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Уважаеми строители,

Крайният срок за подаване 
на заявление по процедурата по 
чл. 20, ал. 2 от ЗКС изтича в 
17.00 часа на 1.07.2013 г.

Процедурата е максимално 
опростена. Не се изисква по-
пълване в софтуера на инфор-
мацията от годишния отчет и 
не се прилагат нито годишни-
ят отчет, нито удостовере-
нието за наличието или лип-
сата на публични задължения. 
Необходимата информация от 
двата документа се удосто-
верява от представляващия 
под формата на декларация в 
самото заявление. Попълват се 
трите стойности от отчета 
за 2012 г. (НПП, ДМА и сред-
носписъчен брой на персонала) 
и се отбелязва липсата или съ-
ответно размерът на публич-
ните задължения, установени 
с последния издаден документ 
от НАП. 

Заявлението следва да е 
принтирано от електронната 
система на ЦПРС с приложен 
платежен документ за плате-
на цена за годишно обслужване 
в ЦПРС и да е подадено в об-
ластното звено „Регистър“, по 
седалище на строителя до 17.00 
часа на 1.07.2013 г.

За улеснение на строители-
те заявления по тази процедура 
ще се приемат на 29 и 30 юни 

ИНТЕРВЮ

Увеличаването на правомощията 
на етичните комисии ще засили 
авторитета на КСБ

КСБ  стр. 8-9

Възможността 
за разделяне на ЗУТ обсъдиха 
от ОП на КСБ – София

Мирослав Мазнев, 
председател на 
регионалната 
Комисия по 
професионална 
етика към ОП на 
КСБ - София:

 стр. 6-7

2013 г. (събота и неделя) във 
всички областни звена на КСБ 
при пълно работно време.

С решение на комисията от 
21 юни до 1 юли 2013 г. вклю-
чително се спират всички ос-

танали блокове от системата 
на ЦПРС, за да не се възпрепят-
ства по никакъв начин приема-
нето на заявления по процеду-
рата по чл. 20, ал. 2 от ЗКС.

Всички неподали заявления 

по чл. 20, ал. 2 от ЗКС до горе-
посочения срок - 1.07.2013 г., ще 
бъдат заличени от ЦПРС.

За допълнителна информа-
ция, свързана с процедурата, 
можете да се обръщате към 

областните звена „Регистър“  
на КСБ.

С уважение,
Комисията за воденето, поддър-

жането и ползването на ЦПРС

Димитър Живков, 
председател 
на ОП на КСБ 
в Перник:

Трябва да изведем 
докрай борбата за 
типови договори

Снимка Денис Бучел
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Контролът върху отчитането на елек-
тромерите и точното отразяване на пока-
занията в месечните фактури на клиентите 
на ЧЕЗ бяха обсъдени на второто заседание 
на Потребителския съвет към ЧЕЗ - Бълга-
рия. На събитието присъстваха представи-
тели на неправителствени, потребителски 
и браншови организации и експерти. Спе-
циални гости на заседанието бяха Петър 
Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за 
България, и Радослав Димитров, енергиен 
омбудсман на ЧЕЗ. Компанията представи 
пред участниците в съвета мерките, които 
взема дружеството, за да контролира проце-
са на отчитане и да ограничи възможност-
ите за грешки.  „Потребителският съвет е 
платформа за широки дискусии между пред-
ставители на гражданското общество, биз-
неса и компанията за това как да подобрим 
качеството на обслужването и да повишим 
доверието на клиентите към ЧЕЗ. Мненията 

и предложенията, които чухме днес, са много 
ценни за компанията“, каза Петър Докладал. 
ЧЕЗ има утвърдена система на отчитане на 
показанията, която гарантира, че данните 
на измервателните устройства не могат 
да се манипулират. В резултат на автома-
тизираните контролни механизми, въведени 
от дружеството, процентът на грешките 
е минимален. Изчисленията показват, че 
средно на месец се извършват корекции на 
едва 0,7% от фактурите на стопанските 
потребители и 1,4% от тези на битовите. 
Компанията осъществява и редовни провер-
ки по своя инициатива, както и по получени 
сигнали, като само за първите 5 месеца на 
2013 г. са направени близо 200 000 проверки. 
Потребителският съвет към ЧЕЗ бе учреден 
на 23 май 2013 г. в продължение на полити-
ката на дружествата от групата на ЧЕЗ да 
подобряват обслужването и комуникацията 
с клиентите.

