастения. Не от 
друго, а от (за кой ли път - 
без извинение) малоумните 
сметки, разчети и интелек-
туални гимнастики, които 
българският строител е 
длъжен да прави само и само 
да спечели. Тоест - да про-
дължи да работи по закон и 
да не изхвърли на улицата 
работниците си. Е, няма как 
- щедро отпускаме още ня-
колко изречения от жалбата 
на „Термикс ЕС” до КЗК, кои-
то спокойно можем да наре-
чем… абсурдни: 

„… В методиката, при-
ета от възложителя, пока-
зателят П2 е описан като 
показател, отразяващ те-
жестта на организационно-
техническото решение на 

участника за изпълнение на 
поръчката със съответна 
тежест 30 точки. 

Показателят П2 се със-
тои от шест подпоказате-
ля, по всеки един от които 
комисията може да оцени 
участниците с оценка от 1 
до 5 точки. 

При оценяване на офер-
тата на дружеството ни по 
подпоказателя „Съответ-

ствие между линейния график 
и останалите части на ра-
ботната програма - от 1 до 
5 точки” е поставена оценка 
от 3 точки. Като основание 
за това е посочен пример от 
линейния график по позиция 
„слънчева инсталация”, като 
е констатирана една оче-
видно техническа грешка, 
на която е придадено неза-
служено внимание: погреш-
ното изписване на цифрата 
„4” вместо „5, 6 (закръглено 
към 6)”, колкото е елемен-
тарната сметка на средния 
показател човек/ден, като е 
ясно, че в първия от шестте 
работни дни, когато се мон-
тира стойката на система-
та, работят 4 човека, а в ос-
таналите пет дни работят 
по 6 човека. Тоест - получа-
ват се заявените от нас 34 
човекодни. При това - без да 
се променя общият размер на 
необходимите 272 човекоча-
са за цялата работа (34 дни 
х 8 часа = 272 часа)… 

Още по-голямо е още-
тяването ни по показате-
ля „Организационен план и 
технология за изпълнение на 
строителството - от 1 до 5 
точки”, по който сме оценени 
само с 1 точка. В Протокол 
№ 2 на комисията, стр. 8, е 
посочено, че при оценяване 

на предложението 
ни е констатирано 
несъответствие и 
разминавания в тех-
нологичната после-
дователност на зало-
жените дейности по 
графика и описаното 
в останалите доку-
менти, като е посо-
чен пример с това, 
че в един и същи ден 
(втория) ще стане 
вземането на разме-
рите, изработката и 
ще започне поставя-
не на дограмата, кое-
то според комисията 

явно не е възможно…”
Жалбата на „Термикс ЕС” 

пристига в Комисията за за-
щита на конкуренцията на 
29 август и е заведена под 
№ ВХР-1757/29.08.2012 г. Две 
седмици по-късно е образува-
на и съответната преписка 
- № КЗК-905 от 13 септем-
ври 2012 г. А след още един 
месец мандалото, както се 
казва на простосмъртен 

Ако продължава да я кара по 

начина, по който приключи об-

ществената поръчка „Устой-

чиво развитие на община 

Брацигово чрез прилагане на 

мерки за енергийна ефектив-

ност в образователната инф-

раструктура – СОУ „Народни 

будители”, НУ „Васил Петлеш-

ков” и ОДЗ „Божура Фурнаджи-

ева”, кметът на Бра цигово ще 

търси партньори сред биз-

неса поне още… 7-8 мандата. 

Ако има кой да му ги осигури, 

естествено. Защото, ако се 

съди по общинските показа-

тели в ИСУН, европеизирането 

на Брацигово е повече от тра-

гично.
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език, хлопва и „Термикс ЕС” 
е пусната по нанадолнище-
то… към дома. 

За да стане ясно обаче 
за какво става дума, тряб-
ва да изрецитираме няколко 
разпоредби от ЗОП: 

- чл. 120, ал. 5, т. 4 - жал-

ба срещу решение за избор 

на изпълнител може да се 

подава в 10-дневен срок от 

получаването на въпросно-

то решение; 

- чл. 121а, ал. 1 - в трид-

невен срок от постъпване 

на жалбата или от отстра-

няване на нередовностите 

по нея председателят на 

КЗК образува производ-

ство и определя член на ко-

мисията, който наблюдава 

проучването. За образува-

ното производство се уве-

домява възложителят;

- чл. 122а, ал. 1 - проучва-

нето обхваща обстоятел-

ствата по жалбата, пода-

дена в срок, и се извършва 

от работен екип от адми-

нистрацията на КЗК, опре-

делен със заповед на пред-

седателя. Проучването се 

наблюдава от члена на ко-

мисията по чл. 121а, ал. 1, 

който при необходимост 

дава указания;

- чл. 122а, ал. 7 - след 

приключване на проучва-

нето на страните се дава 

възможност да се запозна-

ят със събраните по препи-

ската доказателства;

- чл. 122а, ал. 8 - страни-

те са длъжни да предста-

вят всичките си доказа-

телства най-късно в деня 

преди заседанието по раз-

глеждане на жалбата.

Както вече стана дума, 
преписката в КЗК е образу-
вана на 13 септември 2012 г. 
Какво са правили в продълже-
ние на един месец членовете 
на работния екип, натоваре-
ни от председателя на анти-
монополния орган да изяснят 
точно този казус, няма ни-
какво значение. По-важното 
е, че на 8 октомври 2012 г. 
Шенка Илиева получава блага 
вест (цитираме дословно): 

„В Комисията за за-
щита на конкуренцията 
е образувано производ-
ство по преписка № КЗК-
905/13.09.2012 г. във връзка 
с постъпила жалба вх. № 
ВХР-1757/29.08.2012г. от 
„Термикс ЕС” ООД, гр. Па-
зарджик, срещу Решение № 
РДР - 25/08.08.2012 г. на кме-
та на община Брацигово за 
класиране на участниците 
и определяне на изпълнител 
на обществена поръчка с 
предмет: „Устойчиво раз-
витие на община Брациго-
во чрез прилагане на мерки 
за енергийна ефективност 
в образователната инфра-
структура - СОУ „Народни 
будители”, НУ „Васил Пет-
лешков” и ОДЗ „Божура 
Фурнаджие ва”, открита с 
Решение № 14/16.05.2012 г. 
на възложителя.

Уведомявам Ви,  че 
на 10.10.2012 г. от 10,30 
часа в редовно заседание 
на Комисията за защита 
на конкуренцията ще се 
разгледа преписка № КЗК- 
905/13.09.2012 г.

Съгласно чл. 122а, ал. 
7 от ЗОП на страните се 

дава възможност до дата-
та на заседанието да се за-
познаят със събраните по 
преписката материали. За-
познаването се извършва в 
библиотеката на КЗК - ет. 
2, от 10.00 до 13.00 часа и 
от 13.30 до 16. 00 часа.

В случай че изпратите 
ваш представител в КЗК да 
се запознае със събраните 
по преписката материали, 
то той трябва да предста-
ви оригинално пълномощно.

Страните по преписка-
та могат да ползват адво-
катска защита по чл. 1226, 
ал. 4 от ЗОП.

Заседанията на комиси-
ята се провеждат в заседа-
телната зала на бул. „Вито-
ша” № 18, ет. III.

За контакти: Димитър 
Златанов.

Подпис: главен секре-
тар на КЗК Силвия Бер-
кова.”

Оттук нататък всеки 
може да се досети какви са 
опциите пред всеки строи-
тел, имал неблагоразумието 
да похлопа на вратата на 
КЗК: зарязва всичко, пали мо-
торетката и със скоростта 
на светлината се озовава на 
познатия адрес: София, бул. 
„Витоша” № 18. Ама дали ще 
е във Варна или в Силистра, 
дали ще е на преговори или 
ще се разправя с подизпълни-
тели на важен обект - това 
няма абсолютно никакво зна-
чение. 

След като проучва вни-
мателно всички материали 
по преписката, Шенка Илие-
ва се прибира в Пазарджик, 
сяда пред компютъра и про-
извежда писмено становище 
в обем от шест страници, 
което би трябвало да напра-
ви на пух и прах мотивите на 
конкурсната комисия, заради 
които кметът на Брацигово 
е определил „Каро Трейдинг” 
за изпълнител на поръчката. 

Този път „пускаме” малко 
по-дълъг цитат: 

„… След изпълнение на 
процедурата по чл. 122а, ал. 6 
от ЗОП и запознаване със съ-
държанието на приложените 
писмени доказателства ста-
ва ясно, че на много позиции 
в табличната (лява) част на 
Линейния календарен график, 
приложен към офертата на 
„Каро Трейдинг” ООД, в гра-
фа „Дни”, е записано „0”, а в 
графичната (дясната) част 
е посочено (отбелязано), че 
дадената позиция ще се из-
върши за 1 ден. 

За обект СОУ „Народни 
будители” такива са: 

- учебна част - стара и 
нова сграда - позиция № 4 и 
позиция № 12; 

- физкултурен салон - по-
зиция № 6, позиция № 14 и по-
зиция № 15; 

- котелно - позиция № 2, 
позиция № 5 и позиция № 16; 

- санитарен възел - пози-
ция № 3, позиция № 5, позиция 
№ 8 и позиция № 13.

За обект НУ „Васил Пет-
лешков”, част АС - позиция 
№ 5.

За обект ОДЗ „Божура 
Фурнаджиева”, част АС - по-
зиция № 4, позиция № 10 и по-
зиция № 13. 

Особено показателни за 
приложения двоен стандарт 

са обстоятелствата, 
че в офертата на „Каро 
Трейдинг” ООД за обект 
СОУ „Народни будите-
ли” - в учебната част 
(стара и нова сграда), 
за позиция № 6 е посоче-
но в табличната (лява) 
част, че ще се извърши 
от 2 бр. работника за 
3 дни. А в графичната 
(дясна) част е показан 
един работник за 6 дни. 

В дърводелската 
работилница за позиция 
№ 12 е посочено в таб-
личната (лява) част, 
че ще се извърши от 4 
бр. работника за 3 дни, 
а в графичната (дясна) 
част са показани 4 бр. 
работника за 2 дни.

Физкултурен салон - 
за позиция №7 е посоче-
но в табличната (лява) 
част, че ще се извърши 
от 2 бр. работника за 
2 дни, а в графичната 
(дясната) част е фикси-
рано 1 ден. 

За обект ОДЗ „Бо-
жура Фурнаджиева” в 
част ТСС и ОВИ - за по-
зиция № 1 в графичната 
(дясна) част са отбеля-
зани 6 дни, но само в 4 
от тях е показан броят 
на работниците. В дру-
гите две квадратчета-
та липсват цифрите, 
фиксиращи броя на ра-
ботниците. 

Всички тези пропуски и 
несъответствия в Линейния 
график водят до промяна на 
броя работници за изпълне-
ние на поръчката. А оттам 
- и до промяна на диаграмата 
на работната ръка. От това 
следва, че по подпоказател 
„Съответствие между ли-
нейния график и останалите 
части на работната про-
грама” фирма „Каро Трейди-
нг” ООД трябва да получи 1 
(една), а не 5 (пет) точки...

Събраните по преписка-
та доказателства показват, 
че офертата на класирания 
на първо място и обявен за 
изпълнител участник „Каро 
Трейдинг” ООД е следвало да 
бъде отстранена и по още 
една причина. 

Представените техноло-
гии са общи, повърхностни и 
не са свързани със специфи-
ката на работа на обекта. 
Показани са само технологии 
по принцип, без да е описано 
как те ще се прилагат за 
конкретния обект, за кои по-
добекти са предвидени, как-
то и по кое време и с какви 
ресурси ще бъдат изпълнява-
ни предвидените СМР. 

Така например при „Техно-
логията за изпълнение на то-
плоизолации” (точка 1.9.1. от 
документацията) се пред-
ставя технология на монтаж 
на топлоизолации, „несвърза-
ни с мокри процеси”. А такива 
дейности в документацията, 
КСС и техническите специ-
фикации не са предвидени. 

Същото се отнася и за 
представената в точка 1.9.4. 
„Технология за изпълнение на 
арматурни работи”: подроб-
но се опи сва как арматурата 
ще се бетонира, а всъщност 
по проект се предвижда само 
циментова замазка. Тоест - 
не съществува изобщо дей-

ност по проекта, изискваща 
кофражиране и бетониране. 
Тази методология се използ-
ва, когато се правят кон-
структивни елементи (ка-
квито по проект няма), а не 
армирана замазка, каквото 
е предвидена за изпълнение. 

Подобни „иновации” има 
и в точка 1.9.6 - „Технология 
за изпълнение на отоплител-
ната инсталация”, където е 
описано как с кран, крановик 
и такелажници ще се разто-
варва нещо (не става ясно 
какво), какви мерки трябва 
да се спазват при разтовар-
ването, какви въжета трябва 
да се ползват и т.н. И никъ-
де не става дума как ще се 
подменят отоплителните 
инсталации в трите под-
обекта, изискващи най-общо 
демонтаж на съществуващи 
тръбопроводни мрежи, отоп-
лителни тела и котли, плюс 
изграждането на нови отоп-
лителни инсталации. 

Неизвестно защо е пред-
видено да се промива некол-
кократно стар котел, при 
условие че възложителят 
е предвидил демонтаж на 
старите котли и доставка 
и монтаж на нови пелетни 
котли… 

Никъде в работната 
програма на „Каро Трейдинг” 
ООД не е упоменато кога, с 
колко и какъв вид работници 
ще извършват предвидените 
от възложителя дейности. 

Участникът „Каро Трей-
динг” ООД в работната си 
програма е пропуснал да по-
сочи предвидената техно-
логия на един особено важен 
процес - изграждането на 
слънчеви инсталации за БГВ 
(битова гореща вода) и на 
трите подобекта. За този 
пропуск участникът е тряб-
вало да получи най-много 1 

(една) точка, а не да бъде 
възнаграден с максималните 
5 точки…”

В гражданското, нака-
зателното и администра-
тивното право на подобни 
„творби” им казват експер-
тизи. За КЗК обаче шест-
те компютърни страници 
на „Термикс ЕС” се оказват 
просто поредното потвърж-
дение на поговорката „Залу-
до работи, залудо не стой!”

Току-що обилно цитира-
ното становище е изпра-
тено в КЗК по факс в първия 
възможен момент - около де-
нонощие и половина след по-
лучаване на уведомлението 
за предстоящото заседание 
на комисията и час и полови-
на-два преди същинското съ-
битие. Резултатът е повече 
от очакван.

На 10 октомври 2012 г. 
със свое Решение № 1174 
КЗК отхвърля жалбата на 
„Термикс ЕС” като неоснова-
телна. Аргументите звучат 
прекалено познато, за да им 
отделяме кой знае колко вни-
мание: конкурсната комисия 
е спазила изискванията, 
залегнали в методиката за 
оценка; помощният орган е 
действал в рамките на опе-
ративната си самостоятел-
ност; при така зададената 
методика е допустимо екс-
пертната оценка да е раз-
лична за всяко предложение, 
като самото оценяване за-
виси от самото възприятие 
на оценяващия и неговите 
виждания…

В случая обаче е по-важ-
на съдбата на допълнител-
ните доказателства, пред-
ставени във „факсовото” 
становище на „Термикс ЕС”. 
Не за друго, а защото с ре-
шението си КЗК обезсмис-
ля волята на законодателя, 

фиксирана най-малко в 
четири разпоредби от 
ЗОП:

- Чл. 122а, ал. 7: 
„След приключване на 

проучването на стра-

ните се дава възмож-

ност да се запознаят 

със събраните по 

преписката доказа-

телства”;

- Чл. 122а, ал. 8: 
„Страните са длъжни 

да представят всич-

ките си доказател-

ства най-късно в деня 

преди заседанието по 

разглеждане на жал-

бата”;

- Чл. 122б, ал. 4: 
„Страните могат да 

ползват адвокатска 

защита”;

- Чл. 122б, ал. 6 и 
ал. 7: „Заседанието 

започва с решаване 

на предварителните 

въпроси относно ре-

довността на проце-

дурата. На страните 

в производството 

могат да се задават 

въпроси. Когато сче-

те, че обстоятел-

ствата по жалбата 

са изяснени, предсе-

дателят предоставя 

възможност на стра-

ните за становища”.

Хватката е еле-
ментарна и е обобще-
на в решението на КЗК 

по следния начин: 
„… Относно изтъкна-

тите от жалбоподате-

ля в писмено становище 

с вх. № факс към КЗК-

905/10.10.2012 г. изцяло 

нови твърдения, свърза-

ни с оценяването и кла-

сирането на определения 

за изпълнител участник, 

следва да се посочи, че 

съгласно чл. 121, ал. 2, т. 

5 от ЗОП един от задъл-

жителните реквизити 

на жалбата е посочване 

на оплакванията срещу 

обжалвания акт на възло-

жителя. От друга страна, 

според чл. 122а, ал. 1 от 

ЗОП проучването обхва-

ща обстоятелствата по 

жалбата, подадена в срока 

по чл. 120, ал. 5 и ал. 7 от 

ЗОП. От посочените нор-

ми следва изводът, че КЗК 

дължи произнасяне само по 

заявените такива в пър-

воначалната жалба, а не 

извън нея в допълнителни 

жалби, писмени станови-

ща, писмени бележки или 

писмени защити, когато 

са направени след изти-

чането на десетдневния 

срок и са преклудирани…”

Колкото до логиката на 
подмяната - виж, това вече 
е тема на друг разговор, кой-
то със сигурност все някога 
трябва да приключи в полза 
на държавния и обществения 
интерес. Тоест - или КЗК ул-
тимативно да бъде задъл-
жена да спазва законовите 
разпореди, или „просто” об-
жалването на обществени-
те поръчки да бъде пратено 
там, където му е мястото 
- в административните съ-
дилища. И при задължител-
ното участие на прокурори 
от административна проку-
ратура…

Ето така изглежда един от най-популярните КЗК трикове: любезно те уведо-

мяват, че можеш да се запознаеш със събраните по преписката материали и… 

толкоз. Каквото и да направиш после – все е късно. И за какво в ЗОП пише, че 

недоволните кандидат-изпълнители на обществени поръчки могат да пишат 

становища, да привеждат нови доказателства и имат право на адвокатска 

защита? И как председателят на КЗК ще счете за необходимо, че обстоятел-

ствата по дадена жалба са изяснени, като няма представа какво мислят още-

тените по въпроса, след като са успели да хвърлят едно око върху офертата на 

богоизбрания фаворит?



22 СТРОИТЕЛ ЗАКОНЪТ петък, 3 май 2013

Иска по-бързи срокове за съгласуване за сгради - паметници на културата 

Свилена Гражданска 

Разхождайки се по цен-
тралните улици на гра-
дове като София, Бургас, 
Варна, Велико Търново и 
Русе, се наслаждаваме на 
красиви стари постройки 

с изящни орнаменти от 
края на ХIХ и началото на 
ХХ в. Тяхната величестве-
ност ни поставя на едно 
ниво с европейски столици 
като Прага, Виена, Париж. 
Голяма част обаче не се 
поддържат поради неза-
интересованост на соб-
ствениците или заради 
дългите съгласувателни 
процедури за сгради - па-
метници на културата, ре-
гламентирани в Закона за 
културното наследство. 
Поради това кметът на 
Велико Търново Даниел Па-
нов постави този въпрос 
пред министър-председа-
теля Марин Райков. Градо-
началникът е депозирал 
шест точки за промяна 
на Закона за културното 
наследство, въпреки че 
служебният кабинет няма 
право на законодателна 
инициатива. 

Панов настоява срокът 
за съгласуване да бъде на-
мален на един месец, като 
се разпишат ясни правила, 
които указват допълни-

телните изисквания към 
документацията, за да не 
се вземат двойни такси. 
„Това е една дълга сага 
през годините. Повече-
то от къщите са частна 
собственост.  Имаме 26 
преписки още от началото 

на миналата година, като 
само 5 от тях са получили 
разрешение за обновяване. 
За някои от постройките 
процесът отне осем месе-
ца“, обясни той. 