Мартин Славчев

Премиерът Пламен 
Орешарски издаде запо-
веди за назначаването 
на още петима зам.-ми-
нистри, след като мина-
лата седмица бяха посо-
чени други 17. Това стана 
при редовното седмично 
заседание  на  Минис -
терския съвет. Вместо 
двама,  както досега, 
заместниците в Минис-
терството на финан-
сите ще бъдат трима, 
реши кабинетът, след 
като промени устрой-
ствения правилник на 
ведомството. Политиче-
ският кабинет на Петър 
Чобанов също ще се уве-
личи със седем щата - за 
съветници, експерти и 
технически сътрудници.

Иван Иванов обаче се 
оказа зам.-министър на 
вътрешните работи само 
за час. Титулярят в МВР 
Цветлин Йовчев поиска 
Иванов да подаде оставка 
заради публикации в меди-
ите, свързващи името му 
с групировки от 90-те го-
дини на миналия век. „Не-

говата кандидатура не е 
мое предложение, приех 
политическо назначение, 
предложено на министър-
председателя от парла-
ментарната сила, която 
е излъчила Иван Иванов 
като депутат в 42-рото 
народно събрание. Аз са-
мият се запознах с него 
едва днес“, уточни ми-
нистър Йовчев. Иванов бе 
избран за депутат в 42-
рото народно събрание 
след вота на 12 май. Той 
е и лидер на шуменската 
структура на БСП.

Новите зам.-министри 
в кабинета „Орешарски“ 
са:

Людмила Елкова, зам.-

министър на финансите. 
От 2000 г. до 2009 г. е 

заемала различни длъжнос-
ти в МФ, като последната 
е директор на Дирекция 
„Данъчна политика“. След 
това е била консултант 
по управление на проекти 
към Българския институт 
за стандартизация и кон-
султант по проекти на ЕС 
на свободна практика.

Д обр оми р  С и ми д - 

чиев,  зам.-министър на 

регионалното развитие.

Завършил е УАСГ със 
специалност „Пречист-
ване на питейни и отпа-
дъчни води, проектиране 
на пречиствателни стан-
ции, управление на утай-
ките“. Магистър е и по 
бизнес администрация от 
университета в Сиатъл. 
През октомври 2011 г. е 
назначен за зам.-минис-
тър в МРРБ от кабинета 
„Борисов“.

Петър Киров, зам.-ми-

нистър на транспорта, 

информационните тех-

нологии и съобщенията.

Завършил е право в СУ 
„Св. Климент Охридски“. 
Заемал е различни длъж-
ности в Изпълнителна 
агенция „Морска админи-
страция“, като от сеп-
тември 2008 г. е неин зам. 
изпълнителен директор.

 Атанаска Тенева, 

зам.-министър на обра-

зованието и науката. 
Магистър по мате-

матика е от ПУ „Паисий 
Хилендарски“. Има докто-
рантура по философия от 
Руската академия по уп-
равление. Била е народен 
представител в 39-ото и 
40-ото народно събрание.

Министерският съвет назначи и по-
редната порция областни управители 
– този път 11 на брой. Миналата сед-
мица кабинетът избра 9 губернатори. 
Сега правителството определи новите 
областни управители на Плевен, Бургас, 
Габрово, Ловеч, Видин, Кърджали, Враца, 
Добрич, Сливен, Смолян и София. В Пле-
вен поста ще заеме Илиян Йончев, кой-
то досега беше общински съветник в 
града. Начело на областната управа в 
Бургас застава Павел Маринов. Той е бил 
изпълнителен директор на „Зона за об-
ществен достъп Бургас” АД и общински 
съветник в местния парламент. Нико-
лай Григоров става областен управител 
на Габрово. До момента е управител на 
„Отвес – консулт“ ЕООД. Избиран е за 
народен представител в 40-ото народно 
събрание.

Поста в област Ловеч ще бъде зает 

Иван Иванов остана на поста в МВР само за час

Н.Пр. Марси Рийс и 3-ма министри участваха в обсъжданията

от Милко Недялков. В периода 2003-2011 г. 
той е бил председател на общинския 
съвет в града. Кръстьо Спасов е нови-
ят областен управител на Видин. През 
2005-2009 г. е заемал същата длъжност. 
Областната управа в Кърджали ще бъде 
ръководена от Бисер Николов - дългогоди-
шен банков служител. Венцислав Василев 
става областен управител на Враца. Бил 
е два мандата общински съветник и пред-
седател на ОбС на Бяла Слатина.

Постът в Добрич ще бъде поет от 
Недко Марчев - председател на общин-
ския съвет на Генерал Тошево в периода 
2003-2007 г. и 2009-2013 г.

Настоящият зам.-кмет Корнелий Же-
лязков поема областната управа в Сливен. 
Губернатор на Смолян става Димитър 
Кръстанов, настоящ общински съветник 
и бивш зам. областен управител на Смо-
лян. В област София работата ще бъде 
ръководена от Росен Малинов, избран за 
депутат в 42-рото народно събрание. 

Людмил Митакев

За спешни промени в Закона за об-
ществените поръчки (ЗОП) се обявиха 
участниците в регионалната конфе-
ренция „Прозрачност в управлението на 
обществените поръчки“. Тя се състоя в 
посолството на САЩ в София с участи-
ето на министрите на околната среда и 
водите Искра Михайлова, на икономиката 
и енергетиката Драгомир Стойнев и на 
инвестиционното проектиране Иван Да-
нов. Опит споделиха вицепрезидентът на 
Американската търговска камара в Бъл-
гария (АТКБ) Алекс Нестор, посланикът 

на САЩ у нас Н. Пр. Марси Рийс, минис-
търът на информационното общество 
на Румъния Дан Ника, изп. директор на 
Агенцията по обществени поръчки Миг-
лена Павлова, специалисти от Минис-
терството на търговията на САЩ и 
Бюрото за обществени поръчки на Ма-
кедония, представители на бизнеса.

Форумът бе организиран от Аме-
риканската търговска камара и по-
солството на САЩ в България в парт-
ньорство с Агенцията по обществени 
поръчки. 

Подробности по темата четете в 
следващия брой на в. „Строител“.
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ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Пловдив: 032/65 32 49; София: 0882 58 97 27
e-mail: office@kontrol-invest.com   www.kontrol-invest.com

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

Свилена Гражданска

Законът за общест-
вените поръчки (ЗОП) ще 
бъде променен така, че да 
се разшири достъпът на 
фирмите до търгове и да 
има по-равностойни ус-
ловия за тях. Предвижда 
се измененията да бъдат 
изготвени от съвет към 
правителството, съставен 
от представители на рабо-
тодателските и неправи-
телствените организации 
и синдикатите. Срокът за 
внасяне на предложенията 
в Народното събрание е до 
края на октомври. Държава-
та ще изплати дълговете 
си към бизнеса до 30 август, 
а ДДС на фирмите ще бъде 
възстановяван възможно 
най-бързо. 

Това е предвидено в 
част от мерките, подгот-
вени от кабинета в три на-
правления - за подобряване 
на социалното положение на 
българските граждани, на 
бизнес средата и за демок-
ратизиране на управление-
то. Те бяха одобрени от 108 
депутати със 107 гласа „за“ 
и един „въздържал се“ - от 
„Атака“. Народните пред-
ставители от ГЕРБ не взеха 
участие при обсъждането. 

Депутатите от Коалиция 
за България, ДПС и от фор-
мацията на Волен Сидеров 
обаче повече от два часа 
и половина дискутираха 
предложения та по плана, 
който премиерът Пламен 
Орешарски представи пред 
тях от парламентарната 
трибуна.

„Искам вашата времен-
на подкрепа за спешния па-
кет от мерки, обвързани с 
конкретни срокове. За мен е 
изключително важ но запаз-
ването на гражданския мир 
в името на стабилизиране 

на държавата“, обърна се 
той към народните пред-
ставители. Орешарски оп-
редели решението за избор 
за председател на ДАНС на 
депутата от ДПС Делян 
Пеевски като „политическа 
грешка“ и се извини на хо-
рата, които протестираха 
през седмицата. „Остав-
ката би била за мен много 
лесно лично решение. Но ще 
бъде безотговорно от моя 
страна  да предизвикам още 
по-голям хаос в страната и 
да предопределя още едни 
извънредни избори“, обясни 

Мартин Славчев

„Удовлетворен съм, че всички кмето-
ве подкрепиха моя призив да работим 
заедно за намаляване на администра-
тивните тежести върху бизнеса“, каза 
министър-председателят Пламен Оре-
шарски след срещата с Управителния 
съвет на Националното сдружение на 
общините в България (НСОРБ). 