В старата част на Ве-
лико Търново има над 2700 
имота, от които 670 са 
обявени за културни цен-
ности, а 18 са паметници 
от национално значение.

По думите му трябва 
да се създадат типови 
образци за комплектуване 
на изискуемите докумен-
ти при различните съгла-
сувателни процедури. Той 
даде пример с проект за 
реконструкция и рестав-
рация, в който да са раз-
писани всички необходими 
дейности. 

„Като общини имаме 
срокове от 2 до 7 дни да 
дадем отговор по даден 
казус за някой европейски 
проект, но за Националния 
институт за недвижи-
мо културно наследство 
(НИНКН) няма определен 
период да предоставят 

своето становище, кога-
то се засяга сграда - па-
метник на културата“, 
обясни той. Това бави ре-
ализацията на различни 
обекти. 

Друго негово предло-
жение за териториите, 
които са наситени с па-
метници на културата, е 
да се създават филиали на 
НИНКН с правомощия по 
съгласуването.

По думите му общи-
ната поема своята част 

от ангажиментите и от-
говорностите да направи 
необходимото от фасади-
те на къщи - паметници 
на културата, да се сва-
лят нерегламентирани 
рекламни тела или външни 
такива, като климатич-
ни инсталации. В момен-
та се извършва проверка 
колко от постройките са 
опасни и след това ще бъ-
дат издадени предписания 
за извършване на рекон-
струкция. 

Панов предлага да се 
предоставят правомощия 
на общините за надзор по 
поддръжката на култур-
ното наследство с мест-
но значение. По думите му 
контролът е необходимо 
да се осъществява от ре-
гионалния инспекторат с 
участието на лица, които 
са получили удостоверение 
за консервация и рестав-
рация на недвижими кул-
турни ценности. 

Шестата точка  в 

Стартира общественото обсъжда-
не на проект на Наредба за условия та 
и изискванията за изграждане и експло-
атация на депа и на други съоръжения 
и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци. Тя въвежда 
изискванията на Директива 1999/31/
ЕС на Съвета от 26 април 1999 г. от-
носно депонирането на отпадъци (ОВ, 
L 182/16.07.1999 г.) и на Директива 
2011/97/ЕС на Съвета от 5 декември 
2011 г. за изменение на Директива 
1999/31/ЕС по отношение на специфич-
ните критерии за съхранение на ме-
тален живак, считан за отпадък (ОВ, 
L 328/10.12.2011 г.), в българското зако-
нодателство.

В Наредбата се определят условията 
и из иск ванията за изграждане, експлоа-
тация и закриване на депата, на които 
се депонират битови, строителни, произ-

водствени и/или опасни отпадъци, както 
и критериите за строителство и използ-
ване на други съоръжения и инсталации. 

В проекта на наредба са разписани 
процедурите и изискванията за предот-
вратяване или намаляване във възможно 
най-висока степен на отрицателното 
въздействие на депата върху околната 
среда. Заложени са мерки за огранича-
ване на парниковия ефект и риска за чо-
вешкото здраве, както и техническите 
правила и норми за проектиране и из-
граждане на депата.

Общественото обсъждане ще про-
дължи до 13 май т. г. Целия текст на 
документа можете да намерите на  
www.strategy.bg 

С 13 гласа „за” от общо 24 гласували Вис-
шият съдебен съвет избра Христо Динев за 
административен ръководител на Софий-
ската районна прокуратура. До избора му 
се стигна, след като дългогодишният ръко-
водител на структурата Александър Нал-
бантов почина в началото на тази година.

Динев работи в Районната прокуратура 
още от 1999 г., като в продължение на пет 
години - от януари 2006 до юни 2011 г., е бил 
и зам. районен прокурор на София. 

За поста кандидатстваше и Иван 
Петров, за когото обаче етичната комисия 
към ВСС излезе със становище, че не прите-
жава в пълнота необходимите морални ка-
чества да бъде назначен на тази длъжност. 

И в Габрово старият квартал чака промените, които могат 

да създадат условия за реставрация на къщи - паметници на 

културата

В Бургас работят активно за запазване естетическия облик 

на централната градска част

предложението касае ко-
мандироването във Вели-
ко Търново на двама слу-
жители с правомощия от 
НИНКН предвид богатото 
културно наследство на 
областта.

Пред в. „Строител“ Па-
нов заяви, че вече има съ-
гласие за един щат и той 

Същевременно в Бургас работят активно за за-
пазване естетическия облик на централната градска 
част. В периода 2008-2009 г. комисия е обследвала 5 
сгради - паметници на културата. Собствениците 
им изцяло са изпълнили указанията. Премахната е 
опасна двуетажна постройка, а други две са укрепе-
ни с монтирано скеле, показва справка, предоставена 
от общината в морския град. 

През 2012 г. във връзка с новия Закон за културно-
то наследство специална комисия с включени в със-
тава й представители на Министерството на кул-
турата, НИНКН, Регионалния музей и Дирекцията за 
национален строителен контрол е извършила огледи 
на 10 сгради - паметници на културата. Собствени-
ците им са задължени да извършат консервационно-
реставрационни работи по фасадите им, както и по 
укрепване и възстановяване на конструктивните им 
елементи. В момента се работи по част от тях. 

В периода 2011-2012 г. комисията служебно е из-
вършила обследване на групи от стар сграден фонд. 
Голяма част от тях вече са премахнати.

В интервю за в. „Строител“ арх. Влади Калинов, 
директор на Дирекция „Общински строителен кон-
трол“ към Столичната община, заяви, че законода-
телството е причината за разминаването и липсата 
на координация между институциите. „При опасна 
постройка трябва да се назначи от кмета комисия, 
която включва представители на НИНКН, на Минис-
терството на културата, на ДНСК и на местни-
те власти“, обясни той. По думите му това пречи 
за вземане на бързи решения. Твърдата позиция на 
колегите от НИНКН по отношение на режимите, в 
които може да се ремонтират паметниците, води и 
до загуба на обектите. 

ще бъде попълнен след 
празниците. Кметът ще 
търси подкрепа и от дру-
ги институции за идеята 
си, защото заради поло-
жението в момента ин-
вестиционни намерения 
за старата градска част 
не могат да стартират. 

Панов е договорил до-
пълнително финансиране 
от бюджета на Минис-
терството на културата 
в размер на 15 хил. лв. за 
реставрационни и кон-
сервационни дейности за 
една от църквите на хъл-
ма Трапезица.
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Ренета Николова

Г-н Трандев, излезе 

решение на Софийския 

административен съд 

о т н о с н о  п р ав и л а т а 

за паркиране в София. 

Какво е най-важното в 

него?

Става дума за  На-
редбата за организация 
на движението на тери-
торията на Столичната 
община. През декември 
2009 г. Върховният адми-
нистративен съд (ВАС) 
отмени част от нея и с 
идеята да бъде поправена 
общинският съвет прие 
нови текстове. Те не се 
оказаха добри за жители-
те на столицата, които 
подадоха жалба чрез две 
граждански сдружения 
до Административния 
съд – София-град (АССГ). 
На 25 февруари тази го-
дина АССГ отмени някои 
текстове от наредба-
та по административ-
но  дело  5765 /2012  г . ,  
I тричленен състав. 

Решението на съда е 
добре мотивирано и зада-
ва нов дух в отношението 
към проблемите с равен-
ството, правата и свобо-
дите на гражданите. То 
засяга два въпроса. Пър-
вият е свързан с паркира-
нето на собствениците 
и наемателите в зоните 
за почасово оставяне на 
автомобилите. Втора-
та насока е във връзка с 
функциите на Столична-
та община. 

Столичната община 
приема, че право да пар-
кират срещу еднократ-
на годишна такса имат 
собствениците или нае-
мателите на жилища, при 
условие че са с постоянен 
адрес на същия имот. Тек-
стът е отменен от ААСГ 
с мотива, че има наруше-
ние на принципа за равен-
ството на гражданите. 
Ако при разсъжденията си 
административният ор-
ган се е водил от връзка-
та между лицето и тери-
торията, на която живее, 
това право би трябвало 
да важи не само за нае-
мателите и собствени-
ците, а и за други лица. 

Още повече че според 
Закона за гражданската 
регистрация можеш да 
имаш и постоянен, и на-
стоящ адрес.

Например, ако си ро-
ден във Варна, завършил 
си там средното си об-
разование, но учиш в уни-
верситет в София, ти 
си регистриран с един 
постоянен адрес в мор-
ската столица. И нямаш 
право да паркираш, дори 
да си собственик на жи-
лище в София, ако само 
настоящият ти адрес е 
тук. Затова изискването 
се явява незаконосъобраз-
но и е отменено. 

Оказва се още, че ос-
вен собствениците и на-
емателите има и други 
лица, които живеят в оп-
ределен имот. Такива са 
например случаите при 
съжителство.

При условие, че едини-
ят - жената или мъжът, 
е собственик на жилище-
то, другото лице, което 
го обитава, не би могло 
да паркира. Аналогичен е 
казусът с родителите и 
пълнолетните деца - те 
не са собственици, не са 
наематели и не биха мог-
ли да се възползват от 
правото за паркиране. 

Също така Столич-
ната община приема, че 
еднократната годишна 
такса важи за един авто-
мобил. За всеки следващ 
сумата е в троен размер. 
И тогава съдът поставя 
съвсем разумно въпроса 
„как разбираме кой авто-
мобил е първи и кой е пос-
ледващ“.

Наредбата не е обо-
снована. Нарушен е ос-
новният принцип на пред-
видимост на действията 
на административния 
орган - еднакви случаи 
да се решават по иден-
тичен или сходен начин. 
Съдът задава и въпроса 
как общинският съвет 
е преценил, че таксата 
за всеки следващ авто-
мобил трябва да бъде в 
троен размер. Не двоен, 
не четворен, не два пъти 
и половина, а точно тро-
ен. Този текст също е 
отменен.

АССГ отменя и тек-
стове, свързани с парки-
рането на служебните ав-
томобили на Столичната 
община. За гражданите 
е предвиден рестрикти-
вен режим за почасово 
паркиране в синя и зелена 
зона и друг също платен 
режим за собствениците 
и наемателите. Наредба-

та обаче предоставя не-
ограничено във времево 
отношение право на без-
платно паркиране на път-
ни превозни средства, 
собственост не само на 
СО, но и на ползваните от 
административни, здрав-
ни и обслужващи звена 
на общинска издръжка. 
Тоест предоставени са 
привилегии на широк кръг 
субекти, които не са из-
черпателно определени с 
правната норма. Не са по-
сочени мотиви в доклада, 
с който е предложен про-
ектът за това норматив-
но решение, същото не е 
финансово обосновано, не 
е уточнен или прогнози-
ран броят на ППС, които 
ще се ползват от приви-
легията. Затова е налице 
неравно третиране на су-
бектите, тъй като всич-
ки лица, пребиваващи на 
територията на гр. Со-
фия, са третирани по-не-
благоприятно, отколкото 
лицата, ползващи авто-
мобили, собственост на 
СО, при сравними сходни 
обстоятелства - парки-
ране в зоните за плате-
но почасово паркиране. 
В случай че това норма-
тивно решение на СОС 
се възприеме и от други 
институции, същите би 
следвало да не събират 
такси за извършвани ад-
министративни дейности 
или услуги в полза на те-
хни служители - примерно 
съдът да не събира такси 
по производства, обра-
зувани от служители на 
съдебната система или 
магистрати. 

В този момент - при 

отмяната на новите 

текстове, в сила ли са 

старите?

Не, не са в сила стари-
те текстове. Общината 
може да обжалва реше-
нието на САС пред Вър-
ховния административен 
съд или да подаде каса-
ционна жалба. Не знам 
дали ще обжалва, дори 
да е подадена жалба, тя 
може да бъде оттеглена. 
Но до този момент та-

кава не е разгледана от 
ВАС. Смятам, че в рам-
ките на два месеца може 
да имаме решение по въ-
проса.

Ако няма обжалване, 
решението ще влезе в 
сила и отменените разпо-
редби ще отпаднат, кое-
то означава, че общин-
ският съвет трябва да 
подготви нови текстове 
за наредбата.

Каква е позицията на 

съда относно вдигането 

на колите и слагането 

на скоби?

Един от първите про-
менени текстове е чл. 
44, ал. 10 от наредбата, 
в който се казва, че опе-
ративните действия по 
предходната алинея се 
организират и осъщест-
вяват от общинското 
дружество „Паркинги и га-
ражи“. Другите текстове 
от наредбата, които са 
отменени, са свързани с 
това, че издаването на 
винетни стикери, съби-
рането на всички видове 
такси, поставянето на 
скоби, принудителното 
транспортиране на пре-
возни средства до съот-
ветния паркинг са възло-
жени на две търговски 
дружества, чийто прин-
ципал е общината. Това 
са „Паркинги и гаражи“ 
и Центърът за градска 
мобилност. Сега не мога 
да бъда съвсем точен, но 
от прегледа в Търговския 
регистър изглежда, че от 
септември 2012 г. „Пар-
кинги и гаражи“ се е вляло 
в Центъра за градска мо-
билност и дружеството е 
заличено като търговец. 

М е с т н а т а  в л а с т 
може да осъществява 
стопанска дейност по 
два начина - чрез общин-
ски предприятия и чрез 
търговски дружества. 
Вторите са със смесено 
или изключително учас-
тие и са собственост на 
общината. Чл. 53 от За-
кона за общинската соб-
ственост дава указания 
какви дейности извърш-
ват те.

По своята същност 
това са общински струк-
тури, второстепенни раз-
поредители на бюджетни 
средства. Създадени са 
да извършват обслужва-
щи дейности, свързани 
с управлението и под-
дръжката на общинската 
собственост. Тези пред-
приятия се занимават с 
изграждане, поддържане, 
ремонт и реконструкция 
на обекти и т.н., предос-
тавяне на други услуги и 
осъществяване на мест-
ни дейности, необходими 
за задоволяване потреб-
ностите на общината 
- издаването на винетни 
стикери, събирането на 
такси за това, контрол. 

Съгласно друг текст 
от Закона за общинската 
собственост, когато об-
служващите дейности се 
извършват не от общин-
ско предприятие, както е 
в случая, те се предлагат 
или предоставят по реда 
на Закона за обществе-
ните поръчки, Закона за 
концесиите и Закона за 
публично-частното парт-
ньорство.

Тези дейности не мо-
гат да бъдат възложени 
на търговско дружество 
със заповед на кмета или 
с решение на общинския 
съвет. 

А какво представлява 
заплащането за сваля-
не на поставени скоби? 
То е възнаграждение за 
предоставена  услуга, 
глоба - какво е? Как да 
наречем принудителното 
транспортиране на авто-
мобила, заплащането на 
съответната такса или 
глоба? Това са мерки за 
административна прину-
да. Те се вземат с индиви-
дуален административен 
акт - той е краен резул-
тат на властническо из-
явление. 

Не може търговско-
то дружество да глобя-
ва. Не може да се вземе 
под аренда правото да се 
налагат санкции за нару-
шения на движението по 
пътищата. 

Съдът съвсем умес-

тно приема, че това съз-
дава голяма възможност 
за злоупотреби, сериозно 
накърняване правата на 
гражданите и, от друга 
страна, правилно забе-
лязва, че липсва проце-
дура, по която хората да 
защитят правата си. Не 
се връчва никакъв доку-
мент, само се поставят 
скоби, идват едни момче-
та с жълти жилетки, взе-
мат ти 30 лв. и ти дават 
касова бележка. Упражня-
ването на такива власт-
нически правомощия без 
никакъв акт, налагането 
на санкции на граждани-
те според мен е недопус-
тимо. Изводите на съда 
заслужават сериозно вни-
мание.

Трябва ли да се създа-

де процедура, по която 

да се налагат наказания, 

но гражданинът да има 

право да се защити?

Да, но трябва да се 
уреди не само тя,  а и 
въпросът кой ще налага 
санкциите. Ами ако при 
неплащане на сметки се 
даде право на „Топлофи-
кация“ да ти заключи жи-
лището и да не можеш да 
влезеш? Много странна 
мярка е това със скоби-
те. С принудителното 
транспортиране съм съ-
гласен, но ако се извърш-
ва по предвидения законов 
ред в Закона за движение-
то по пътищата.

Какво можем да по-

съветваме гражданите 

в тази ситуация?

Да изпълняват наред-
бата и да чакат решение-
то на ВАС.

След това ще чакат 
нова наредба, която по-
добре да регулира отно-
шенията на Столичната 
община. Това е проблем и 
разбирам, че местната 
власт иска да го разреши, 
но очевидно не е лесно. 
Смятам, че членовете на 
общинския съвет са ком-
петентни, но наредба с 
такива текстове според 
мен е далеч от правото, 
няма нищо общо с него.

Снимка Денис Бучел

Адвокат Христо Трандев  
коментира решението на съда  
да отмени част от Наредбата 
за организация на движението 
на територията на СО

Административният съд – София-град (АССГ):
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Иванка Маринова, 
ВСУ „Л. Каравелов”, 
София

Промишлените сгради 
(ПС) се появяват в края 
на XVIII в. в отговор на 
нараст ващите нужди на 
все по-бързо развиващата 
се технология на манифак-
турното производство. 
С развитието си те се 
обособяват като отделен 
тип със своя специфика 
и изисквания и бързо се 
превръщат в съществен 
фактор на влияние върху 
множество аспекти на 
живота. Стимулират за-
раждането и развитието 
на разнообразни урбанис-
тични и социално-икономи-
чески процеси.

Постепенно в иконо-
мическата обстановка 
настъпват промени. По-
следните десетилетия 
се наблюдава процес, при 
който от основаваща се 
на широкомащабна ин-
дустрия преминава през 
етап, в който услугите 
са основен фактор, и се 
трансформира в икономи-
ка на новите технологии, 
базирана на знанията и 
интелектуалния капитал. 
Тази нова икономика заед-
но с технологиите, които 
изискват по-малко място, 
поставят изисквания за 
съвсем нов тип матери-
ална база.

Вследствие на про-
мяна в обстановката и 
научно-технологичното 
развитие традиционно-
то производство запада 
и промишлените сгради 
престават да функциони-
рат. Те биват изоставяни 
като неактуални, иконо-
мически неефективни и с 
инфраструктура, която 
не отговаря на новите 
изисквания, но продължа-
ват да присъстват в ур-
банистичния организъм и 
да оказват влияние върху 
околните зони и формации.

В резултат видът на 
традиционния град се про-
меня. В центъра се офор-
мят западащи гета, а в 
покрайнините израстват 
модерни квартали. Неиз-
ползваните промишлени 
сгради бързо придобиват 
аура на упадък. Особено 
проблемни са тези, които 
в резултат на радиалното 
разрастване на градовете 
са се оказали в централни-
те градски части, заоби-
колени от жилищни квар-
тали и с ограничен достъп 
поради по-стара пътна 
инфраструктура. Дълго 
време както обществото, 
така и специалистите ги 
възприемат като ненужни. 
Разчистването им се при-
ема като единствено ре-
шение на проблема, което 
често е трудно осъщест-
вимо.

През последните някол-
ко десетилетия се наблю-
дава поява на интерес към 
обновяване на нефункцио-
ниращите традиционни 
промишлени сгради, който 
търпи развитие и промя-

на. Основната цел е иконо-
мическата ефективност, 
допълнена впоследствие с 
отчитането на урбанис-
тично-архитектурното и 
социално-историческото 
значение на тези сгради.

Етапи на реконструкция  

и обновяване

Процесът на рекон-
струкция и обновяване 
на промишлена зона или 
сграда протича в няколко 
последователни етапа и 
може да се представи в 
схема, дадена в схемата.