„Градоначалниците обещаха да ока-
жат съдействие, в това число да дадат 
предложения за подобряване на Закона 
за обществените поръчки. Ще възста-
новим Съвета по децентрализация на 
държавното управление“, съобщи още 
премиерът. Той подчерта, че целта е да 
се създаде среда, в която фирмите да са 
уверени, че могат да кандидатстват и 

да печелят търгове. 
Тема на срещата в Министерския съ-

вет беше и усвояването на еврофондо-
вете. Орешарски призова кметовете да 
участват активно в дебатите по пред-
стоящото споразумение за партньор-
ство с ЕК. „В следващите няколко месеца 
трябва да подготвим приоритетите, да 
финализираме договора, за да отидем на 
разговори в Брюксел със силна и единна 
българска позиция“, категоричен бе той. 

Председателят на УС на НСОРБ То-
дор Попов акцентира върху необходи-
мостта успешно да приключи настоя-
щият програмен период. Той изрази 
желанието на кметовете да присъст-
ват на заседанията на Министерския 
съвет, когато се обсъждат важни за 
тях въпроси. 

той. Министър-председа-
телят изрази убеждението 
си, че предизвикателства-
та пред България налагат 
да се търси това, което 
сближава, а не това, което 
разделя. 

Една от заложените 
конкретни мерки е да се 
предприемат стъпки за 
привличане на кредитни ре-
сурси в Българската банка 
за развитие, за да се обле-
кчи достъпът до финансов 
ресурс за стартиращия, 
малкия и средния бизнес. 

„Още сега е необходимо 
да се подобрят услови ята 
за частния сектор и да на-
сърчим предприемчивостта 
на активните граждани“, 
категоричен беше Орешар-
ски. 

Той съобщи, че още през 
есенната сесия на парла-
мента ще бъдат внесени 
законодателни промени в 
посока облекчаване на адми-
нистративната тежест за 
бизнеса. Ще се работи и по 
усъвършенстване на един-
ната сметка за плащане на 
задължения към бюджета 
чрез промяна на Данъчно-
осигурителния процесуален 
кодекс. 

„Предстои широк об-
ществен дебат относно 
приоритетите в споразу-
мението за партньорство с 
ЕК за следващия седемгоди-
шен програмен период“, под-

Държавата се разплаща с бизнеса до 30 август черта Пламен Орешарски и 
добави, че успоредно с това 
ще се ускори усвояването 
на еврофондовете, за да се 
намали рискът от загуба 
на средства по оперативни 
програми за периода 2007-
2013 г. 

Той посочи, че мярка в 
посока демократизиране на 
управлението е предсто-
ящото разписване на нов 
Изборен кодекс. По думите 
му ще се намалят субсиди-
ите на политическите пар-
тии. „Предвиждаме да съз-
дадем обществени съвети 
към всички министерства, 
така че активно да кому-
никираме с гражданите по 
въпросите, които ги вълну-
ват. Ще разширим и диалога 
с местните власти“, комен-
тира още Орешарски. Друга 
мярка е връщането на инде-
ксирането на пенсиите по 
швейцарското правило. Ще 
бъде разработен и пакет 
от действия за защита на 
потребителите от монопо-
лите.

Орешарски отбеляза, че 
инициативите, които пред-
ставя пред парламента, 
имат времеви хоризонт до 
края на годината. 

Премиерът обяви, че 
правителството ще пред-
ложи на Националния съвет 
за тристранно сътрудни-
чество (НСТС) увеличава-
не на минималната работ-
на заплата до 340 лв. от 

1 октомври тази година. 
По-късно в сряда при редов-
ното си заседание Минис-
терският съвет определи 
вицепремиера и министър 
на правосъдието Зинаида 
Златанова за председател 
на НСТС. Негов член ще 
бъде и министърът на тру-
да и социалната политика 
Хасан Адемов. 

Правителството ще 
приема предложения за по-
добряване на бизнес среда-
та и социалното положение 
на гражданите на специа-
лен имейл адрес predlagam@
government.bg. На него 
представителите на не-
правителствения сектор, 
на бизнеса, синдикатите, 
местната власт, хората с 
отношение и ангажираност 
към проблемите от дневния 
ред на България могат да 
изпращат предложения и 
мнения за мерките, които 
трябва да предприеме каби-
нетът.

Предложенията ще бъ-
дат разглеждани, анали-
зирани и обобщавани от 
работните групи, чието 
създаване беше съобщено 
миналата седмица, и ще 
послужат като основа за 
широка обществена дис-
кусия по промените в дър-
жавните регулации, Закона 
за обществените поръчки, 
за подобряване на бизнес 
климата и укрепването на 
социалните системи.

Снимка Денис Бучел
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Дискусиите в сектор „Сигурност” ще се водят на следващо заседание
Николета Цветкова

Участниците в Консул-
тативния съвет за нацио-
нална сигурност (КСНС) не 
постигнаха консенсус по 
първата точка на заседа-
нието, която предвиждаше 
да се обсъди актуалната 
политическа обстановка в 
страната и мерките, кои-
то ще се предприемат, за 
да се отговори на общест-
вените очаквания. Прези-
дентът Росен Плевнелиев 
свика извънредно заседание 
на съвета след решението 
на парламента за избор на 
председател на Държав-
ната агенция „Национал-
на сигурност” (ДАНС) по 
темата за реформата в 
сектор „Сигурност”. След 
започналите протести и с 
оглед развитието на ситу-

ацията в страната държав-
ният глава разшири теми-
те на заседанието. На него 
присъстваха премиерът 

Цветан Цветанов, зам.-председател на ГЕРБ:

Сергей Станишев, председател на Коалиция за България:

Волен Сидеров, председател на „Атака“:

Лютви Местан, председател на ДПС:

Най-правилното решение е да се обе-
диним около предсрочни парламентарни 
избори, което ще успокои обстановка-
та в страната. Решението е разпуска-
не на 42-рото народно събрание, което 
трябва да се случи обаче със съгласи-

ето на БСП, ДПС и „Атака”. За първи 
път Народното събрание е с толкова 
ниско обществено доверие, както и 
правителството с всички тези кадро-
ви назначения при липса на дискусия и 
прозрачност.

Политическата обстановка е нес-
табилна и кризисна. Тя е такава от фев-
руари тази година и това състояние се 
запазва и сега. Всеки политически лидер 
носи отговорност за тази нестабилност 
в страната, каза Станишев. Има перма-
нентни граждански протести почти във 
всички страни от ЕС. Правителството и 

Орешарски се стараят да водят диалог 
с протестиращите и той се води еже-
дневно, в т.ч. и по проблемите в изборно-
то законодателство. За казуса с избора 
на председателя на ДАНС реакцията на 
обществото показа, че високите крите-
рии и стандарти действително трябва 
да бъдат прилагани повсеместно.

Това правителство трябва да остане, 
за да свърши няколко неотложни неща. На 
първо място не е Изборният кодекс. По-
важни са социалните въпроси за доходи и 
пенсии. Вече има приети решения и едно 

от тях е възрастта за пенсиониране да 
не се увеличава. Това е проблем, който 
възбуди недоволството на страшно мно-
го българи. Трябва да се направят редица 
неща, след това да се отива на избори. 

На КСНС влязох с очакване да потър-
сим възможности да излезем с някаква 
обща позиция. До това не се стигна. 
Имаме кабинет, зад който за първи път 
няма ясно парламентарно мнозинство. 
Партиите, които подкрепят кабинета, 
не образуват мнозинство - това е пър-
вото правителство на малцинството в 
България. Президентът постави абсо-

лютен рекорд, като свали доверието от 
кабинета още на втората седмица от 
мандата му. Това са все отрицателни 
предпоставки, пред които е изправено 
управлението. Трябва да се даде шанс на 
кабинета „Орешарски” да изпълни одо-
брения от парламента план със стаби-
лизационни мерки, който включва и изра-
ботване на нов изборен кодекс.

След края на заседанието на КСНС премиерът Пла-
мен Орешарски замина за Брюксел на първото си работ-
но посещение, съобщиха от пресцентъра на Министер-
ския съвет. Той ще бъде придружаван от министрите на 
регионалното развитие Десислава Терзиева и на околна-
та среда и водите Искра Михайлова.