Необходимост от икономи-

ческо развитие

Промяната в резултат 
на изместване на търгов-
ските пътища и в търсе-
нето на пазара оказва нега-
тивно влияние върху всички 
аспекти на жизнения стан-
дарт и качеството на окол-
ната среда. Затова проце-
сът на обновяване започва 
с основаване на необходи-
мостта от реконструкция. 
Подобряването на пазарна-
та обстановка и създава-

нето на условия за уста-
новяване и развитие на нов 
тип бизнес е задача както 
на местната управляваща 
власт, така и на частната 
инициатива.

Проучване

Регионален пазар - ус-
тановява се от какви 
стоки и услуги има необ-
ходимост на локално и 
регио нално ниво и каква 
е връзката с глобалния 
пазар.

Дейности - подбират 
се най-подходящите за 
района и максимално ефек-
тивна комбинация от тях.

Ситуация и подходи - 
проучват се успешни про-
екти в подобна ситуация, 
подходящи стратегии, 
общественото мнение, 
съпричастността на вла-
стите с цел да се намали 
рискът от провал на начи-
нанието и да се формира 
основата на детайлното 
проектиране.

Сграден фонд - проуч-
ва се какъв е наличният 
сграден фонд, какво е със-
тоянието му, режимът на 
стопанисване и доколко 
отговаря на нуждите на 
търсенето. Прави се из-
бор на сграда, в която да 
се подслонят новите функ-
ции.

Подбират се подходя-
щи функции, конкретизи-
рат се съответните дей-
ности, които с минимални 
усилия ще се адаптират 
към избраната сграда.

Определянето на сте-
пента на реконструкция 
се базира на направените 
проучвания и анализи на 
сградата и инфраструк-
турата, на избраните 
дейности и на наличните 
финанси. Организацията 
на процеса се ръководи от 

група специалисти, кои-
то са свързващото звено 
между обществеността, 
административните ин-
станции и проектантите 
и консултантите.

Мониторингът и ме-
ниджмънтът на проекта 
включват наблюдение, 
оценка, развитие и упра-
вление. 

Проучване  

на разположението  

на сградата и прилежащия 

район и оценка  

на потенциала й

Разположението на ПС 
e ключов фактор в пазара 
на недвижими имоти. Про-
мишлените сгради и зони 
могат да бъдат класифи-
цирани като:

Градски - характерна е 
близостта на транспорт, 
квалифицирана работна 
ръка, суровини и пазари; 
подходящи са за най-широк 
кръг нови функции.

Крайградски - имат 
предимствата на градски-
те зони, но отдалеченост-
та им от центъра предпо-
лага по-малко културни и 
обществени дейности.

Извънградски (провин-
циални) - по-труднодо-
стъпни, изолираността 
им ги прави подходящи за 
производства със специа-
лен режим на хигиена, кои-
то не изискват активен 
транспорт.

Анализ на предимства-
та и недостатъците на 
всяко едно разположение е 
представен в табл. 1.

Изводи

Световната практика 
от няколко десетилетия 
доказва, че обновяване-
то на ПС има значителен 
икономически, техноло-
гичен и архитектурен 
аспект. Основните цели 
за създаване на условия 
за работа и бизнес, раз-
витие на местната ико-
номика, привличане на фи-
нанси, подобрение на вида 
на околността са напълно 
достижими и осигуряват 
икономическа стабил-
ност на региона. Проце-
сът на реконструкция 
трябва да е приоритет 
на дълготрайни проек-
ти, да има добра иконо-
мическа основа и широ-
кообхватни стратегии, 
да създава възможност 
за партньорство между 
обществения и частния 
сектор с публично учас-
тие още от най-ранен 
етап, да постига баланс 
между подходящи основ-
ни и допълващи функции, 
които да са конкурен-
тоспособни и устойчи-
ви, да оказва укрепващ 
ефект върху градската 
структура, да вдъхновя-
ва и въвлича в участие, 
да осигурява дълготрай-
на заетост. Основното 
пред извикателство е да 
се постигне баланс меж-
ду защита и промяна. 
Възобновяването трябва 
да е базирано на широки-
те принципи на консерва-
ция, включващи запазване 
и увеличаване на ресурси 
- сгради, пейзаж, хора.

Таблица 1. Сравнения на характеристиките на ПС според местоположението им

Характеристики Вътрешноградски Крайградски Извънградски

Достъпност 
на транспорт

•Бързодостъпни 
•Ограничен транспортен  
поток 
•Затруднения при осъвременя-
ване на пътната инфраструк-
тура

•Сравнително бързодостъпни 
•Възможност за осъвременя-
ване на пътната инфраструк-
тура

•Труднодостъпни 
•Добри възможности за разши-
рение и осъвременяване на път-
ната инфраструктура

Перспектива 
за развитие

• Ограничени възможности за 
разширение и развитие •Стре-
меж към максимално запазване 
на автентичния архитектурен 
образ

•Наличие на възможности за 
разширение и развитие •Въз-
можност за внасяне на съвре-
менни елементи в архитектур-
ния образ

•Добри възможности за разши-
рение и развитие •Възможност 
за значителни промени на архи-
тектурния образ

Обществено-соци-
ална значимост

•Голяма обществена популяр-
ност и желано местоположение 
за посещение и работа

•Необходимост от популяризи-
ране на обекта 
•Сравнително желано место-
положение за посещение и ра-
бота

•Необходимост от популяризи-
ране на обекта 
•Необходимост от стимулира-
не на желанието за посещение 
и работа

Икономическа 
значимост

•Разположение в централните 
градски части 
•Лесни за адаптация

•Сравнително удобно разполо-
жение 
•Възможност за частично об-
новяване

•Отдалеченост от населеното 
място и затруднен достъп 
•Затруднено цялостно обновя-
ване 

Историческа 
значимост

•Свидетелства за произхода и 
развитието на много от гра-
довете

•Образци на по-нов историче-
ски период

•Неоценявани от обществото 
•Образци на съвременното ин-
дустриално развитие

Препоръчителни 
дейности

• Административни 
•Социално-културни

•Административни
•Търговски
•Жилищни

•Атракционни 
•Комбинирани обществени 
•Туристически обекти

Схема на процеса на обновяване

Пример за обновена крайградска зона е промишленият комплекс 

„Темпере”, Финландия. Предишните му дейности са свързани 

най-вече с леката и хранително-вкусовата промишленост. 

Днес той е изцяло реконструиран, като много от бившите ПС 

са превърнати в музеи, между които музей на индустрията, на 

съвременните технологии и на шпионските науки

Пример за ревитализиране на комплекс от вътрешноградски разположени ПС е Малката Венеция в 

Лондон. Разположените в нея складове за въглища, както и текстилните фабрики и мелници са ре-

конструирани и адаптирани за обществени и жилищни функции с организирани места за рекреация
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Българската архитектура от 
края на XIX и първата половина на 
ХХ в. е преди всичко последица на 
специфичните условия, при кои-
то се развиват нейните творци. 
Поради липсата на родна школа, 
която да образова и оформя спе-
циалисти в периода от Освобож-
дението до Втората световна 
война (по-конкретно до 1943 г., 
когато се открива обучение по 
архитектура, в рамките на осно-
вания година по-рано Строителен 
факултет на Висшето техниче-
ско училище), те се обучават в 
чужбина. Така образованието се 
превръща в един от най-мощни-
те проводници на европейските 
влияния в българската архитек-
тура. Но да се счита, че поради 
това българските архитекти са 
само продукт на образованието 
си, е твърде ограничаващо. Все-
ки от тях извървява собствен 
път на формиране - от средата, 
от която произлиза, през образо-
ванието, получено в чужбина, и 
„съзряването” му като творец на 
родна почва. 

В настоящия доклад се прави 
опит да се представят някои раз-
лични по своя характер фактори, 
оказващи влияние при формиране-
то на възгледите и творческите 
изяви на българските архитекти, 
застъпници на модерната архи-
тектура, творили в периода меж-
ду двете световни войни в Бълга-
рия. Средата, в която са родени и 
израснали българските архитек-
ти модернисти, въздейства чрез 
два компонента - емоционален и 
съзнателно осмислен. Образова-
нието влияе с културно-ценност-
ната ориентация на съответна-
та страна, с особеностите на 
школата с нейните традиции и 
не на последно място с личност-
та на преподавателите и ав-
торските им виждания. Трето, 
съвместната работа с чуждес-
транни специалисти, институти 
и отделни проекти е продължение 
на обучението и разширяване на 
творческия мироглед на твореца.

Посочените три групи факто-
ри и техните елементи са пред-
ставени нагледно в схемата.

„Когато проектирам сграда, 
откривам, че често се потапям 
в стари, наполовина забравени 
спомени и тогава се опитвам 
да сглобя каква е била наистина 
архитектурната ситуация, за 
която си спомням, какво е озна-
чавала наистина тя за мен на-
времето, и си мисля как би могла 
да ми помогне сега да съживя 
вибриращата атмосфера, създа-
дена от простото присъствие 
на нещата, в която всяко нещо 
има свое специфично място и 
форма.” Тази мисъл на швейцар-
ския архитект Петер Цумтор 
изразява най-точно процеса на 
проектиране, през който минава 
творецът, когато създава една 
сграда. Стремежът да се пресъз-
дадат специфични усещания и да 
се изпълнят определени функции 
минава не само през съзнателно-
то осмисляне, но и през анализа 
на емоционалния спомен - архите-
ктът се връща чак до детство-
то си в търсене на най-точните 
изразни средства. Естествено 
това е валидно и за българските 
архитекти модернисти. Среда-

та, в която те израстват, макар 
и несъзнателно, е оставила своя 
отпечатък върху тяхното бъде-
що творчество.

Но каква е тя в периода на 
тяхното съзряване? Творците, 
които най-ярко застъпват разви-
тието на модерната архитекту-
ра в България, са родени в един 
период от около 25 години - от 
1885 докъм 1910 г. Те произлизат 
от различни райони на България 
- много от тях са израсли в насе-
лени места, които са съхранили 
архитектурата на Българското 
Възраждане - Велико Търново, Ко-
тел, Трявна, Дряново, Габрово и др. 
Други - в градове, които в този 
период изживяват най-същест-
веното си развитие и оформяне 
- София, Русе, Варна, Стара За-
гора и пр.

След Освобождението нала-
гането на изискването за обра-
зователен ценз рязко прекъсва 
линията на развитието на ар-
хитектурата през Българското 
Възраждане. „Вносът” на специа-
листи от Западна Европа и Русия 
коренно променя облика на голе-
мите български градове. Те се 
развиват, скъсвайки с местните 
традиции.

Българските архитекти от 
този период се обучават на мно-
го различни места и при много 
различни преподаватели. В края 
на XIX в. основен културен цен-
тър на влияние върху българската 
архитектура е Австро-Унгария. 
Това става както чрез първите 
поколения архитекти - чужденци, 
практикували в България, така и 
чрез основни центрове за обра-
зование като Виена, Грац, Бърно, 
Прага и пр. Към началото на XX  в. 
все още много българи получа-
ват образование в тези градове, 
но центърът на внимание се из-
мества. Славата на Мюнхенския 
технически университет при-
влича голям брой наши студенти. 
Около и след Първата световна 
война кръгът от немски и други 
градове и школи се разширява. 

В този период в немските 
училища по архитектура навли-
зат преподаватели с по-радикал-
ни възгледи, отворени към прино-
са на авангардите от началото 
на века. В други университети 
тенденцията е към засилване на 
регионализма.

В Техническия университет 
в Мюнхен 20-те години на ХХ в. 
са маркирани от присъствие-
то на Г. Бестелмайер. Неговите 
разбирания се противопоста-
вят на основното развитие на 
модерното движение. Критики-
те се отправят към липсата на 
чувствителност към регионал-
ната архитектура. Движението 
се обявява главно за търсене на 
„уникален израз на съвременни-
те строителни задачи”, като се 
вземат под внимание желанията 

на хората, особеностите на те-
рена, възможностите на нови-
те материали и форми, но също 
така „наследените традиции и 
това, което вече е постигнато”. 
Чак през 30-те години училището 
се отваря към модерната архи-
тектура чрез присъствието на 
Адолф Абел и Роберт Форхьолцер.

Архитектурното училище в 
Дрезден показва дълга традиция 
в областта на архитектурната 
теория и историята на изкуство-
то. Висшето техническо училище 
в Карлсруе също следва по-класи-
ческа насока в архитектурата. 

В края на XIX и началото на 
XX в. Дармщат е център на се-
цесиона - там е организирана и 
построена „Колония на художни-
ците” (1899). Най-прогресивният 
център за архитектурно образо-
вание в 20-те и 30-те години на 
XX в. обаче безспорно е школата 
„Баухаус” (Ваймар, Десау и Бер-
лин). Макар връзките на българ-
ските студенти с тази школа 
да са много ограничени, нейното 
влияние върху цялостното разви-
тие на архитектурната мисъл е 
значително.

Във Франция през първата по-
ловина на XX в. архитектурното 
образование е концентрирано в 
Академията по изящни изкуства 
в Париж - учебно заведение, кое-
то е известно с насочеността 
си към историзъм, и в Специално 
училище по архитектура - основа-
но с участието на Виоле льо Дюк 
през 1864 г. като реакция срещу 
монопола на академията. В нача-
лото на XX в. академията запазва 
традиционализма си, а училище-
то е насочено към новото. През 
1919 г. в Париж се основава Ви-
сше училище по урбанизъм, което 
през 1924 г. се трансформира 
в Институт по урбанизъм към 
Сорбоната. То също привлича 
български студенти с новата си 
насоченост. 

В Италия се обучават по-мал-
ко български студенти - основно 
в Рим, Торино и Милано. Зароди-
лият се преди Първата световна 
война футуризъм дава същест-
вени отражения върху развитие-
то на изкуството. Макар и на 
практика почти без реализации 
в областта на архитектурата, 
романтичният уклон към модер-
ното, към технологията и науч-
ния прогрес тръгва от Милано 
и обхваща много градове, между 
които и Торино. Същевременно 
след Първата световна война в 
изкуството се наблюдава връща-
не към класическите принципи и 
утвърдени стойности. Това те-
чение се асоциира с дейността 
на групата художници novecento. 
Чак през 1926 г. в Милано е осно-
вана групата на италианските 
рационалисти Gruppo 7, която се 
обявява за следване на логиката 
и разума, за стриктно изразява-

не на функцията. Към 30-те го-
дини това течение се пренася и 
в Южна Италия - към Рим. Също 
така може да се отчете и фа-
ктът, че ако в други страни (като 
Русия и Германия) към средата на 
30-те години модерната архитек-
тура е отричана от властта, в 
Италия тя печели официална под-
крепа, което позволява и по-широ-
кото й разпространение.

От изложеното дотук е вид-
но, че българските архитекти 
от периода между двете светов-
ни войни попадат под влиянието 
на различни школи. Това в голяма 
степен определя и различията 
във вижданията им на архитекти 
модернисти. Като цяло обаче въз-
можността да получат образова-
нието си в чужбина им позволява 
да черпят знания от същите из-
вори като западните си колеги, 
както и да осъществяват преки 
контакти и непосредствена об-
мяна на идеи.

Съвместната работа е без-
спорно много съществена за 
обмена на идеи между архите-
ктите. По време на обучението 
си и в годините непосредстве-
но след дипломирането си много 
български архитекти работят 
при известни свои колеги, което 
обогатява опита им. Някои от 
българските студенти биват по-
канени от преподавателите си в 
техните ателиета, други стажу-
ват или постъпват на работа при 
известни архитекти. Така Иван 
Васильов работи две години при 
известния за времето си Макс 
Лойгер, С. Овчаров - при проф. Кра-
ус, П. Загорски става асистент и 
проектант в ателието на А. Гес-
нер, Н. Марангозов е асистент в 
Берлин, Й. Севов е асистент на 
Х. Янсен, А. Дубовик работи при 
П. Беренс, Мютезиус и Кауфман. 
Аналогично Огюст Пере оказва 
влияние върху няколко български 
архитекти и урбанисти от този 

период - Р. Радославов, К. Джан-
гозов и Л. Тонев. При строител-
ството на Агрономическия факул-
тет в София Г. Овчаров работи с 
П. Бонац. Подобни отношения раз-
криват и една от малкото връзки, 
които могат да бъдат открити 
между български архитекти и 
съветските конструктивисти - 
арх. С. Велчев е работил при Пан-
телеймон Голосов.

Изследването на тези отно-
шения е специфично и конкретно 
свързано с творчеството на все-
ки от тези български архитекти.

Разбира се, съвместната ра-
бота между самите български 
архитекти също може да разкрие 
взаимни влияния, които обаче по-
трудно могат да бъдат изслед-
вани поради общата продукция. 
Общият вкус и разбирателство 
създават партньорства, които 
просъществуват дълго в българ-
ската архитектурна практика.

Това са само част от причини-
те архитектурното творчество 
в България в периода между двете 
световни войни да е изключител-
но разнообразно. Повечето архи-
текти развиват свой специфичен 
стил, който е строго индивидуа-
лен. Факторите, които оказват 
влияние при оформянето на твор-
ческите им възгледи, са толкова 
разнообразни, действат така 
разнопосочно, че не позволяват 
поставянето под общ знамена-
тел на творците от този пери-
од. При всеки от тях различните 
влияния се смесват по индивиду-
ален начин. Но като общ фактор 
може да се изтъкне, че при все-
ки от тях европейският устрем 
към модерността, търсенето на 
съзвучието с епохата бива обо-
гатено от личните и общобъл-
гарските фактори, за да създаде 
уникално явление, което, бидейки в 
съзвучие с модерната тенденция 
за времето, е все пак специфично 
българско.

Снимка Влади Георгиев

Фактори, оказали влияние върху формирането на възгледите 
на българските архитекти модернисти
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и интернационални 
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формиране 

на архитектурен практико-
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Реконструкции и реновации заемат все по-голям 
дял от строителния пазар, сочи проучване

Страницата
подготви
Емил Христов

Сериозен  ръст  на 
сделките за жилищни 
имоти в ниския ценови 

сегмент отчитат ком-
паниите за недвижими 
имоти за първото три-
месечие на 2013 г. Общо 
четири от пет сделки за 
периода януари - март са 
сключени за жилища на 

стойност под 50 000 евро, 
пише в анализа на компа-
ниите. Продадените имо-
ти са разположени главно 
в периферните квартали 
на столицата, а площта 
им варира между 45 и  

Средно по 6849,19 лв. компенсация 
на човек са получили притежателите 
на така наречените лихвоточки през 
миналата година. Голям брой бълга-
ри притежават жилищноспестовни 
влогове. Общо 2075 души са получили 
полагащите им се обезщетения, а из-
платената от държавата субсидия 
възлиза на 14,212 млн. лв. в цялата 
страна. Това става ясно от отчета 
на Националния компенсационен жили-
щен фонд за миналата година, одобрен 
от Министерския съвет. Правилата 
за компенсации са разписани в Зако-
на за уреждане правата на граждани 
с многогодишни жилищноспестов-
ни влогове. На 21 май 2013 г. изтича 
крайният срок, в който може да се до-
каже правото на компенсация. Краят 
на 2019 г. е последният срок по закон, 
до който държавата трябва оконча-
телно да се разплати с гражданите, 

което означава, че формално се залага 
краят на дългогодишната сага с лих-
воточките. 

Доказването на право на обезще-
тение става с документ за разкрита 
сметка за жилищноспестовен влог в 
Банка ДСК и удостоверения, че лице-
то е било крайно нуждаещо се от жи-
лище и не притежава друг имот, годен 
за обитаване. В края на 1990 г. броят 
на хората с жилищноспестовни влого-
ве в Банка ДСК е бил 315 048, като от-
тогава са компенсирани близо 89 хил. 
души. Още около 180 хил. се очаква да 
предявят претенции.

Досега парите са били плащани 
през регионалните комисии по общини, 
които са преценявали основателност-
та на предявените към тях искове. 
Паричните преводи са се извършвали 
чрез държавна субсидия, която всяка 
година е около 13 млн. лв.