На срещите с ръководителите на институциите на 
ЕС Орешарски ще представи приоритетите на оглавя-
вания от него кабинет. Програмата на посещението 
му включва срещи с ген. секретар на НАТО Андерс Фог 
Расмусен, с председателите на ЕК - Жозе Барозу, и на 
Европейския съвет - Херман ван Ромпой, както и с бъл-
гарските евродепутати.

нов председател на ДАНС 
и да се дискутира повече, 
да се чуе мнението на про-
фесионалната общност”, 
призова още държавният 
глава. Участниците в за-
седанието се обединиха и 
около необходимостта да 
се работи за промени в из-
борното законодателство. 
Относно провеждането на 
избори обаче 

позициите са коренно 

противоположни. 

БСП, ДПС и „Атака” 
подкрепят мерките в пла-
на „Орешарски”, които не 
предвиждат избори сега, а 
ГЕРБ смятат, че единстве-
ният начин да се запази 
стабилността на държава-
та е да започне подготов-

ка на предсрочни избори. 
„Общо разбиране от парти-
ите има и за това, че гла-
сът на протестиращите 
трябва да бъде чут, както 
и справедливите им иска-
ния”, каза още Плевнелиев. 
„Думата криза е тежка, но 
няма друга. Това не е оцен-
ка, а факт”, описа ситуа-
цията държавният глава. 
Според него протестите  
трябва да протичат по ми-
рен и демократичен начин. 
Президентът коментира, 
че те показват, че нещо 
в работата на политици-
те е сбъркано, и добави, 
че протестиращите труд-
но ще бъдат прибрани от 
улицата, защото никой не 
ги е изкарвал там. „Това 
са хората, които искат 
справедливост, плащат си 
данъците и имат право да 
искат сметка на политици-
те”, каза Плевнелиев. „Нищо 
добро не ни чака, ако няма 
радикална промяна в пове-
дението на политиците”, 
категоричен беше държав-
ният глава. 

Заседанието започна с 

фалстарт.

Още в началото на за-
седанието се наложи прези-
дентът да обяви 15-минут-
но прекъсване. Причината 
беше отказът на лидера на 
партия „Атака” да спазва 
установения ред за провеж-
дане на КСНС.

Волен Сидеров поста-

ви въпроси към държавния 
глава, но не му даде думата 
за отговор. Той се обърна 
към Плевнелиев с питане 
за негови пари, които са в 
офшорни сметки, информа-
ция, която беше оповестена 
през медиите в последните 
дни. Друг въпрос, който ли-
дерът на „Атака” постави, 
беше защо с правителствен 
самолет е превозван шефът 
на „Дънди прешъс метал”. 
Президентът продължи с 
опитите си да върне реда в 
заседанието, като се обър-
на с апел към Сидеров също 
да се придържа към него. 
След като не срещна жела-
ние за спазване на нормите, 
държавният глава настоя 
юристите да проверят въз-
можностите за отстраня-
ване на Волен Сидеров. Нито 
законът за КСНС, нито пра-
вилникът за провеждането 
на заседанията обаче дават 
такова право. Това наложи 
прекъсване на заседанието. 
Лидерът на ГЕРБ Бойко Бо-
рисов заяви, че няма желание 
да слуша Сидеров, и напус-
на. След първото неуспеш-
но начало на срещата при 
втория старт медиите не 
бяха допуснати. Президен-
тът отговори на питания-
та на Сидеров след края на 
заседанието на КСНС, зая-
вявайки, че няма средства в 
която и да е офшорна зона, 
включително в Кипър. И 
уточни, че още от първия 
му ден в политиката смет-
ките му са публични.

Пламен Орешарски, пред-
седателят на парламента 
Михаил Миков, лидерите на 
парламентарно представе-
ните политически сили, ми-
нистърът на вътрешните 
работи и ръководителите 
на службите. След няколко-
часови разговори едно от 
малкото неща, за които се 
споразумяха участниците, 
бе дискусиите в сектор 
„Сигурност” да се водят на 
отделен КСНС. Президен-
тът обяви, че той ще се 
проведе в кратки срокове и 
в по-широк състав. И заяви, 
че дотогава не трябва да 
се предприемат законови 
промени на парче. „Да не се 
бърза при назначаването на 

Снимка Денис Бучел
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Световната банка:

Николета Цветкова

„Между 11 ,5  и  12 ,5 
млрд. лв. инвестиции са 
нужни на ВиК сектора.“ 
Това каза Ивайло Колев, 
съветник в Световната 
банка, след семинар за 
представяне на междинни-
те резултати от проекта 
„Подкрепа на реформата 
в отрасъл ВиК“, по който 
е работил. Във форума 
участваха министърът 
на регионалното разви-
тие Десислава Терзиева и 
представители на водни-
те дружества. 

Колев уточни, че посо-
чените суми фигурират 
в краткосрочните про-
грами за развитие, които 
обхващат следващите 
10 години. Със средства 
трябва да се покрият как-
то необходимите нужди, 
свързани с постигане на 
съответствия в сектора, 
в изпълнение на поети ан-
гажимент пред ЕС, така и 
да се преодолее темпът 
на остаряване на съоръ-
женията от системата. 
Според анализите на фи-
нансовата институция в 
дългосрочен план от 25 го-
дини отрасълът има нужда 
от вложения в размер око-
ло 25-26 млрд. лв. 

„В момента секто-
рът не е приоритетен за 
държавата, а трябва да 
бъде. Защото липсата на 
национални ресурси няма 
да ни доведе до достига-
не на необходимите съ-
ответствия. Може да се 
стигне до санкции. И не на 
последно място - чрез ВиК 
мрежата се предоставя 
важна услуга за хората и 
тя трябва да спре да се 
неглижира”, обясни още 
Ивайло Колев. По думите 
му при най-оптимистич-
ния вариант за пълно ус-
вояване на европейските 
средства все пак държа-
вата ще трябва да инвес-
тира между 1 и 3 млрд. лв. 
Специалистът допълни, 
че окрупняването на ВиК 
сектора ще направи дру-
жествата по-ефективни, 
като доведе до по-ниски 
разходи на компаниите и 
плавно повишаване цената 
на водата. 

„Преструктурирането 
на ВиК отрасъла е основен 
приоритет в работата на 
Министерството на реги-
оналното развитие“, заяви 
министър Десислава Тер-
зиева. Според нея спешно 
трябва да се предприемат 
необходимите действия, 
защото ново забавяне би 

довело до допълнително 
влошаване на активите и 
инфраструктурата, нама-
ляване на качеството на 
услугите и до негативен 
ефект върху цената на во-
дата. 

„Изпълнението на проек-
та за реформа в отрасъла 
ни дава вярната посока за 
постигане на финансова 
стабилност, добра инфра-
структура, предоставяне 
на качествени услуги на по-
носима за гражданите цена. 
Всичко това трябва да се 
извършва при пълна прозрач-
ност“, допълни министърът. 

Световната банка е 
наета от регионалното 
ведомство, за да изготви 
отраслова стратегия за 
развитие и управление на 
водоснабдяването и кана-
лизацията у нас. Проек-
тът „Подкрепа на рефор-
мата в отрасъл ВиК“ се 
финансира по Оперативна 
програма „Околна среда“. 
Срокът за неговото изпъл-
нение е до края на 2014 г.

По време на семинара 
бе съобщено, че вече е раз-
работена и проектостра-
тегия за отрасъл „Водо-
снабдяване и канализация“.

Като база за изгот-
вянето й е направен ре-
гулаторен преглед на 

публичните разходи. Ре-
зултатите от тях показ-
ват, че ефективността на 
ВиК дружествата е ниска 
и повечето не могат да 
покрият разходите си. При 
направеното сравнение на 
дейността им по-големи-
те показват по-добри ре-
зултати.

В рамките на проекта 
е разработен и правилник 
за организацията и дей-
ността на ВиК асоциации-
те. Той ще регламентира 
тяхната структура и ра-
бота, тъй като по закон 
асоциациите трябва да 
отговарят за управление-
то, планирането и изграж-

дането на ВиК системи и 
съоръжения и да контро-
лират работата на опе-
ратора в съответната 
обособена територия. 

Над 100 са получените 
коментари и предложения 
от заинтересованите 
страни при разработване-
то на проект на наредба 
за изискванията и крите-
риите за ВиК оператори-
те и квалификацията на 
персонала им. Предложени 
са два варианта - съглас-
но действащия Закон за 
водите и съобразно проек-
та на Закон за изменение 
на Закона за водите от 
2012 г. Нормативният акт 

поставя изисквания за об-
разование, квалификация и 
професионален опит не 
само към персонала, но и 
към ръководството на опе-
раторите.