75 кв. м. Покупката на жи-
лище се е улеснила и от 
политиката на банките 
през последните месеци. 
Макар да не се наблюдава 
осезаем ръст в кредити-
рането, популярност са 
набрали потребителски-
те кредити, които вече 
достигат и до 50 000 лв. 
Това позволява на редица 
купувачи да използват 
външно финансиране за 
покупка на имот, без да 
преминават през про-
цедурата по теглене на 

ипотечен кредит. 
По данни на агенции-

те за имоти за първи път 
сме свидетели на силни 
по отношение актив-
ността на сделките яну-
ари и февруари, тъй като 
обикновено стартовите 
два месеца на годината 
се свързват със сравни-
телно по-пасивен пазар. 

Около 14 на сто от жи-
лищата, купени през пе-
риода януари - март, са с 
цел инвестиция. Практи-
ката през тримесечието 

е била да се купи евтин, 
необзаведен апартамент, 
който впоследствие да 
се преустрои, ремонтира 
и даде под наем. Търсе-
нето е насочено главно 
към двустайни жилища 
- повече от половината 
сделки за тримесечието 
са именно за такива имо-
ти. Следващите по попу-
лярност са тристайните 
апартаменти. Едностай-
ните жилища заемат 
едва третата по предпо-
читание позиция.

Основният източник на инвестиции 
в строителството се очертава да са 
средствата, влагани в малките стро-
ителни обекти, реконструкциите и ре-
новацииите, които заемат все по-голям 
дял от строителния пазар и придобиват 
все по-голямо значение за фирмите от 
бранша. 

Това става ясно от анализ на Нацио-
налния регистър за ново строителство 
и реконструкция. Енергийната ефектив-
ност, както и държавните и общинските 
поръчки, финансирани с европейски пари 
или от националния бюджет, са другият 
път към подобряване на състоянието на 
строителния сектор. 

От данните става ясно още, че про-
дължава да се свива строителството на 
големи сгради - над 1000 кв. м РЗП. Стро-
ителният пазар в София се е свил с 44% 
през 2012 г., което е вторият най-голям 

спад от 2009 г. насам. 
В Бургас се отчита спад от 25%, а във 

Варна - над 31%. От началото на година-
та обаче се наблюдават някои позитивни 
сигнали в столицата. През първото три-
месечие е започнало строителството на 
4% повече нови площи в сравнение с пър-
вото тримесечие на миналата година, а 
около 60% от замразените строителни 
проекти са активирани. Остава да се 
види дали това ще се превърне в трайна 
тенденция. Изводът е, че кризата дейст-
вително е свила силно пазара, но пък е 
предизвикала сериозни качествени про-
мени в проектите, които се конкурират 
в изключително трудни условия. Като ос-
новен проблем се очертава неотчитане-
то на ефектите от вложенията, както и 
липсата на градоустройствени планове и 
ясна визия за жилищната политика, която 
да рамкира строителната активност.

О т  н ача лото  н а 
мандата на служебното 
правителство са раз-
платени над 200 млн. 
лв. на малките и сред-
ните предприятия, в 
това число просрочени 
плащания по Оператив-
на програма „Конкурен-
тоспособност”, както и 
над 150 млн. лв. от общо 
750 млн. лв. предвидени 
кредити по програмата 
JEREMIE. Това съобщи 
министърът на иконо-
миката, енергетиката 
и туризма в служебно-
то правителство Асен 
Василев по време на 

изложение на произво-
дители в областта на 
хранително-вкусовата 
промишленост и земе-
делието. Василев обяви, 
че Комисията за защита 
на конкуренцията (КЗК) 
трябва да се произнесе 
дали има картели у нас. 
Според министъра е ва-
жно държавата да следи 
за равнопоставеността 
в договорите между по-
големите и по-малките 
фирми, за да няма опити 
за изкривяване на тър-
говските и пазарните 
отношения. Той посочи, 
че по негови наблюдения 

на българския пазар има 
цени, които са „икономи-
чески необосновани”, и 
сподели мнението си, че 
министерството тряб-
ва да се раздели на две 
- икономика и енергети-
ка. В енергетиката про-
блемите са по-големи и 
по-спешни, а усилията 
на държавата в лицето 
на Министерството 
на икономиката трябва 
да бъдат насочени към 
подпомагане на малкия 
и средния бизнес с цел 
реализиране на продук-
цията му на външните 
пазари.

Близо 70 хотела във Варненско, почти всичките 
работещи, са обявени за продажба, е видно от ста-
тистика в сайтове за недвижими имоти. Най-много са 
тези в „Златни пясъци” - 20. Някои от тях са с кате-
гория 4 звезди и на първа линия в курорта. На тезгяха 
са сложени и хотели в курорта „Св. св. Константин и 
Елена”, в местностите Манастирски рид и Ален мак, в 
Бяла, Провадия, селата Аспарухово, Шкорпиловци и др. 
Средната цена е 592 евро на кв. м. Най-евтин е малък 
3-етажен семеен хотел в Бяла, оценен на 145 хил. евро.

Най-скъпата оферта е 10,5 млн. евро. Толкова иска 
собственикът на лъскав 4-звезден комплекс в „Златни 
пясъци”. Нов собственик се търси и за хотел в ком-
плекс „Камчия”, става ясно от справка в Регистъра на 
публичните продажби на Камарата на частните съдеб-
ни изпълнители. Имотът представлява 4-етажна сгра-
да с ресторант-бар и 52 хотелски стаи с първоначална 
тръжна цена 768 000 лв.

Средният лихвен процент по 
левовите депозити на бизнеса 
през март 2013 г. намалява спря-
мо февруари с 0,49 процентни 
пункта и достига 2,71%, става 
ясно от данни на БНБ. При де-
позитите на домакинствата се 
отчита понижение на месечна 
база на лихвите както в левове, 
така и в евро.Тенденцията на по-
нижение на лихвените нива обаче 
не продължава при кредитите за 
бизнеса. През март 2013 г. спрямо 
предходния месец средният лих-
вен процент за частния сектор 
за заеми до 1 млн. евро се покачва 
с 0,37 на сто до 7,91%, а при тези 

над 1 млн. евро - с 2,10 пункта до 
7,37%. При заемите в евро лих-
вите се покачват, а на месечна 
база средният лихвен процент 
по кредитите за потребление в 
левове спада. Годишният процент 
на разходите по кредитите за 
потребление в левове през март 
2013 г. в сравнение с февруари се 
понижава с 0,39 на сто до 13,2%. 

Данните  отразяват две 
тенденции. Засилено търсене 
на кредити от бизнеса, което 
обаче по-скоро се дължи на ико-
номическата несигурност и по-
стоянната нужда от оборотни 
средства, а не на възстановя-

ване на икономиката. От друга 
страна, през март депозитите 
на домакинствата са достигна-
ли 35,3 млрд. лв., нараствайки 
с 11,6% спрямо същия месец на 
миналата година. Наличният 
финансов ресурс в банковата 
система, който се явява пасив 
за кредитните институции, 
оказва натиск върху тях и ги 
кара да търсят по-усилено кре-
дитополучатели, насочвайки се 
към потребителите. Така риско-
вата премия в левове намалява, 
докато заради рецесията в евро-
зоната рисковата премия в евро 
остава висока.

Снимка Денис Бучел
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Проф. Стойо Тодоров, декан на Факултета по транспортно строителство, УАСГ:

Така и българските фирми имат 
възможност да се включат в търговете

„Има жп участъци, ра-
ботата по които пред-
стои през следващия про-
грамен период 2014-2020 г. 
Това са част от линията 
Драгоман - София и Елин 
Пелин – Септември, от-
сечки от VIII транспортен 
коридор по направлението 
Бургас - Пловдив - София 
– Перник – Радомир - Гю-
ешево. Остава още един 
приоритетен проект за 
изграждане на довежда-
щата инфраструктура до 
Дунав мост 2 - Видин - Ме-
здра - София. А отсечката 
от столицата към Кулата 
е част от Транспортен 
коридор № 4 и съответ-
но той е включен в TEN-T 
мрежата.“ Така деканът 
на Факултета по транс-
портно строителство в 
УАСГ проф. д-р инж. Стойо 
Тодоров обобщава някои 
от жп проектите, по кои-
то ще се работи след 2014 

г. Той уточнява, че тогава 
БДЖ също ще бъде бене-
фициент по Оперативна 
програма „Транспорт“ и 
ще има възможност да 
купи подвижен състав за 
300 млн. евро. Това е ана-
логично на практиката за 
осигуряване на мотриси 
за софийското метро. Ин-
вестицията във влакове 
за железницата е обвър-
зана с осигуряването на 
скорост 160 км/ч за тях, 
което ще стане чрез ре-
монт и реконструкция на 
жп линиите. С европарите 
ще бъде осигурено финан-
сиране и за техническо 
оборудване на халетата 
за ремонт и поддръжка на 
мотрисите.

Проф. Тодоров уточ-
нява, че засега има учас-
тъци, попадащи в Транс-
портен  коридор  № 9 , 
свързващ Хелзинки и Вар-
шава с Киев и Букурещ. До 
Черно море той се разделя 
към Одеса и Русе, за кои-
то липсват проекти. „У 
нас това е направлението 
Русе - Горна Оряховица - 
Димитровград - Кърджали. 
След това трасето отива 
към Александруполис, а от 
Димитровград - към Одрин 

и Истанбул. Коридорът е 
огромен, а на територия-
та на България е в много 
лошо състояние. Там също 
трябва да се направи ре-
хабилитация явно в друг 
програмен период“, обяс-
нява професорът. 

Според него засега 
няма подробна информа-
ция за 

подготовката на ОП 

„Транспорт“ 2014-2020 г., 

защото протоколите 
от работната група за 

обсъждане на програма-
та, публикувани в сайта 
на Министерството на 
транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията, съдържат 
малко конкретни данни. Те 
ще бъдат ясни едва след 
като се влезе в по-напред-
нала фаза на подготовка-
та.

„Опитът сочи, че със 
смяната на държавното 

управление някои приори-
тети се променят. Но кол-
кото и да бъдат различни 
предстоящите проекти, 
те ще допълват дейност-
ите от настоящия програ-
мен период“, посочва проф. 
Тодоров, като напомня как 
плановете за реализация 
на жп линиите са се про-
меняли във времето. 

Той разказва, че пър-
вият предвиден лот за 
изпълнение по програма 
ИСПА е бил около 150 км. 
Впоследствие е разделен, 
но отново на големи учас-

тъци - на два лота. Целта 
е била, докато се извърши 
проектирането на големия 
участък, другият от Кру-
мово до Първомай с дължи-
на 39 км да бъде пуснат в 
експлоатация. „Така лотът 
от Първомай до Свилен-
град стана 110 км. Когато 
„Асталди” започнаха да 
го строят, поради раз-

лични причини работата 
беше прекъсната до Ди-
митровград и съответно 
другата част от линията 
остана за изпълнение по 
ОП „Транспорт“. Лотове-
те станаха по-малки и в 
търговете имаха възмож-
ност да участват пове-
че фирми, включително и 
български, макар че те в 
повечето случаи се включ-
ват в различни консорциу-
ми помежду си или заедно 
с чужди фирми. Според мен 
е по-добре отсечките да 
бъдат разделени по този 
начин - на по-малки лото-
ве, защото могат повече 
участници да кандидат-
стват в търговете. А и 
контролът е по-добър“, 
уточнява деканът на Фа-
култета по транспортно 
строителство. 

В отговор на въпрос 
защо основно чужди фир-
ми строят жп отсечки-
те, той обяснява, че при 
работата на инженеринг 
поръчките стават голе-
ми и затова българските 
компании не отговарят на 
поставените условия за 
оборот и обем изпълнено 
строителство, за да ги 

изпълняват. Изключител-
но мащабните лотове 
повишават значително и 
изискванията за участие 
в търга.

През този програмен 

период 

има още участъци, 
които се строят. Проф. 

Тодоров посочва този от 
Септември до Пловдив, 
който е разделен на три 
лота. Работата по тях 
се извършва паралелно и 
в по-голямата си част е 
рехабилитация. 

За участъка между 
София и Пловдив след на-
правено инвестиционно 
проучване е решено от-
сечката също да се раз-
дели - от София до Елин 
Пелин и от Елин Пелин до 
Септември, която да ос-
тане за изпълнение след 
2014 г. В момента тече 
проектиране и строител-
ство на отсечката от 
Септември до Пловдив и 
най-вероятно ще бъде го-
това до края на тази го-
дина.

За изграждане сега са 
предвидени още участъ-
ците, влизащи във вто-
рата приоритетна линия 
от Пловдив до Бургас през 
Стара Загора. Това е част 
от Коридор № 8, който от 
София продължава към Ра-
домир и Гюешево.

Докато ние строим, 
съседните държави пра-
вят същото. Всяка иска 
да привлече транзитния 
товарен трафик да мина-
ва през нея, защото това 
й носи икономически ползи. 
„Турция например отдавна 
планира да пусне в експло-
атация тунела под Босфо-
ра. Името на този проект 
е „Мармарис“. Тунелът ще 
бъде част от метролиния-
та на южната ни съседка, 
но вечер ще функционира 
като транспортен кори-
дор между Азия и Европа. 
По него се очаква голям 
трафик. Оттам се пла-
нира да минават нашите 
жп линии от Свиленград, 
Пловдив и София. Може 
да се разсъждава накъде 
ще тръгнат товарите 
от столицата. Единият 
вариант е през Видин и 
Дунав мост 2. Той е по-до-
брият за нашата страна, 
а другият е от София към 
Белград“, обобщава проф. 
Стойо Тодоров. 

Невена Картулева

През настоящия 
програмен период 

усилията за из-
граждане на ин-

фраструктура бяха 
насочени най-вече 

към пътни проекти 
и завършването на 

автомагистрали-
те. През следващия 

обаче България се 
готви да развие и 

подобри жп мрежа-
та. Това решение 
не е само в резул-

тат на изисквани-
ята на ЕК, която 
акцентира върху 

железницата като 
екологичен и ефек-
тивен транспорт. 
Рехабилитацията 

и изграждането на 
някои от жп тра-
сетата ни - част 

от TEN-T мрежата, 
бяха отлагани във 

времето заради 
липсата на сред-
ства и на готови 

проекти. В периода 
2014-2020 г. ще 

имаме шанса да 
променим това.

Проф. д-р инж. Стойо Тодоров е завършил УАСГ, 

специалност „Транспортно строителство”. 

Доктор по „Проектиране, строителство и 

поддържане на железни пътища и съоръжения”. 

Ръководил е проекти в областта на железопътното 

строителство. Участвал е в проект по програма 

ИСПА за електрификация и реконструкция на жп 

линията Пловдив - Свиленград, отсечката Крумово 

- Първомай; в проекта по секторна програма 

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

изместване на жп линията в участъка Генерал 

Тодоров - Кулата и отсечката Първомай - Свиленград. 

От 2008 г. е декан на Факултета по транспортно 

строителство при УАСГ. Председател е на 

Техническия комитет 70 - „Железопътен транспорт”, 

към Българския институт за стандартизация (БИС). 

От 2008 г. е декан на Факултета по транспортно 

строителство в УАСГ, а от 2012 г. - ръководител на 

катедра „Железници“. Води лекции по дисциплините 

„Проектиране и строителство на жп линии“, 

„Железопътно строителство“, „Специални 

железници“, „Пътища и железници“ и „Обществен 

пътнически транспорт“.

Снимки Денис Бучел
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Георги Сотиров

С амо на  десетина 
километра от центъра 
на София и на около ки-
лометър от източната 
дъга на Околовръстното 
шосе, след един остър за-
вой наляво от моста след 
затворническото обще-
житие на Казичене вие 
навлизате в землището 
на Кривина. Историята 
е била благосклонна към 
това село. Първоначално 
то се е намирало в Стара 
планина близо до Беледие 
хан по поречието на р. 
Крива. Старото селище 
било закътано и скрито, 
но османлиите го от-
криват и опожаряват. 
Половината от жители-
те му се пресел-
ват и основават 
днешната Криви-
на,  станала по-
късно квартал на  
София…

Местните не 
си падат много-
много по истори-
ята, но за смет-
ка на това през 
последните 40-50 
години на мина-
лия век мнозина 
придобиват прес-
тижни работни-
чески професии 
в индустриална-
та зона на Гара  
Искър. 

Гол яма  част 
от тях се трудят и в 
домостроителния комби-
нат и участват актив-
но в изграждането на 
първите панелни блоко-
ве в столичния квартал 
„Дружба”, 
чиито първи обитатели 
са участниците в Меж-
дународния фестивал на 
младежта и студентите 
в далечната 1968 г.

Историята, казахме, 
е била благосклонна към 
селото, но това все пак 
не е много точно. Кри-
вина би могло да смени 
името си на… Правина! 
Защото точно над нея 
минава мислената права 
линия, „глисада” на ези-
ка на летците, по която 
насочват самолетите 
до приземяването им на 
пистата на столичното 
летище.

 Преди трийсетина 
години при кацане ката-
строфира самолет Ту-134 
на БГА „Балкан” …Кра-
ят на трагичния полет 
е в селскостопанските 
постройки на тогаваш-
ното ТКЗС на Кривина. 
От тази самолетна ка-
тастрофа започват и 
проблемите на селото. 
Защото се появяват дър-
жавни общи устройстве-
ни планове, които пред-
виждат строителство 
на нова аерогара именно 
тук или продължение на 
съществуващата писта 
току до селската мера. 
Слава Богу, че тази идея 
през годините намира 

все по-малко поддръжни-
ци, а след 1989 г. и иконо-
мическа невъзможност, и 
постепенно отмира. Така 
както стана и с идеята 
летище да се строи на 
платото над Вакарел, 
което поне три месеца в 
годината е в мъгли, два 
от които в сняг, зверски 
студове и фучащ като на 
Аляска вятър…

Но от тази летищна 
приумица остават по-
следствия. И колкото и 
под сурдинка да мърмо-
рят, новите ми познати 
от кръчмата признават, 
че в сравнение със села-
та наоколо - Казичене, 
Горни и Долни Богров, 
Бусманци, Кривина е бе-
дно село. Точно над кере-
мидите на къщите все 

още преминава самолет-
ният трафик, избягвайки 
според техническите из-
исквания шума над столи-

цата. Добре, че руските 
Ту-та с тежкия шум на 
двигателите почти не 
браздят родното небе. 
Американските, френ-
ските и германските им 
събратя са къде-къде по-
безшумни. 

Но от това далечно 
вече време е останала 
забраната в селото да 
се строят дву- и повече 
етажни къщи.

В Кривина няма смай-
ващи със странната си 
архитектура му-
трозамъци, но има 
хубави къщи. Има 
работни хора, кои-

то искат да живеят добре 
- те и децата им. За деца-
та си хората от Кривина 
не се съобразяват нито с 

високия Бог, нито с далеч-
ния цар. И строят. Даже 
изпълняват със собстве-
ни сили и изискванията 

за енергийна ефек-
тивност. Повечето 
от къщите им са 
санирани, и красиво 
са измазани. На вли-
зане в селото, от 
лявата страна, ме 
посрещат любезно в 
църквата „Св. Спас”. 
Разговаряме се.

Хората са от-
кровени, доверчи-
ви, а както виждам 
от подредбата на 
църковния двор и из 
селото, и работли-
ви. Пролет е. Всяко 
дръвче иска умела-
та ръка на овоща-
ря,  а цветята из 
селото и подреде-
ността по дворове-
те говорят за обич 
и към своя двор, и 

към населеното място. 
Спомнят си с уважение 
за стария кмет бай Йор-
дан Георгиев, мой добър 

познат. По негово насто-
яване и със съдействие-
то на огромната баласт-
риера между селото и 
летището преди години 
бе завършен строежът 
на училището, сградата 
на новото кметство и бе 
ремонтирана детската 
градина. 

С Венцислав Игнатов, 
сегашния кмет, не се 
срещнахме. Предизбор-
но време… Но особена-
та гордост на селската 
управа е, че днес хората 
има къде да гласуват. 
Допреди години това е 
ставало в сградата на 
бивш затвор, по съвмес-
тителство и училище за 
децата на Кривина. За-
това в местната кръчма 
се подсмихват: „Когато 
всичко е наред, в селото 
има… ред!”

Реда си го създават 
сами. Можем да го откри-
ем и на една прекрасна 
даденост за живеещите в 
този регион на голямото 
Софийско поле - езерото 
на Кривина. Красиво е, в 
разрешения сезон за рибо-
лов тук ще видите поло-
вината софийски фенове 
на този загадъчен за ос-
таналите хора спорт. Но 
всеки със страстта си…

Нашата  този  път 
беше продиктувана от 
желанието ни да откри-
ем хубавите къщи на се-
лото. И снимахме. 

Пролет е. Душите се 
отварят за красивото, 
която тя носи.

В с. Кривина е и про-
лет, и е хубаво.

Едноименният залив на остров Тринити в Антарктика е именуван в чест на софийското село 
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Паметникът 

на майката 

в центъра

Църквата „Св.Спас”

Грижа за децата на селото

Различен архитектурен стил, но красиво и обмислено за години напред строителство

По тротоарите ще ги познаете…

Снимки авторът
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Людмил Митакев

Сградата на общината в 
Кюстендил е най-красивата и 
представителна постройка в 
града. На цар Фердинанд не му 
е било неудобно в нея да покани 
дори императора на Австро-Ун-
гария Карл I по време на Първата 
световна война. Още повече че 
автор на проекта е прочутият 
виенски архитект Фридрих Грю-
нангер.

Зданието е строено за пе-
дагогическото училище. Ако 
разгърнем „Отчета на Кюстен-
дилското държавно педагогиче-
ско трикласно и образцово учи-
лище” от 1897 г., ще прочетем, 
че то е създадено с решение на 
Четвъртото обикновено народ-
но събрание. По инициатива на 
градския съвет, начело с кмета 
Христо Иванов Лекарски, в праз-
ничния Ден на българската пис-
меност и култура през 1889 г. се 
полага тържествено основният 
камък. Министерството на на-
родното просвещение възложило 
на известния вече в страната 
Фридрих Грюнангер да изработи 
чертежите. 

Монументалната сграда е 
разположена в историческия 
център на древния град вър-
ху конаци на изселили се след  
Освобождението турски първен-
ци. Строителството е повере-
но на предприемачите братята 
Иван, Васил и Григор Гребенарови. 
Те наемат италиански камено-
делци, кюстендилски и трънски 
майстори – зидари и дърводелци, 
които преобразяват градежа. На 
10 октомври 1894 г. с тържест-
вен водосвет начеват учебните 
занятия. 

Сградата е със симетрич-
на планова и пространстве-
на композиция, развита около 
правоъгълен вътрешен двор 
за осветление на коридорите, 
стълбищните рамена и галери-
ята на горния етаж. Подпряна 
е с четири колони от осоговски 
гранит в йонийски стил. Сдър-
жаният архитектурен детайл 
засилва въздействието на раз-
движения обем с мансардните 
покриви над ъгловите учебни 
стаи и доминантата над учи-
телската зала с панорамна пло-
щадка, върху която през 1898 г. 
изграждат малката куличка на 
градския часовник със средно-
вековната среброгласна камба-
на от 1429 г.

През 1928 г. преустройство-
то й било ръководено от архи-
тект Димитър Георгиев. Инста-
лацията за парно отопление била 
възложена за изпълнение на инже-
нерите Пиперков и Цорна от Со-
фия, а стилният каменен портик 
на новия централен вход, увенчан 
с пластичния образ на богинята 
на правосъдието, е дело на кюс-
тендилеца Йордан Йовчев. На 28 
юни 1931 г. в главния коридор, 
украсен с пилони от зеленина, 
гирлянди и каменната пластика 
на Темида, дело на проф. Иван Ла-
заров, с тържествен водосвет 
била открита първата съдебна 
палата в България.

Сградата е образец  

за строителството  

в града.

Силуетът и архи-
тектурният стил са 
репери на бъдещото 
развитие на архитек-
турата и градоустрой-
ството на Кюстендил 
през следващите десе-
тилетия. Сравнително 
голямото селище е мо-
дернизиращ се център 
в този период. От един 
ориенталски тип град 
в края на XIX в. тук в 

първите десетилетия след Ос-
вобождението започват да се 
строят модерни сгради, възпри-
ет е нов подход на урбанистика и 
архитектура. По строителните 
оси на педагогическото училище 
се движи „линеалът” за регулация 
на градския център и архите-
ктурната рамка от обществени 
и частни сгради – хотел „Бълга-
рия”, хотел „Драгоман”, градско-
то казино, читалище „Братство”, 
основно училище „Отец Паисий”, 
Окръжното ковчежничество, 
хотел „Македония”, решени от 
архитект Христо Ковачевски в 
канона на златното сечение.

След  закриването на педаго-
гическото  училище през 1908 г. 
временно тук се помещава дър-
жавната мъжка гимназия, а по-
късно - общинската девическа 
гимназия. След Първата светов-
на война сградата е продадена на 
Министерството на отбраната.

Днес на втория етаж в прас-
тарата учителска стая в ко-
ринтски стил общинските съ-
ветници  решават проблемите 
на съвремието и на бъдещото 
развитие на града.

Не по-малък интерес предста-
влява планираната от учителя 
Дончо Стрезов училищна градина 
на площ от девет декара. Южно 
от сградата е разположена пред-
ставителна композиция в гео-
метричен френски стил, а пред 
източната фасада – градина в 
пейзажен английски стил, спорт-
на площадка и гимнастически 
салон. Проектът предвиждал из-
граждането на оранжерия, пчелин, 
метеорологическа станция и от-
деление за отровни и лекарстве-
ни растения. Опитното поле на 
площ 3,5 дка било планирано в две 
отделения с овощарско-лозарски 

разсадник за индустриални рас-
тения и зеленчукова градина с 
парник. През 1897 г. са завърше-
ни целият парк, оранжерията и 
част от разсадника – място за 
срещи с теорията и практиката 
на цветарството, овощарство-
то, декоративната дендрология. 
С произведените тук растител-
ни видове е оформен и градският 
парк „Хисарлъка”.    

Посещавана  

е от именити гости.

В Кюстендил през Първата 
световна война е разположен 
щабът на действащата ар-
мия. Понеже основният фронт 
става Южният, градът запаз-
ва важната си роля до съби-

тията от края на сеп-
тември 1918 г., когато 
щабът е разбит от 
въстаналите войници. 
Главната квартира се 
разполага в днешната 
сграда на общината. 
От тук се планират 
и ръководят  бойните 
действия. Чест гост е 
цар Фердинанд заедно с 
неговите синове – Бо-
рис и Кирил. Тук идва 
и част от военния и 
политическия елит на 
съюзниците - герман-
ският главнокоманд-
ващ Фон Макензен, де-
легация от Райхстага, 

видни военачалници. Но най-
значимото посещение на ниво 
държавни глави е посещение-
то от 18 май 1918 г. на Карл I, 
който е придружаван от Фер-
динанд и престолонаследници-
те. Те са посрещнати, както 
подобава – с почетна рота 
на гарата в Кюстендил. От 
там се отправят към щаба в 
педагогическото училище. По 
пътя са акламирани от насе-
лението. Монарсите престоя-
ват в града няколко дни и дори 
посещават вилата на генерал 
Жеков на хълма Хисарлъка над 
града. Именно в Кюстендил 
обаче коронованите особи са 
посрещнати от група жени, 
които поднасят мухлясал хляб, 
като с демонстрацията си по-

казват в какво състояние се 
намира изтерзаното от вой-
ната население.

Грюнангер остава до края  

на дните си свързан с България.

Проектантът на сграда-
та на общината в Кюстендил 
е завършил специализираната 
школа  по архитектура при Ака-
демията за изящни изкуства 
във Виена. Представител е на 
късния историзъм, на еклектич-
ния стил, виенския барок и се-
цесиона.

В България пристига една 
година след Освобождението 
и остава до края на живота си 
свързан със страната. Работи 
в  Дирекцията на обществени-
те сгради към Министерство-
то на вътрешните работи и е 
градски проектант на Разград. 
Талантливият виенчанин ста-
ва придворен архитект на княз 
Александър Батенберг и княз 
Фердинанд.

Автор е на североизточно-
то  крило на царския дворец в 
София, на сградите на Семи-
нарията, Духовната академия, 
Синагогата, Окръжното упра-
вление в Русе (днес Регионален 
исторически музей), мъжката 
гимназия във Варна, педагоги-
ческото училище в Кюстендил 
и на редица емблематични по-
стройки в големите градове на 
страната. 

Снимки Емил Христов 

Тук е бил и императорът 
на Австро-Унгария Карл I
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Виолета Михайлова

Няколко дизайнерски 
про ек та  пр ед ставя т 
схващания за оползотво-
ряване на непотребното, 
излишното, отпадъка. А 
различните гледни точки 
намират разнообразни ви-
зуални проявления.

Креативно, провокативно 

или зловещо…

Любопитна дизайнер-
ска серия представя 18 
предмета за дома, които 
са изработени от истин-
ските кожи на алигатори, 
зебри, биволи, щрауси и др. 
Авторът Майкъл Хелард 
е използвал рога, зъби и 
опашки от животните, за 
да оформи краката, под-
лакътниците и др. части 
в екзотичните мебели. 
Основните материали и 
елементите, които за-
вършват силуетите на 
творенията, той избрал, 
за да подсили усещането 
за присъствието на ди-
вата, опасна природа в 

интериора. Серията от 
страховити и сензацион-
ни мебели включва дивани, 
столове и шезлонги, маси, 
скринове и др. – всички 
изработени със специал-
но внимание към детайла. 
Композициите са сложни, 
като съчетават различни-
те части на едно животно 
- твърди и меки, обагрени 
от топли и студени цве-
тове, в тъмни и светли 
нюанси. Креативно, про-
вокативно или зловещо 
обаче е това изкуство? 
Колкото възможни отго-
вора, толкова и мнения… 

Авторът е художник, 
занаятчия и експеримен-

татор. Захващайки се с 
тази своя смела идея, той 
е наясно, че нестандарт-
ните мебели биха могли 
да накарат хората да се 
почувстват „неудобно въ-
преки меките и еластични 
материали, вложени в тях”. 
И фактите подсказват, че 
екзотичните артикули не 
се продават посредством 
класическите методи за 
разпространение. Кана-
лите за дистрибуция от-
веждат единствено до 
наистина заинтригувани 
клиенти. 

За смайващата колек-
ция е изписано много. Тя 
предизвиква гнева на еко-

лозите и на любителите 
на животни. И едновре-
менно с това изглежда 
съвсем логична за хората, 
които преживяват сред 
дивата природа, защото 
за тях „нищо не бива да 
остава като отпадък”. 
Като противодействие се 
явява и фактът, че циви-
лизацията прелива от дре-
хи, обувки, чанти, колани и 
портфейли, изработени 
от естествена кожа. „С 
помощта на модерните 
технологии това лесно 
може да бъде променено 
и убийството на живот-
ни заради чифт ботуши 
да остане в историята”, 
коментират ангажирани 
лица. 

Какво е вашето усеща-
не за нещата обаче, може-
те да заключите сами… 
Едно е сигурно – със свои-
те нестандартни мебели 
авторът наистина успява 
да провокира размисли и 
емоции у хората.

Плетки от шперплат и 

памук

Очарователен дизайн 
на съвременен шезлонг 
разчупва схващането, че 
плетените мебели са де-
моде. Предметът е изгра-
ден от елегантна мозай-

ка, в която шперплатови 
плоскости от стар само-
лет са свързани помежду 
си с помощта на здраво 
увито памучно въже, плът-
ната структура на което 
запълва празнините между 
отделните елементи. Кра-
ката и съединителната 
рамка на шезлонга също 
са вързани посредством 
връвта без използването 
на лепило или заварка. 

Освен пленителния 
външен вид ползите като 
удобство и комфорт също 
са очевидни. Структура-
та на предмета предста-
влява перфектна смес от 
твърдост и гъвкавост. 
Столът „интуитивно” 
усеща нуждите на потре-
бителя, като посреща тя-
лото му с уютна прегръд-
ка и поставя краката му в 
хоризонтална линия с цел 
пълноценна почивка. 

Автор на творението, 
което е висок клас мебел, 
е екологично настроени-
ят Емилиано Годой. Той 
прилага частица от тра-
диционните занаяти в 
изплитането на модерния 
предмет. Елегантен, вдъх-
новяващ и напълно биораз-
градим, шезлонгът печели 

голяма награда на изложе-
ние в Япония. Уникални-
ят стол е реализиран от 
геометрични сегменти и 
напомня черупката на кос-
тенурка или на футболна 
топка. Годой продължава 
да създава изтънчени про-
изведения на изкуството, 
предназначени за съвре-
менния интериор, които 
целят опазването на при-
родата, в своето дизайн 
студио в Мексико.

Черги от кожени колани

Световни марки пред-
ставят изработване на 
красиви килими, изтривал-
ки и подови плочки от ре-
циклирани кожени колани. 
В композициите участ-
ват уникални дизайнерски 

колани - всеки един ръчно 
изработен и специално 
подбран. А комбинациите 
от тях могат да бъдат 
описани направо като фан-

тастични. „Усещането да 
стъпваш върху кожа е нео-
бичайно. Но чувството, че 
под краката ти има тол-
кова красив и топъл ма-
териал, който помни от-
давна отминали истории, 
граничи с вълшебство”, 
коментират експерти в 
дизайна. 

Затова и цените на по-
стелките от остарелите 
кожи за кръста никак не 
са ниски. Ако човек търси 
евтина алтернатива на 
уникалните произведения 
обаче, винаги може да се 
опита да си ги възпро-
изведе сам. Изборът на 
качествени материали и 
съчетаването на подходя-
щите нюанси в тях е част 
от забавлението в твор-
ческия процес.

Снимки www.dornob.com; www.apartmenttherapy.com; www.inhabitat.com
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Луковит

Описание: Проектът предвижда изграждане на 
пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в 
гр. Луковит (включително довеждаща инфраструкту-
ра до ПСОВ, доставка и монтаж на машини и съоръ-
жения, обучение на персонала и тестване на оборуд-

ването), частично изграждане на главни колектори и 
вътрешна канализационна мрежа и реконструкция на 
водопроводната мрежа по трасето на канализацията, 
което е в пълно съответствие с главната стратеги-
ческа цел на ОПОС - подобряване, запазване и възста-
новяване на естествената околна среда и развитие 
на екологичната инфраструктура.

Възложител: Община Челопеч

Описание: Поръчката включва изпълнение на 

строително-монтажни работи за изграждане на ам-
фитеатър, покрита сцена с помещения за гримьорна 
и озвучаване, велоалея и озеленяване.

Възложител: Община Велико Търново

Описание: „Модернизация и внедряване на мерки 
за енергийна ефективност в образователната ин-
фраструктура на община Велико Търново по обосо-
бени позиции: Обособена позиция №1 „Модернизация 
и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

ЦДГ „Слънце”, гр. Велико Търново”; Обособена позиция 
№2 „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Дебелец”. 
Съгласно Техническата спецификация на поръчката ще 
се извършват СМР, включващи енергоспестяващи мер-
ки (изолация, подмяна на дограма, управление и изграж-
дане на отоплителна инсталация и ел. инсталация).

Наименование: „Избор на изпълнител за инженеринг на строеж: Из-
граждане на ПСОВ, канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна 
мрежа в гр. Луковит”, включващ: Подобект 1: „Инженеринг за изработване 
на работен проект за главни колектори и вътрешна канализационна мрежа и 
реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предви-
дени за канализация в гр. Луковит”. Подобект 2: „Инженеринг за изработване 
на работен проект за ПСОВ, изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструк-
тура до ПСОВ, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение на 
персонала и тестване на оборудването“.

Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи в парк 
за отдих и рекреационни дейности в м. Средна долчина, община Челопеч”

Наименование:„Модернизация и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в образователната инфраструктура на община Велико Търново 
по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Модернизация и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ „Слънце”, гр. Велико Търново”; 
Обособена позиция №2 „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Дебелец”. Съгласно Техническата 
спецификация на поръчката ще се извършват СМР, включващи енергоспес-
тяващи мерки (изолация, подмяна на дограма, управление и изграждане на 
отоплителна инсталация и ел. инсталация).

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 26721983 лева
Общо количество или обем: 3. Основни дейности 
по изпълнението на инвестицията по проекта: 3.1. 
Проучване и проектиране: 3.1.1. Извършени проуч-
вания и проектиране: 3.1.1.1. Проучвания: 1) Линей-
на инфраструктура: • Прединвестиционни про-
учвания; • Геоложки доклад; • Хидроложки доклад; 
• Геодезическа снимка на терените, предвидени 
за линейна инфраструктура. 2) Пречиствателна 
станция за отпадъчни води: • Прединвестиционни 
проучвания; • Геоложки доклад; • Хидроложки до-
клад; • Геодезическа снимка на терена за ПСОВ. 
3.1.1.2. Проектиране: 1) Линейна инфраструктура; 
• Идеен проект за реконструкция на водопроводна 
мрежа; • Идеен проект за изграждане на канали-
зационна мрежа; 2) Пречиствателна станция за 
отпадъчни води; • Идеен проект за пречиствател-
на станция за отпадъчни води; • Идеен проект 
за ВиК мрежа до ПСОВ; • Идеен проект за ел. за-
хранване до ПСОВ. 3.1.1. Други: • Изготвен анализ 
разходи - ползи; • Изготвен формуляр за кандидат-
стване; • Изготвен бюджет по проекта; • Изгот-
вена съпътстваща документация по проекта; • 
Разрешително за заустване; 3.1.2. Предстоящо 

проектиране (в обхвата на поръчката) - Работен 
проект за линейна инфраструктура ВиК. - Работен 
проект за ПСОВ и довеждаща инфраструктура. 
3.2. Строително-монтажни работи (в обхвата 
на поръчката): 1) Изграждане на канализационна 
мрежа - 18,827 км, реконструкция на водопроводна 
мрежа - 11,455 км, и възстановяване на настилки-
те; 2) Изграждане на 1 бр. ПСОВ за 8065 е.ж., до-
веждаща инфраструктура, оборудване и обучение 
на персонала.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 20
Срок за получаване на документация за участие: 

27.05.2013 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 5.06.2013 г. Час: 16:30
Отваряне на офертите: Административна сгра-
да на община Луковит - гр. Луковит, ул. „Възраж-
дане” №73
Дата: 11.06.2013 г. Час: 13:00
За контакти: гл. експерт ПХД А. Цветанова
Факс: 0697 52014
Адрес: ул. „Възраждане” №73
Адрес на възложителя: www.Lukovit.com
Телефон: 0697 52464
E-mail: Lukovit_ob@yahoo.com

Oсн. предмет: 45200000 - Строителни и монтажни 
работи на сгради и строителни съоръжения или на 
части от тях 
Прогнозна стойност: 1140000 лева
Технически възможности: Минимални изисквания: 
1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване 
на офертата в настоящата процедура, участни-
кът трябва да отговаря на следните изисквания за 
технически възможности и квалификация: а) Участ-
никът трябва да има опит при изпълнението през 
последните 5 (пет) години до датата на подаване 
на офертата на поне 2 (два) договора за изпълнение 
на дейности, сходни с предмета на настоящата 
обществена поръчка; б) Участникът трябва да при-
тежава внедрена система за управление съгласно 
стандарт ISO 9001:2000 или еквивалентен с валид-
ност не по-малко от 3 (три) месеца от крайния 
срок за депозиране на офертите; в) Участникът 
трябва да притежава внедрена система за упра-
вление на здравето и безопасността при работа 
съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 или екви-
валентен с валидност не по-малко от 3 (три) ме-
сеца от крайния срок за депозиране на офертите; 
г) Участникът трябва да има право да извършва/
да има сключен договор с лице, което има право да 
извършва съответните дейности по управление 
на отпадъците съгласно Закона за управление на 
отпадъците; д) Участникът трябва да разполага с 
правоспособни лица с висше образование, с минимум 

5 (пет) години професионален опит и минимум 3 
(три) години опит в изпълнение договори за сходни 
обекти, които ще бъдат отговорни за изпълнение 
на строително-монтажните работи и ще изпълня-
ват функциите на ръководител на екип, технически 
ръководител, координатор по безопасност и здраве 
и експерт за контрол на качеството. 2. В случай 
че участникът е обединение, изискванията се при-
лагат за обединението като цяло. 3. В случай че 
участникът ползва подизпълнители, изискванията, 
определени в т. 3.1, буква „а” от документацията, 
се прилагат пропорционално на декларирания дял на 
работите, които ще извършва подизпълнителят.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 

месеци: 10
Срок за получаване на документация за участие: 

16.05.2013 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 23.05.2013 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: с. Челопеч, заседателна 
зала на община Челопеч, ул. „Цар Иван Асен I” №5
Дата: 28.05.2013 г. Час: 10:00
За контакти: Сашка Вътева, директор на „Специа-
лизирана дирекция”
Факс: 07185 2360
Адрес: бул. „Трети март” №1
Адрес на възложителя: www.chelopech.org
Телефон: 07185 2550
E-mail: ob_chelopech@chelopech.org

Още на: www.vestnikstroitel.bg

ТОП ОБЯВА 

ЗА СТРОИТЕЛИ И ИНВЕСТИТОРИ

ПАРЦЕЛ С ПРОЕКТ - 

комплекс от 12 ЛУКСОЗНИ КЪЩИ 

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

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

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

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

Цена:  € 1 288 000

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

Oсн. предмет: 45200000 - Строителни и монтажни 
работи на сгради и строителни съоръжения или на 
части от тях 
Прогнозна стойност: 412135.99 лева
Общо количество или обем: За ЦДГ „Слънце”, 
гр. Велико Търново: В проекта, част архитектур-
на, се предвиждат следните мерки за енергийна 
ефективност: 1. Топлоизолационна интегрирана 
система по фасади: 1.1. от външната страна по 
фасадните плоскости се полага топлоизолацион-
на интегрирана система, както следва: - Фасадни 
топлоизолационни плочи ЕPS-F100 (17 kg/m3) с де-
белина 80 mm, фиксирани с дюбели с дължина, не по-
малка от 14 mm, и цокълни профили водооткапващи, 
в т.ч. „обръщане” на страниците на прозорците с 2 
см EPS, стъклотекстилна алкалоустойчива мрежа, 
шпакловка, бяла силиконова боя (по подпрозоречни 
первази - топлоизолационни плоскости XPS-R под 
наклон 2-5% навън с външни подпрозоречни алуми-
ниеви дъски); - стъклотекстилна алкалоустойчива 
мрежа, фиксирана с дюбели; - Лепилна и шпакло-
въчна маса; - Фасадна силиконова мазилка влачена 
структура с едрина на зърното 2мм (по страници 
на прозорци, чела и стрехи - гладка бяла силиконова 
мазилка). 1.2. по цокъл: - ХPS-F100 с дебелина 90 mm 
и коефициент на топлопроводност = 0,036 W/mK; 
- стъклотекстилна алкалоустойчива мрежа, фикси-
рана с дюбели с дължина, не по-малка от 15 mm; 
- лепилна и шпакловъчна маса; - минерална мазилка 
(към тротоар - 1 ред плочки гранитогрес). 2. Топ-
лоизолационен пакет по покрив: 2.1. Ремонтиране на 
отводнителна система от покрив - водосборни ка-
занчета и улуци от поцинкована ламарина. 2.2. Де-
монтаж на осветителните тела на помещенията 
от втори надземен етаж. 2.3. Направа на окачен 
таван от гипсофазерни плоскости на конструкция 
в помещенията на втори надземен етаж. 2.4. Мон-
таж на топлоизолация от дюшеци минерална вата 
с дебелина 10 см и топлопроводност = 0,044 W/
mK, наредени над окачения таван и пароизолация. 
3. Подмяна на дограма: 3.1. Подмяна на съществу-
ващата дървена прозоречна дограма с нова от PVC 
петкамерен профил двоен стъклопакет с нискоеми-
сионно стъкло, в т.ч. „обръщане” на страниците на 
прозорците с топлоизолация 2 см EPS и измазване 
с външна гладка бяла силиконова мазилка и вътреш-
на мазилка, шпакловане, боядисване и поставяне на 
външни подпрозоречни дъски на всички прозорци на 
сградата. 3.2. Подмяна на съществуващи дървени 
и метални външни врати и витрини с алуминиева 
дограма с прекъснат термомост двоен стъклопа-
кет с нискоемисионно стъкло, в т.ч. „обръщане” на 
страниците с топлоизолация 2 см EPS и измазване 
с външна гладка бяла силиконова мазилка и вътреш-
на мазилка, шпакловка и боядисване. 4. Повишаване 
на ефективността на отоплителната инстала-
ция чрез „Автоматично управление” и „Температура 
с понижение” - да се монтира контролер с 4 бр. 
температурни датчици - за външна температу-
ра, в еталонно помещение, на подаващата и на 
връщащата вода. Да се монтира ел. задвижка за 
съществуващия четирипътен вентил, която ще се 
управлява стъпково от контролера. По проект ОВИ 
5. Поставяне на слънчева инсталация за БГВ - ще 
се монтират плоски селективни слънчеви колек-
тори с арматура и управление съгласно проект по 
част ОВИ 6. Подмяна на осветителни тела с енер-
госпестяващи - по проект електрически инстала-
ции - монтират се тела с луминесцентни лампи с 
ЕПРА или тела с компактни луминесцентни лампи. 
За ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Дебелец: В проекта, 
част архитектурна, се предвиждат следните мер-
ки за енергийна ефективност: 1. Топлоизолационна 
интегрирана система по фасади: 1.1. От външната 
страна по фасадните плоскости се полага топло-
изолационна интегрирана система, както следва: 
- Фасадни топлоизолационни плочи EPS с дебелина 
80 mm, фиксирани с дюбели с дължина, не по-малка 
от 14 mm и цокълни профили водооткапващи, в т.ч. 
„обръщане” на страниците на прозорците с 2 см 
EPS, стъклотекстилна алкалоустойчива мрежа, 
шпакловка, бяла силиконова боя (по подпрозоречни 
первази - топлоизолационни плоскости XPS-R под 
наклон 2-5% навън с външни подпрозоречни алуми-

ниеви дъски); - Стъклотекстилна алкалоустойчива 
мрежа, фиксирана с дюбели; - Лепилна и шпакловъч-
на маса; - Фасадна пръскана полимерна мазилка 
влачена структура с едрина на зърното 2 мм (по 
страници на прозорци, чела и стрехи - гладка бяла 
фасадa).
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
дни: 60
Срок за получаване на документация за участие: 

20.05.2013 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 27.05.2013 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: В сградата на община 
Велико Търново
Дата: 29.05.2013 г. Час: 11:00
За контакти: Теодора Минкова
Факс: 062 619251
Адрес: пл. „Майка България” №2
Адрес на възложителя: www.veliko-tarnovo.com
Телефон: 062 619229; 062 619251
E-mail: mop_vt@abv.bg 

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

„ИЛВА-ХГ“ ООД

за работа с товароподемни 
кранове и на подвижни работни 
площадки

Тел./факс:   e-mail: skc@nadejda.net
02/8313068  www.skc.non-stopoffice.com

СКЦ  
провежда курсове

Продаваме „пасивни къщи“, 
в.з. „Киноцентър“, 

с немски сертификат за качество. 
Полагаме подови настилки 

по виброметод.
02 925 07 06, 0877 627 260

„Сигма-П“ ООД 
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Голямата награда на 
Международното изложе-
ние за иновации в Женева 
тази година беше присъ-
дена на румънската ком-
пания МBT за система за 
проверка на самолетите 
за евентуални структур-
ни дефекти. Изобрете-
нието „Робоскан 2М” ще 
има широко приложение, 
включително и в строи-
телството. Апаратурата 
е поместена в камион, от 
който роботизирана ръка 
проверява за структур-
ни дефекти. Иновацията 
може да се използва и за 
изпитания на конструк-
циите на сгради и ин-
фраструктурни обекти. 

Базирана е на радиограф-
ска технология и открива 

евентуални дефекти с ре-
золюция до 0,5 мм.

Над 700 изобретатели 
от 45 страни участваха 

в 41-вия реномиран салон 
за представяне на инова-
ции. Старият континент 
бе представен с 38% от 
експонатите, а 58% бяха 
от Азия и Близкия изток. 
Изоставането на Европа 
се обяснява отчасти със 
сложната икономическа 
ситуация в ЕС.

Научно-производстве-
ните центрове на про-
мишлените компании и 
университетските лабо-
ратории представиха две 
трети от изобретенията 
на изложението, а една 
пета бяха разработките 
на независими изследова-
тели. На салона в Женева 
се допускат само образци, 
получили авторски права.

Наред с високотехно-
логичните разработки 
бяха представени и „не-

сериозни” изобретения, 
които предизвикват го-
лям интерес у посетите-
лите. Сред тях могат да 
се видят обувки с колелца, 
позволяващи да се развива 
скорост от 10 км/ч, рани-
ца, която предупреждава, 
ако теглото й е прекалено  
голямо за ученика, дъска за 
гладене, която се върти на 
360 градуса, или тенджера, 
която готви със слънчева 
енергия.

Освен Голямата награ-
да на авторите на най-
добрите експонати бяха 
връчени 54 награди, вклю-
чително приз за симпа-
тиите на посетителите, 
които тази година бяха 60 
хил.

Международният салон 
в Женева се е състоял за 
първи път през 1972 г.

Напръскваш прозореца 
със спрей и той започва да 
произвежда електроенер-
гия. Якето ти е покрито 
със специален слой и пак 
добиваш електричество. 
Така учени от университе-
та „Флиндърс” в австра-
лийския град Аделаида де-
монстрират необятните 
възможности на нанотех-
нологиите. Те са измислили 
прозрачен и гъвкав слой от 
въглеродни нанотръбички.

В основата на изобре-
тението е докторската 
дисертация на Марк Би-
сет. Той защитава теза-
та, че новите въглеродни 
нанонишки са прозрачни. 
Технологията имитира 
процеса на фотосинтеза-
та, при който растенията 
добиват енергия от слън-
цето. Соларната клетка 
е направена от два листа 
електропроводимо стъкло, 
между които са поставе-
ни едностенни въглеродни 
нанотръби. Когато свет-
лината освети клетка-
та, във вътрешността й 
се генерират електрони, 
които ще захранват елек-
трически устройства, 

представя изобретението 
си младият изследовател.

Това означава, че те 
могат да се нанесат ди-
ректно върху стъклата на 
прозорците под формата 
на спрей, без да намаля-
ват тяхната прозрач-
ност. Освен това самият 
слой е достатъчно гъвкав, 
че да може да се постави 
върху най-различни видове 
материали, включително 
и върху текстил. Целият 
процес по нанасянето е 
като пръскане със спрей.

П о  о т н о ш е н и е  н а 
ефективността новата 
технология ще бъде дос-
татъчна за задоволяване-
то на енергийните нужди 
на дадена сграда. В ново-
строящи се или в такива, 
в които прозорците тряб-
ва да се подменят, доба-
вянето на соларни клетки 
към стъклата би струвало 
сравнително малко, уточ-
няват от екипа.

За момента с новата 
технология са създадени 
само малки прототипи 

на соларни клетки в лабо-
раторни условия. Според 
Бисет следващата стъп-
ка ще бъде тестването 
на въглеродните клетки в 
производствени мащаби. 
Ако всичко върви по план, 
материалът може да се 
появи на пазара до десе-
тина години, прогнозира 
изследователят.

Изобретението на Би-
сет е обещаваща алтер-
натива на традиционните 
силициеви соларни клетки, 
тъй като въглеродните 
нанотръби са по-евтини 
за производство и в също-
то време по-ефективни 
от силициевите. Слънче-
вата енергия всъщност 
е най-скъпият вид възоб-
новяема енергия. Общата 
ефективност на силици-
евите соларни клетки е 
едва около една десета. 
Така, дори когато те ра-
ботят при оптимални ус-
ловия, може да минат до 
15 години, преди да произ-
ведат енергията, която е 
нужна за възстановяване 
на инвестициите, под-
чертават специалисти в 
бранша.

Над залива на приста-
нищния град Измит в Турция 
строят мост с амбицията 
да е четвърти по дължина 
в света. Но той ще влезе в 
Книгата на Гинес най-вече с 
това, че ще е най-сигурният 
в света. За това тук още при 
строителството му се прила-
гат иновациите на „Сименс”, 
Германия.

Когато бъде готово през 
2015 г., съоръжението в ос-

новната си част ще е дълго 
1550 м. Разположено на 60 м 
над водата, то ще разполага 
със система от над 400 сензо-
ра за отчитане на механично-
то натоварване. Така мостът 
може да бъде затворен по вся-
ко време, ако безопасността 
бъде застрашена. Централно 
място заемат и датчиците 
за контрол на корозията на 
елементите на моста, който 
е конструиран само от метал. 

Съоръжението е част от 
грандиозната строителна 
програма на турското пра-
вителство за посрещане на 
100-годишнината от създа-
ването на републиката през 
2023 г. Мостът в Измит, раз-
положен на юг от Истанбул, 
е елемент от строящата се 
нова магистрала, свързваща 
мегаполиса с голямото прис-
танище на Измир на Среди-
земно море.  

Бетонът е чудесен материал не само в масовото 
строителство, но и за оформяне на отделни части на 
сградите. Обаче кофражът може да увеличи цената на 
изделието до 60%. Как да излеят оригинални детайли без 
кофраж са измислили архитекти и инженери от Техни-
ческия университет в Цюрих, Швейцария. Технологията 
Smart Dynamic Casting засега използва специален, плас-
тичен бетон и робот. Според интердисциплинарния екип 
тайната на иновацията се крие в точното време за 
използване на сместа. Бетонът се насипва в метална 
тръба, която е закрепена към рамото на робот. Изчаква 
се да започне процесът на втвърдяване, като непре-
къснато се взимат проби. В най-подходящия момент, 
когато материалът е готов, започва извайването на 
детайла.

Важна част на бетона са някои химически елемен-
ти, които екипът е прибавил към цимента, за да добие 
материалът подходящи свойства за формиране, обяс-
нява Ена Лорет Кристенсен, която обаче не разкрива 
съставките.

За да изпробват предимствата на Smart Dynamic 
Casting, изследователите са излели двуметрова колона, 
която по техните описания е много по-качествена от 
направената с класически кофраж. Според тях техно-
логията открива нови перспективи за поевтиняване 
и по-прецизно изработване на оригинални детайли за 
строителството. 
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Новата централа е като космически кораб
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Още тази година ще 
започне изграждането на 
Campus 2 – новата центра-
ла на Apple, оповести на-
мерението на компанията 
нейният изпълнителен ди-
ректор Тим Кук. Това е един 
вид почит към делото на 
Стив Джобс, който пред-
стави проекта през юни 
2011 г. Тогава покойният 
шеф и основател на све-
товния лидер в електро-
никата разкри планове за 
единична сграда с форма-
та на гигантски пръстен, 

която ще се разпростира 
на площ от почти 258 хил. 
кв. м една миля източно от 
сегашната централа в Ку-
пертино, Калифорния.

Проектант е друг ге-
ний, но в архитектурата – 
Норман Фостър. Неслучай-
но специалисти считат, че 
сградата с размери почти 
колкото Пентагона ще се 
превърне в класика. Кога-
то бъде готова през 2016 
г., тя вероятно ще струва 
5 млрд. долара с два пове-
че от първоначално обя-
вената инвестиция. Ако 
данните за цената на бъ-
дещия главен офис на Apple 
се окажат точни, то той 

ще постави и друг рекорд. 
Campus 2 ще надмине по 
стойност цената от 3,9 
млрд. долара на новия Све-
товен търговски център в 
Ню Йорк, който се строи на 
мястото на съборените на 
11 септември 2001 г. кули 
близнаци.

Засега няма комента-
ри дали почти двойното 
увеличение на парите за 
комплекса има пряка връз-
ка с констатираното тази 
година забавяне в ръста 
на Apple. През този месец 
компанията публикува ре-
зултати за най-сериозно-
то намаление на продаж-
бите от 13 години насам, 

което също е индикация 
за свиване на продадени-
те смартфони, таблети 
и персонални компютри на 

фирмата.
През последните шест 

години големият техно-
логичен производител 

отбеляза растеж на при-
ходите в размер от 24,6 
млрд. долара през 2007 г. 
до 156,5 млрд. през 2012 г.

Съживяването на строителството в Дубай е факт. Това го 
доказва още един проект на емира на страната шейх Мохамед бен 
Рашид ал Мактум. Той отново е за Книгата на Гинес както много 
от строежите в емиратството. Този път ще е виенското колело 
„Окото на Дубай”. Изграждането му ще струва 1 млрд. дирхама (272 
млн. долара), а височината ще бъде 210 м, уточнява сайтът на мо-
нарха. Така то ще се превърне в най-високото подобно съоръжение 
в света, изпреварвайки досегашния рекордьор, който е 165 м и се 
намира в Сингапур.

Очаква се строежът да започне до края на това лято. От него 
ще се открива панорама към другата част на проекта Bluewaters 
Island, чиято обща стойност е 1,6 млрд. долара. Когато бъде готов 
след три години, той ще привлича по 3 милиона туристи годишно. 
В рамките му са предвидени търговски и развлекателни площи с 
множество магазини, ресторанти и крайбрежна алея. Ще има и 
петзвезден луксозен хотел и частни жилищни сгради, даже и из-
куствен остров.

Той ще бъде свързан с града с автомобилен и висящ еднорелсов 
път и ще разполага с традиционен близкоизточен пазар, обграден 
от ресторанти.

Строителството на първата фаза на Bluewaters Island ще стар-
тира през април, а за втората е планирано и изграждането на ниски 
жилищни сгради на острова.

Развлекателен център със 
зоологическа градина, клуб по 
парапланеризъм, съоръжения 
за водни спортове и парк на 
културното наследство. Та-
къв комплекс ще се издигне на 
лобното място на Осама бин 
Ладен, ако се осъществят пла-
новете на правителството на 
Пакистан.

Лидерът на терористич-
ната мрежа „Ал Кайда” бе лик-

видиран от американски ко-
мандоси в град Аботабад, на 
около 50 км североизточно от 
пакистанската столица Исла-
мабад през 2011 г.

Целта на проекта е да по-
добри негативния имидж на 
града след убийството на Бин 
Ладен. Комплексът ще струва 
около 50 млн. долара и да бъде 
готов след 5 години.

Международните наблюда-

тели си задават въпроса дали 
планът е ирония на съдбата, 
или умел рекламен трик. Офи-
циално от властите се посоч-
ва, че развлекателният парк 
по никакъв начин не е свързан 
с дейността на лидера на „Ал 
Кайда”. Известно е обаче, че 
домът, в който живееше Бин 
Ладен, бе разрушен след опера-
цията на американските спец-
части. На мястото местната 

администрация планираше 
първоначално да построи 
жилища за своите служи-
тели.

Аботабад е разположен 
под Хималаите и е популярна 
дестинация сред богатите 
пакистански семейства за 
прекарване на уикенда.

В Япония всяка педя 
земя се цени изключи-
телно много. Недости-
гът на площ е принудил 
строителите в Осака да 
прокарат една от мест-
ните магистрали през… 
сграда. Изключителното 
проектантско решение 
е аутобанът „Ханшин” да 
преминава между петия 
и седмия етаж на офис 
сградата Gate Tower. То е 
допълнено и с изпълнение-
то на асансьорната сис-
тема. От двете страни 
на сградата има подем-
ни съоръжения, които не 
спират между четвъртия 
и осмия етеж. По този 
начин магистралата си 
е отделна структура, но 
вписана в бизнес компле-
кса. Жителите на край-
градския квартал на Оса-
ка наричат 16-етажната 
сграда „Кошера” заради 
шумовото замърсяване 
от непрестанния поток 
от автомобили. Въпре-
ки това служителите в 
офисите си вършат съ-

вестно работата. Освен 
това зданието е укрепено 
допълнително заради ви-
брациите. Да не спомена-
ваме и за специалното из-

пълнение по стандартите 
на противоземетръсното 
строителство, тъй като 
районът е известен със 
сеизмична активност.

Малдивите са притегателно място 
за туристи от цял свят. За да защитят 
реномето си на атрактивен център, 
местните власти разрешиха да се по-
строи уникален клуб на дъното на Индий-
ския океан. Заведението Subsix в извест-
ния курорт Нияма е на шест метра под 
повърхността на водата. Посетителите 
на дискотеката трябва да преодолеят 
500 м от сушата до нея с лодка, за да 
прекарат незабравими часове, наслаж-

давайки се през стъклените стени на 
танцуващите с тях морски обитатели. 
Специалистите в туризма оценяват му-
зикалния клуб като едно от най-екзотич-
ните и необикновени заведения в света, 
още повече че над него има и ресторант. 
Първата дискотека на планетата под 
вода има капацитет от 25 седящи и 40 
правостоящи места. Комплексът е край 
атола Даалу, на 128 км от столицата 
Мале и международното летище „Хулуле”.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Крал Джордж V се възхища-
ва от книгите на Джейн Ос-
тин и ги пази във всеки свой 
замък. През ноември 1815 г. пи-
сателката е поканена в Лондон 
и по тази причина посвещава 
последния си роман – „Ема“, на 
регента. 

Близо два века по-късно ро-
манът продължава да е едно 
от любимите четива в целия 
свят благодарение на изиска-
ния, остроумен и много живо-

писен стил. Работата си по романа Остин описва 
като „малко парченце слонова кост, не по-голямо от 
няколко сантиметра, което обработвам с толкова 
нежна четка, че въпреки огромните ми усилия резул-
татът е почти незабележим...“.

Първото издание на „Ема“ излиза малко преди 
смъртта на авторката през 1816 г. 

Във Великобритания и до днес произведението за-
ема челните места на любими книги – през 2003 г. е 
на второ, а през 2007 г. – на първо място.  В киното 
и театъра сюжетът също е любим и се радва на 
множество интерпретации. 

Произведението по ироничен и забавен начин ни 
прави съпричастни с живота на провинциалната 
английска аристокрация от XVIII век. В свое писмо 
Джейн Остин пише: „Трябва да приемеш предложение-
то за брак само ако бъдещият ти съпруг ти харесва 
истински. Всичко е за предпочитане и понасяне пред 
брак без любов“. В романа тези думи отекват по ин-
тересен и завладяващ начин.

Ема Удхаус е най-известната интригантка в 
света на литературата. Тя е изискана, привлека-
телна и живее в прекрасен провинциален дом. Има 
един-единствен недостатък – смята за законно свое 
право да режисира живота на всички около себе си. 
И е напълно убедена, че те са отчаяно зависими от 
нейната „помощ“. Като цяло усилията й да сватосва 
приятелите си за „подходящи“ партньори се увенча-
ват с успех, но има случаи, в които наивно „оплита 
конците“ и злоупотребява с властта и способността 
си да манипулира хората. Точно тази наивна вяра в 
непогрешимостта на собствената й преценка за 
малко да стане причина самата Ема да се размине с 
любовта на живота си – господин Найтли.

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Четиринадесетото из-
дание на сръбския фести-
вал EXIT, който се провеж-
да всяко лято в Нови Сад, 
ще продължи цели пет дни 
(11-14 юли). Организато-
рите са подготвили една 
незабравима ваканция с 
музика, забавления и при-
ключения под горещото 
балканско слънце.

Тази година за бъл-
гарските фенове агенция  
Party Travel предлага спе-
циални пакети между 225 и 
410 лева, включващи билет 
за фестивала, транспорт, 
настаняване, както и City 

Pass за Нови Сад.
В центъра на съби-

тията отново ще бъде 
Петроварадинската кре-
пост – превърнала се вече 
в култово място за лятно 
приключение, където се 

смесват приятните емо-
ции от изпълненията на 
повече от 500 артисти 
от световната музикална 
сцена, денонощното парти 
в къмпинга на река Дунав 
и танци до пълно изтоще-
ние с хиляди хора от цяла 

Европа. 
Сред акцентите в про-

грамата тази година е 
гостуването на новия про-
ект на Том Йорк Atoms For 
Peace с техния специфичен 
експериментален електро-

нен рок. На сцена-
та до лидера на 
Radiohead ще се 
присъединят ба-
систът на Red Hot 
Chili Peppers Флий, 
барабанистът 
Джоуи Уоронкър 
(Beck/REM) и вир-
туозният перку-
сионист Мауро 
Рефоско. Бандата 
ще свири парчета-
та от дългоочак-
вания им дебютен 
албум „Amok“, кой-
то излезе на 25 
февруари. 

Snoop Dog за 
последно госту-
ва на EXIT през 
2007 г., когато 
заяви: „Това не е 
последният път, 
когато виждате 
това лице”. Ето че 

се оказа прав и хип-хоп фе-
новете отново ще могат 
да чуят неговите хитове.

Британските индирок 
икони Bloc Party пък ще 
свирят за първи път на 
фестивала. Музикантите 

са готови да разпръснат 
новия си звук между сте-
ните на крепостта, тъй 
като през 2012 г. групата 
се завърна с албума Four и 
сложи край на тригодиш-
ната тишина от тяхна 
страна.

За първа година с фес-
тивала EXIT се съюзява и 
UKF – най-големият Youtube 
канал за бас музика, пре-
върнал се в музикална мар-
ка. Между 11 и 14 юли всяка 
нощ от 1.00 до изгрев слън-
це историческите стени 
на красивата сръбска кре-
пост „Петроварадин” ще 
бъдат разтърсвани под 
звуците на едни от най-се-
измичните артисти в бас 
музиката: Broke'n'£Nglish, 
Brookes Brothers, Camo & 
Krooked (DJ Set) & Dynamite 
MC, Chase & Status DJ SET 
and Rage, DJ Fresh live, Diplo, 
Dismantle & LX One, Dub 
Phizix & Strategy, Feed Me 
(DJ Set), Friction & Linguistics, 
Inspector Dubplate, Redlight, 
Rudimental live, SBTRKT (DJ 
Set), SKisM, The Prototypes, 
Wilkinson & VisionObi.

Snoop Dogg спази обещанието си от 

2007 г. да се завърне на фестивала

Британците Bloc Party ще гостуват за първи път на EXIT

Atoms For Peace е новият проект на лидера на Radio-

head Том Йорк

След огромния успех на дебютния му албум Let Them 
Talk, в който отдаде почит и съживи класики от све-
та на блуса от Ню Орлиънс, Хю Лори (познат най-вече 
благодарение на телевизионния си образ д-р Хаус) ще 
издаде своя втори албум Didn’t It Rain на 6 май. Излиза-
нето на записа ще бъде последвано от голямо турне в 
Обединеното кралство.

В Didn’t It Rain той се отдалечава от звука на Ню Ор-
лиънс, като следва траекторията на блуса от района на 
Централна Америка. В албума са включени песни, които 
връщат назад във времето на пионерите в жанра като 
W.C. Handy (St Louis. Blues) и Jelly Roll Morton (I Hate A 
Man Like You), като същевременно хвърлят поглед и към 
някои съвременни изпълнители като Dr. John (Wild Honey) 
и Alan Price от The Animals (Changes).

„Реших да навляза по-надълбоко в американската 
музика, която не е спирала да ме очарова, откакто бях 
малко момче”, обяснява Лори. „И колкото повече го правя, 
толкова по-омагьосан съм – както от песните, така и 
от хората, с които имах късмета да ги изпълня.”

Почти година преди 
премиерата на дълго-
очакваната четвърта 
част на „Трансформърс“ 
режисьорът на продукци-
ята Майкъл Бей приключи 
друг свой проект, който 
излиза и по кината у нас. 

Познат със своята 
експлозивна и динамична 
режисура, за екшън коме-
дията „Кръв и пот“ Бей се 
спира на трима актьори, 

които освен със своите 
бицепси и опит в подобни 
ленти са познати на зри-
телите и с умението си 
да влагат свежо чувство 
за хумор в изпълненията 
си. Главните роли са пове-
рени на Дуейн (Скалата) 
Джонсън, Марк Уолбърг и 
Антъни Маки.

„Кръв и пот“ е създа-
ден по действителните 
събития, случили се с 

група фитнес инструкто-
ри, работили като лични 
треньори в слънчевия Ма-
ями през 90-те. Тяхната 
история предизвиква го-
лям обществен скандал, 
след който получават 
името „Бандата от Sun 
Gym”. 

Преследвайки амери-
канската мечта, управи-
телят на фитнеса Да-
ниел Луго (Марк Уолбърг) 
убеждава Пол Дойл (Дуейн 
Джонсън) и Ейдриан Дор-
бол (Антъни Маки) да се 
включат в измислена от 
него схема за отвлича-
ния. Тримата успяват да 
се замесят в криминално 
начинание, което обаче 

тотално се обърква и 
праща по петите им по-
ловин Маями.

Сред екранните парт-
ньори на триото се от-
крояват още Тони Шалуб 
(Монк от едноименния се-
риал) в ролята на богата-
ша и жертва на бодибил-
дърите Виктор Кершоу и 
Ед Харис в ролята на Ед 
дьо Боа, трето поколение 
специалист в сферата на 
личната сигурност и ох-
рана. По покана на Май-
къл Бей в продукцията се 
включва и израелският 
топмодел Бар Пали, която 
се превъплъщава в измис-
ления персонаж Сабина 
Петреску.

Сред големите звезди тази година 
са Snoop Dogg и Atoms For Peace
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Фонтанът пред „Беладжио“, умаленият модел на Айфеловата кула пред „Париж“  
и каналите на хотел „Венеция“ събират лукса на целия свят в един град

Светослав Загорски
 
Всички определения, 

които могат да се дадат 
за Лас Вегас, биха проз-
вучали банално. Защото 
такъв град няма никъде 
другаде по света – съз-
даден изкуствено, за да 
могат стотици хиляди 
да изживеят тръпката 
от очакването да ста-
нат милионери за един 
ден, а градската управа 
да печели същите тези 
милиони от несбъдна-
тите им мечти. Затова 
може с голяма сигурност 
да се каже, че една оби-
колка на Лас Вегас без 
пари в джоба ще достави 
огромно удоволствие на 
всеки реалист, та дори 
и на романтиците. И все 
пак може да си вземете 
някоя друга десетачка, 
за да дръпнете ръчката 
на ротативката. Но без 
никакви скрити пачки в 
ботушите.

С кола най-лесно ще 
обикаляте града, а той 
наистина е

незабравима атракция.

В Лас  Вегас  човек 
може да открие спомен 
за Париж, за Венеция, за 
римски времена, късче-
та огледало от цялата 
човешка история и циви-
лизация, музика и много 
забавления, да се прене-
се във времето от еги-
петските пирамиди до 
ултрамодерния живот 
на бъдещето. Мястото 
е проектирано така, че 
да бъде най-впечатлява-
щият град и думичката 
„най“ може непрестанно 
да се използва, когато 
говорим за него. Тук се 
намират най-високото 
влакче на ужасите - върху 
Stratosphere Tower, най-го-
лемият изкуствен вулкан 
- в хотел „Мираж“, най-
голямата скулптура от 
стъкло в света и най-го-
лемият фонтан  - и двете 
са в хотел „Беладжио“. Тук 
е и най-силният лазерен 
лъч - в хотел „Луксор“, и 
един от трите обекта, 
създадени от човешката 
ръка, които могат да бъ-
дат различени от Космо-
са с просто око.

Началото на града 

обаче не е в древността, 
а едва през миналия век. 
Лас Вегас в превод от ис-
пански означава „ливади“ 
или „плодородни долини“. 
Той е най-гъсто населе-
ният в щата Невада и е 
най-големият американ-
ски град, основан през XX 
век. Името му се среща 
за първи път през 1905 г., 
а официално става град 
през 1911 година. По това 
време Лас Вегас бил нещо 
като спирка за пътуващи-
те на запад.

В началото на XX в. 
бъдещият Град на греха 
става важен жп възел 
най-вече заради находи-
щата и мините в района 
му, продукцията от които 
се изнасяла от гарата на 
Лас Вегас към различните 
направления в САЩ.

Не търговията обаче 
оказва благоприятно вли-
яние върху развитието му, 
а по-скоро построяването 
на язовир „Хувър”. Разви-
тието на туризма покрай 
изграждането на съоръ-
жението, а впоследствие 
и узаконяването на хазар-
та предизвиква появата 
на първите хотели и ка-
зина в Лас Вегас. Следва 
строителен бум до края 
на 40-те години на мина-
лия век. Първите хотели с 
казина са издигнати край 
двете платна на главния 
път. По този начин се оф-
ормя улица, която днес се 
нарича „Стрип“. Дълга е 
5,5 км и една разходка по 

нея ще ви разкрие всичко 
от Лас Вегас. На нея са 
разположени 25 параклиса, 
което дава възможност 
на 80 000 двойки годишно 
да изживеят своята миг-
новена романтична сват-
ба. Такава, каквато сме 
виждали стотици пъти 
в холивудските филмови 
продукции.

През 1955 г. е постро-
ена и първата по-висока 
сграда по главната улица 
– хотел „Ривиера“.

През 70-те години се 
наблюдава значителен 
спад в притока на ту-

ристи в Лас Вегас, за-
щото градът вече няма 
какво ново да предложи 
на  посетителите си . 
Затова местната упра-
ва извършва кардинални 
промени, като реновира 

повечето хотели,  по-
строени са няколко нови с 
по-голям капацитет и по-
вече удобства. Сред ат-
ракциите за туристите 
са изкуственият вулкан, 
който бълва огнени пар-

чета, резерват за бели 
тигри, бесейн с делфини, 
различни водни комплекси 
с водопади и пързалки. Из-
граден е и атрактивният 
Остров на съкровищата с 
неговия пиратски кораб в 
реални размери.

Към днешна дата в 
меката на хазарта се на-
мират 16 от 20-те най-
големи хотела в света. 
Най-внушителен със свои-
те размери е MGM-Hotel, 
който разполага с 5000 
легла. Засега най-скъпи-
ят е Wynn, построен за 
2,7 млрд. долара. 

Но както казахме в на-
чалото, нашата обиколка 
е „без пари в джоба“. За-
това е добре да се насо-

чим към романтиката и 
красотата. А тези две 
неща несъмнено са обе-
динени в легендарния 

хотел „Беладжио“. 

Внушителен дворец 
в италиански стил, по-
строен по модел на своя 
легендарен съименник 
край Лаго ди Комо, той е 
едно стъпало над неона 
и ефектните реклами на 
Лас Вегас.  С над 3000 
стаи, изпълващи него-
вите трийсет и шест 
етажа, хотелът е сред 
най-големите в света. 

Мраморът, който се виж-
да навсякъде, би бил гор-
дост и за Медичите.

На езеро с площ 32 де-
кара са разположени про-
чутите водни фонтани 
на комплекса, чийто брой 
надхвърля 1000. Най-висо-
кият достига 80 м и раз-
пръсква вода на над 300 м. 
Фонтаните танцуват 
под музика, изпълнявана 
от Лучано Павароти, Ан-
дреа Бочели, Джийн Кели, 
Франк Синатра и Лайънел 
Ричи. На всеки 10 минути 
има представление, което  
завършва с мощно изриг-
ване на водна струя, дос-
тигащо височината на 
8-етажна сграда на фона 
на прекрасните светлини 
на хотел „Париж“ и изди-
гащата се пред него Ай-
фелова кула.  

Тук ще имате възмож-
ност и да се снимате с 
най-големия водопад от 
шоколад в света, както и 
да разгледате украсата 
от муранско стъкло.

Освен „Беладжио“ не 
трябва да подминавате 
и „Венеция“, където се 
пренасяме в обстановка-
та на италианския град 
музей. Тук може да пиете 
кафе на един от  

каналите на Венеция

Естествено, в Лас Ве-
гас е и емблематичният 
хотел „Ню Йорк, Ню Йорк“ 

с умаления модел на Ста-
туята на Свободата.

Особено атрактивен е 
„Ескалибур“, който отваря 
врати през 1990 г. Тузар-
ският комплекс наподобя-
ва средновековен замък на 
няколко етажа. Част от 
специалната програма за 
гостите е рицарско шоу. В 
хотел „Луксор“ може да се 
види копие на гробницата 
на Тутанкамон в реални 
размери. Вътрешният му 
двор е толкова голям и 
просторен, че може да по-
бере цели девет самолета 
„Боинг”, наредени един до 
друг.

„Луксор“ със статуята на сфинкса

Приказният хотел „Венеция“

Айфеловата кула пред „Париж“ 

Хотел MGM 

„Беладжио“ с уникалните фонтани

„Ню Йорк, Ню Йорк“ с умален модел на Статуята на 

Свободата
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The merger Aktor AD-
Helector AD will build the gar-
bage plant of Sofia. This was 
decided by the committee on 
selection of a contractor for 
construction of the second 
phase of the project “Integrat-
ed system of municipal waste 
treatment facilities – Design 
and construction of a plant for 
mechanical-biological treat-
ment of waste for production 
of RDF-fuel”. The merged 
company is ranked with 181.53 
points and offered price for 
processing of municipal solid 
waste of BGN 60.69 per ton. 
Second is the consortium Sa-
dinata 2012 with 149.23 points 

and price of processing of 
BGN 72.43 per ton. 

The total investment value 
of the merger Aktor AD-Helec-
tor AD is BGN 213,462,193.73 
and of consortium Sadinata 
2012 – BGN 204,811,716.77. 

The evaluation of the 
technical proposal of Aktor 
AD-Helector AD is 81.53 points 
and of consortium Sadinata 
2012 – 65.44 points. For the 
price were given respectively 
100 and 83.79 points. In evalu-
ating the projects is used the 
criterion “economically most 
advantageous tender offer”. 
The participant ranked first 
has offered higher value for 

construction of the plant but 
has shown significantly lower 
costs for waste treatment. In 
its technical proposal it em-
phasized on the production 
of RDF-fuel from waste. This 
fuel will be used by Toplofikat-
sia-Sofia and according to the 
project it will reduce by mini-
mum 10% the use of natural 
gas. The production of larger 
quantities of RDF-fuel is in 
interest of the citizens, is the 
opinion of experts from Sofia 
Municipality. 

Construction is funded 
by Operational Program En-
vironment of the European 
Commission. The total cost 

for implementation of the pro-
ject phase 1 and phase 2 is 
BGN 345,997,369. Of these 

84.26% are grants from the 
European Union funds and 
co-financing from the state. 

Thus, only 15.74% of the pro-
ject value is from the budget 
of Sofia. 

Data suggest that your court is among 

the busiest, Mr. Magdalinchev. Please ex-

plain what will constitute the unit Central 

Administrative Court as a body, why is it 

needed and how will be reduced the work-

load of SAC?

The establishment of the Central Admin-
istrative Court (SAC) is necessary primarily to 
people. It is important for the interests of legal 
persons who should be protected as ensured 
by the Constitution and the laws. This court 
is required for a greater speed in handling 
cases. The great volume of proceedings im-
poses their delay in time. Chairmen schedule 
dates for January and February next year in 
some sections – first, third, fifth and eighth. 

Let us say which section deals with 

which matter. 

The first section deals with tax matters 
and customs. The third section deals with 
cases on the Law on State Property, Law on 
Municipal Property, on the establishment of 
state claims and a number of other acts, there 
are disputes on other laws also. In the fifth 
section are dismissals mainly under the Civil 
Service Act in the Ministry of Interior, under 
the Act on Defense and Armed Forces. The 
eighth section is also for taxes. This particular 
character of cases needs speed in schedul-
ing and hearing. Just imagine how to the ap-
peal of a dismissed civil servant or employee 
of the defense or interior ministry the court 
decided after a year and a half in the first 
instance. That does not sound logical but 
these cases do not have shorter terms for 
completion according to the law. Therefore a 
Central Administrative Court will allow them to 
be scheduled and completed faster. Currently 
the great number of cases in SAC imposes 
their scheduling to be near one year after re-
ceiving the complaint. So as much as we want 
to rush, we could not. 

SAC is sitting not as a sole judge as is in 
regional administrative courts but in a panel 
of at least three judges. As cassation instance 
this happens with 5 members and in revoca-
tion procedures with 7 judges. 

What does your report that came out 

recently show about the number of cases 

in 2012? 

Last year of proceedings we had over 
21,000 cases, which was extremely loaded. 
Moreover these 21,000 cases were heard 
in three courtrooms. Our court has no more 
and this means that in one and the same day 
the court sessions and citizens and lawyers 
in disputes have to wait to sit. The lack of 
courtrooms is another factor that prevents 
possible recent scheduling and completion of 
the proceedings. This reason, along with the 
constitutional requirement SAC to control for 
equal application and solution of disputes in 
administrative justice and for legal unification, 
imposes a more understandable view of the 
function and role of SAC by the public. Bul-
garia is one of the few countries in EU where 
this court hears cases at first instance in such 
a large volume. Everywhere supreme courts 
are primarily courts of cassation and with few 
exceptions work as first instance. 

These are precisely the reasons why the 
court management has set itself the task to 
solve the problem by creating a Central Ad-
ministrative Court as structure in administra-
tive justice. This is the missing link at the mo-
ment. 

The Chairman of Section “Engineering Infra-
structure” at the Bulgarian Construction Cham-
ber (BCC) Eng. Rosen Koleliev was born in 1954 
in Svishtov. He graduated from the construction 
school “Angel Popov” in Veliko Tarnovo with a 
medal. Later he graduated from the Higher In-
stitute of Architecture and Civil Engineering in 
specialty “Road Construction”, now University 
of Architecture, Civil Engineering and Geodesy 
(UACEG). He graduated from the Higher Institute 
of National Economy in Varna in “Economy of 
construction”. For a year and a half he special-
ized in the Bulgarian Branch Chamber Roads on 
“Design and construction of motorways”.

“I started work as technical manager in 
“Road Construction” – Veliko Tarnovo, on the 
site “West road junction”. In 1981 I moved to 
live in Varna. There I worked at the Institute for 
Investigation and Design “Patproekt”. After five 
months I became head of a design group,” said 
the builder. 

In 1990 Eng. Koleliev set up the first in Bul-
garia private company for road design – “Inzh-
consultproekt”. There is a curious story con-
nected with his career: “In 1990 I had to buy 
a theodolite – an instrument for determining 
the direction and measuring horizontal and 
vertical angles. Such instruments were sold in 
“Uchtehprom” at that time and I, as befits – with 
the stamp, money and the registration certificate 

of the company, went to the store to buy it. The 
clerk asked for a letter of attorney and refused to 
sell it to me. I had to go out, then I wrote a letter 
of attorney to myself and when I handed it to her, 
she smiled with satisfaction and said: “That is it.” 
So I got my dream theodolite Theo 020, he said. 

As a designer Eng. Rosen Koleliev is working 
with great pleasure on the conceptual design of 
Cherno more motorway. He is also the last to 
report in the Expert Technical-Economic Council 
(ETEC). 

In 1995, he started his practice as a builder. 
“At first I was manager of “Inzhstroyengineering” 
– Varna and then of “Roads and bridges” where 
I am to this day.” 

The fourteenth edition of the Serbian festival EXIT, 
which is held every summer in Novi Sad, will continue for 
five days (11-14 July). The organizers have prepared a 
wonderful holiday with music, fun and adventure in the hot 
Balkan sunshine. 

This year Party Travel agency offers for Bulgarian fans 
packages between BGN 225 and 410, including a ticket 
for the festival, transport, accommodation and a City Pass 
for Novi Sad.  

At the center of events will again be Petrovaradin For-
tress – which became a cult place for summer adventure 
where mix pleasant emotions of the performances of more 
than 500 artists from the world music scene, the night and 
day party at the campsite on the Danube and dances to 
exhaustion with thousands of people from all over Europe. 

Boyan Magdalinchev, Deputy Chairman of SAC:

Cases in public procurement 
are resolved most quickly 

Eng. Rosen Koleliev has much 
to be proud of 

EXIT Festival grows to 5 days 

By the establishment of Central Administrative Court 
we aim higher rate for all proceedings 

The successes of the builder run between the conceptual 
design of Cherno More motorway, the construction of the 
largest bridge over the Maritsa River and the landscape 
around Terminal 2 

Among the biggest stars this year are Snoop Dogg 
and Atoms For Peace

BGN 213 million is the proposed investment value by the merger
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Баскетбол Автомобилизъм Бокс

Футбол

Страницата подготви 
Теодор Николов

Отборът на „Левски” победи ЦСКА 
с резултат 2:1 в дербито от 24-ия 
кръг на А група, което се игра на На-
ционалния стадион „Васил Левски”.

Точен за сините бе Христо Йовов 
в 40-ата минута с удар от 19 метра. 
В 70-ата минута Марсиньо изравни с 
невероятен гол в горния десен ъгъл 
на Илиев. Жоао Силва пък оформи 
крайното 2:1 в самия край на мача 
след удар с глава.

Треньорът на „Левски” Николай 
Митов определи същия състав, кой-
то донесе успеха с 2:1 над „Литекс” 
в Ловеч.

На вратата застана Пламен Или-
ев, а пред него в защита действаха 
Дъстли Мюлдер, Даниел Димов, Ро-
мен Ели и Нуно Пинто. Пред тях бяха 
Христо Йовов и Стефан Велев, а Гари 
Родригес, Кристовао Рамос и Илиян 
Йорданов стояха зад централния на-
падател Жоао Силва.

Наставникът на ЦСКА Милен Ра-
дуканов заложи на вратаря Томаш 
Черни, а пред него бяха Иван Банда-
ловски, Венцислав Василев, както и 
възстановените Апостол Попов и 
Михаил Венков. Вътрешни халфове 
бяха Лукас Саша и Анисе Абел. По 
крилата бяха Нджонго Присо и Игна-
сио Варела, а зад Спас Делев стоеше 
Марсиньо.

П л о в д и в  с е 
очер тава като 
фаворит да прие-
ме финала за Ку-
пата на България 
между „Берое” и 
„Левски” на 15 май. 
Сред претенден-
тите за големия 
мач са още Ловеч и Бургас, но отдалечеността на два-
та града, делничният ден (сряда) и съображенията за 
сигурност превръщат Града под тепетата и стадион 
„Христо Ботев” във фаворит, тъй като е сравнително 
еднакво отдалечен и от София, и от Стара Загора.

Бургас има опит в организирането на подобни фина-
ли, но ако бъде избран, ще изправи на нокти полицията 
по цялото трасе от Стара Загора до морето, тъй като 
едновременно по него ще пътуват фенове и на „Левски”, 
и на „Берое” и може да се стигне до сблъсъци. Отборът 
от Стара Загора е подкрепян по традиция от хиляди 
свои привърженици, които са доста емоционални.

София не е вариант, тъй като Националният стади-
он „Васил Левски” предната вечер (14 май) ще е арена на 
концерта на американските рокаджии от „Бон Джоуви”.

Отборът на „Евертън” 
успя да накаже „Фулъм” с ми-
нималното 1:0 на своя „Гуди-
сън парк”, като „карамелите” 
можеха да разгромят своя съ-
перник, ако не бяха многото 
пропуски на нападателите и 
добрите намеси на стража 
на гостите Марк Шварцер.

Любопитното е, че на 
този стадион в цялата си ис-
тория „Фулъм” нямат шампи-
онатна победа, а за последно 
са взели въобще точка на „Гудисън” през далечната 1959 г.

Единственото попадение в срещата реализира Сти-
вън Пиенаар още в 16-ата минута, а най-лошата новина за 
„Фулъм” пък се оказа контузията на голмайстора на тима 
Димитър Бербатов, който напусна терена след само по-
ловин час игра. Все още не е ясно какво е състоянието на 
Берба и колко време ще отсъства.

Другият българин в състава на лондончани - Ста-
нислав Манолев, пък изигра пълни 90 минути.

След успеха си Евертън остава на шесто място с 56 
точки, докато Фулъм е 11-и с актив от 40 т.

Мениджърът на 
„Манчестър Юнай-
тед” сър Алекс Фър-
гюсън запази първо 
място в класация-
та за най-богат 
футболен мениджър 
във Великобритания 
с 34 млн. паунда.

Парите се из-
числяват на базата 
на доказуеми средства - земя, имоти, произведения на 
изкуството, състезателни коне или участие с акции 

в компании. Банковите сметки 
обаче не попадат в статисти-
ката, посочва Sky Sports.

Бившият възпитаник на 
Фърги Рой Кийн е на второ мяс-
то с 29 млн. паунда. Кийн е бивш 
мениджър на „Съндърланд” и  
„Ипсуич”.

Челната тройка се допълва 
от Арсен Венгер, който прите-
жава също около 29 млн. паунда.

Отборът на българите, който носеше името на 
Toyota, отнесе чужденците от Turkish Airlines с 18 точ-
ки разлика - 90:72, в десетото юбилейно издание на HDI 
- „Мача на звездите”. Срещата се игра пред около 3000 
зрители в столичната зала „Арена Армеец”.

През първата част чужденците бяха атрактивни, 
а суперзабивка на Сантош изправи зрителите на кра-
ка. Нашите обаче все пак поведоха, като през втора-
та част разчитаха главно на стрелба от разстояние. 
Третата четвърт премина изцяло под диктовката на 
българите, а в четвъртата част разликата в класите 
бе още по-голяма.

Мартин Дурчев бе най-резултатен за победителите 
с 23 точки. Той и Божидар Аврамов си поделиха приза 
„Най-полезен играч”.

В четвъртия кръг от Европейския шампио-
нат Роберт Кубица оглави Рали Азорски ос-
трови в Португалия.

Бившият пилот от Формула 1 е с аванс от 
11 сек пред чеха Ян Копецки.

В последния ден от състезанието са раз-
пределени 111 км в седем състезателни от-
сечки.

„Евентуалният двубой с Кличко е плод на рекламна 
кампания. Немският клуб, за който се състезава, непре-
къснато вдига шум около българина. Кличко няма интерес 
да играе с Кубрат Пулев, защото може да загуби”, заяви 
треньорът по бокс Палми Ранчев по bTV.

„Кубрат Пулев е в друга орбита. Там се намират малци-
на. През целия си живот съм се занимавал с бокс и никога 
не съм предполагал, че ще имаме европейски шампион за 
професионалисти. Кубрат е постигнал нещо невероятно 
до момента”, каза още специалистът.

Треньорът по бокс говори и за предстоящия двубой на 
Пулев с Тайсън Фюри.

„Кубрат ще го размаже. Ирландецът е интересен бок-
сьор, но българинът планомерно гони победата, боксира се 
с немска дисциплина и е достатъчно подреден на ринга. 
Много пъти съм казвал обаче че Кубрат трябва да вкара 
и нови технически елементи”, каза още Ранчев.
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Вилнюс - не само 
строителни шедьоври

Людмил Митакев

Риболовният сезон още не е открит. Истинските 
рибари обаче подготвят такъмите. Например може 
да се окаже, че сега е най-подходящият момент да си 
смените блесната. Ако решението е взето - напред с 
един милион долара. Толкова струва стилната примам-
ка на компанията Mac Daddy Fishing Lures. Брилянтите 
и рубините по нея са 4753 с общо тегло 100 карата. 
Разположени са елегантно по цялото протежение на 
блесната, чието основно тяло е от злато и платина. 
С такава примамка - наслука!

Най-скъпата, но наистина работила макара на све-
та е оригиналният мултипликатор Устънсън от 1762 г. 
- предшественик на модерните джаджи от този тип. 
Нейната цена се определя между 25 и 35 хил. британски 
лири. Дълги години тя е при-
надлежала на Грахам Търнър от 
Великобритания. Собствени-
кът на най-изящната колекция 
антикварни риболовни такъми 
събира завиден асортимент 
от скъпи въдици, макари, при-
мамки и други вещи за любимия 
спорт. Най-ценният експонат е 
75-годишната макара, наречена 
„Светия Граал” на тези устрой-
ства. 

Между другите ценни анти-
ки, към които със завист гле-
дат стотици колекционери от 
цял свят, е комплект въдици, 
принадлежали на четвъртия 
граф Спенсър (1798-1857) - един 
от предците на лейди Даяна. 

В своеобразния музей 
е и най-представи-
телната сбирка от 48 
английски изкуствени 
примамки, които са 
оценени на близо 30 
хил. лири. Междувре-
менно в тази област 
се отличи и финланд-
ската фирма Rapala. 
Серия  за  ценители 
Original Rapala Limited 
Edit ion създаде све-
товният лидер в из-
куствените примамки. 
За ловене на риба във 
водите на Финландия, 
където далечните за-
мятания са абсолютна 
необходимост, Rapala 
утежни своята леген-
дарна днес и все още 
най-продавана в све-
та примамка Original 
Rapala,  с което по-
стигна  по -далечни 
замятания, увеличена 
дълбочина на газене и 
по-висока неутрална 
плаваемост. С това 
компанията добави 
още една малка се-
кретна особеност към 
качествата на знаме-
нития воблер-ловец.

Фирмата е осно-
вана преди близо век, а сега се управлява от 
тримата синове Рапала. Във всяка примамка 
на ограничената серия е приложен семейни-
ят секрет за безупречно поведение, а тялото 
е покрито с фолио на звезди - същото като 
използваното в началото на 60-те години на 
миналия век. Примамките са достъпни в люби-
мите окраски на всеки от синовете. На лопат-
ката си всяка от тях носи оригинален подпис, 
който гарантира, че воблерът не е просто 
макет, а действително може да хваща риба. 
Разбира се, ако се осмелите да извадите от 
опаковката това истинско бижу. Моделите са 
окомплектовани с две тройки от злато, имат 
дължина 7 см, тегло 5 г и газят на дълбочина 
1-1,5 метра.

Най-голямата риба, уловена в Дунав, 
е моруна, която е тежала 393 кг. Гиган-
тът е попаднал в рибарска мрежа през 
1946 г. във видинското село Връв. Този 
вид се хващал с кърмаци, които вече са 
забранени, но пък могат да се видят в 
някои музеи. 

Най-големият сом, изваждан от Ду-
нав, бил цели 285 кг. Носят се слухове, че 
в реката може да има риби и по 1200 кг. 
Тези твърдения обаче не са доказани, 
подчертават специалисти. Време е за 
нови подвизи.

И докато открият риболовния сезон, 
можете да се отдадете на любимото 
си хоби с играта The Strike от Griffin 
International. Към нея се предлага и спе-
циална въдица без влакно, за да изглеж-
да всичко максимално истинско. Освен 
всички атрибути виртуалното прътче е 
снабдено и с обратна връзка във вид на 
променяща силата си вибрация. По този 
начин ще знаете какво ви се е закачи-
ло на кукичката и как да се справите 
с него.

„Светия Граал” на макарите е на 75 години

Моруната е една от най-големите риби в Дунав

Да хвърлиш един милион долара във водата

И без блесна за 1 милион техническият 

секретар на вестника Калоян Станчев улови 

рекордно голям сом

Или как да се подготвим за риболовния сезон
Инж. Милка 
Гечева, 
началник  
на ДНСК:

С КСБ работим  
за подобряване  
на нормативната база 

ИНТЕРВЮ 

Във ВТУ не произвеждаме 
безработни

Проф. д-р 
инж. Валентин 
Николов:

НАУКА 
И ОБРАЗОВАНИЕ

ЛЮЛИН - 
модерно европейско 
присъствие в столицата
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Съдията  
към обвиняемия:

- Нали предишния път  
ви казах, че не искам 
повече да ви виждам тук?

- Казахте ми,  
господин съдия! Казах им  
на полицаите, но не ми 
вярват нещо.

По време на 
семинара бяха 

споделени 
добри 

строителни 
пратки.
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Уважаеми колеги,

В този брой ще ви запознаем със спецификата на вътрешния басейн на хотелски комплекс 
„Емералд”, гр. Равда - един от басейните, изградени от фирма „Акватек” в хотела.

Вътрешният басейн на комплекса се намира в една от хотелските сгради. Формата му е 
образувана от пресичането на два правоъгълника с различна големина и наподобява кръст. Плоч-
никът около басейна е широк, което дава възможност да бъдат разположени луксозни дървени 
шезлонги за почивка и релакс от всички страни на басейна.

Басейнът се намира на партерен етаж, като от едната му страна се открива красива гледка 
към двора на хотелския комплекс. По другите три стени има различни модели плочки, образуващи 
релефна композиция. Басейнът е вписан между оформените с интересни капители колони на самия 
хотел, а на тавана, разположен над средата на басейна, има оберлихт. Влизането в басейна става 
чрез монолитни стъпала, разположени в една от нишите му. В друга ниша, разположена срещу 
стъпалата, има хидромасажен сектор. Останалата, по-голяма част от басейна е зона за плуване. 

Водното ниво на басейна е с 15 см по-ниско от нивото на плочника около него. Пречистването 
на водата става чрез филтрираща система, състояща се от пясъчни филтри и помпи. Засмук-
ването на водата се осъществява чрез скимери, разположени по периметъра на басейна, така 
че при засмукване да не остават т.нар. „мъртви зони”. Химическото третиране е с помощта на 
течни препарати, посредством автоматична дозаторна станция, следяща за параметрите на 
водата непрестанно. Облицовката на басейна е изпълнена с порцеланови плочки, като основният 
фон е решен в светлосиня гама с ивици от порцеланови плочки с цвят кобалт по дъното. Басейнът 
разполага и с атрактивно подводно LED осветление.

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Всички цени в тарифата са без ДДС

За контакти: 806 24 22; 0884 20 22 57

   
 ПЪРВА СТРАНИЦА под главата 30 лв./кв. см

 ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА цяла страница 1200 лв.
  1/2 страница 600 лв.
  1/4 страница 300 лв.

 ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ цяла страница 1000 лв.
  1/2 страница 500 лв.
  1/4 страница 250 лв.

 Публикуване на покана за събитие 

 (максимален обем 1/2 страница)  500 лв.

 Публикуване на банер с размери 
 298х55 пиксела на уебсайт
 www.vestnikstroitel.bg -  150 лв./месец

 ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН НА РЕКЛАМА   150 лв.

 МАЛКИ ОБЯВИ за 10 кв. см 20 лв. (140 символа)

 ВЛОЖКИ до 50 г. и до А4 за целия тираж 0,20/бр.
  до   2500 бр. - 0,40/бр. 
  над 2500 бр. - 0,25/бр.

 ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ за суми над 1500 лв. – 1/2 стр. бонус
  за суми над 2500 лв. – 1 стр. бонус
  над 10 000  20% + 2 стр. бонус
  за членове на Камарата - 20%

 СНИМКИ НА РЕДАКЦИЯТА   1 бр.   20 лв.
  10 бр.  100 лв.
  1-годишен абонамент    1000 лв.