До края на следващата 
година трябва да бъдат 
разработени технически-
те паспорти на язовирите 
за приоритетно питейно 
водоснабдяване. Подго-
товката им ще бъде пред-
хождана от обследване, 
което ще покаже състоя-
нието на съоръженията. 
Така ще се направи акту-
ално планиране на сред-
ствата за техния ремонт 
и рехабилитация.

Преструктурирането на отрасъла е приоритет 
за Министерството на регионалното развитие

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева откри семинар, на който бяха 

представени междинните резултати по проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“

Снимка авторът
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Ренета Николова

Г-н Мазнев, какви са 

основните сигнали, кои-

то постъпват в Коми-

сията по професионална 

етика към ОП на КСБ - 

София?

Бих могъл да ги разде-
ля в четири групи. В пър-
вата попадат сигналите 
по отношение начина на 
провеждане и отчитане 
на обществените поръч-
ки, втората е свързана 
с проблеми и взаимоот-
ношения по разплащани-
ята, които съществуват 
между отделни членове на 
Камарата, а също така и 
със задължения на външни 
възложители. В третата 
са жалбите по отноше-
ние качествата на про-
дукта, когато крайният 
потребител - най-вече 
отделни физически лица, 
реагират не без основа-
ние по-остро. Четвърта-
та група са проблемите, 
които нашите членове 
изпитват с администра-
тивната тежест и моно-
полите. Именно това са и 
четирите теми, по които 
Камарата и комисията са 
работили през последни-
те години. 

Какво може да пред-

приеме комисията по 

отношение на проблем-

ните въпроси?

За съжаление норма-
тивната база за работа 
на Камарата по отноше-
ние на етиката тепърва 
се развива. Дори не е ясно 
формулирана позицията 
на регионалните комисии 
в структурата. В различ-
ните областни предста-

вителства се работи по 
различен начин. В ОП на 
КСБ – София, беше приет 
вариантът комисията да 
се избира на отчетно-
изборно събрание, за да 
може да се даде по-голя-

ма гласност на нашата 
дейност. Ние застъпихме 
и предложихме още един 
вариант, по който се ра-
боти усилено. Става дума 
за превръщането на Коми-
сията за професионална 
етика в арбитраж. Гово-
рим за съвсем различни 
функции. Сега комисията 
има незначителни санк-
циониращи правомощия. 
Нейните становища имат 
само морален характер и 
трудно биха подействали, 
когато става дума за го-
леми икономически инте-
реси. Чрез създаването 
на арбитраж и самата 
КСБ, и членовете й биха 
разчитали на по-бързо, 
по-ясно и по-коректно 
обсъждане и вземане на 
решение по съответния 
проблем. 

Две събития имаше 

през изминалата седми-

ца – Управителен съвет 

на КСБ и семинар на ОП 

на КСБ – София. И на 

двете беше поставен 

основен акцент върху 

законодателството – 

Закона за устройство 

на територията (ЗУТ) и 

ЗОП. Очевидно е, че фир-

мите имат сериозни за-

труднения. Кои бяха най-

често споменаваните?

Няма да разказвам под-
робно проблемите, които 
бяха разисквани, по-скоро 
ще обобщя причините, 
които ги пораждат. Гово-
ря именно за строителния 
продукт, който в послед-
ните години формира над 
80% от обществените 
поръчки. Това прави връз-
ката между провеждане-
то и приключването на 

търговете изключително 
важна и отговорна по от-
ношение на самия изпъл-
нител, а също така и за 
реализирането на крайния 
продукт. Затова четири-
те групи проблеми, които 

засегнах в началото, бих 
определил като първосте-
пенни.

Това, което се демон-
стрира и обсъжда на на-
шите семинари, е жела-
нието да се подобри, и то 

значително, норматив-
ната база. Многократно 
сме говорили за проблеми-
те, които поражда ЗУТ, и 
заради това в момента се 
мисли за разделянето му 
на два нормативни акта. 
Най-важни тук се явяват 
правилата, които дър-
жавата ще наложи върху 
работата на субектите, 
участващи в инвести-
ционния процес. Използ-
вам възможността да 
поставя въпросите, кои-
то откроихме в нашата 
етична комисия и изва-
дихме приоритетно, за-
щото сме се старали не 
само да обсъждаме всяка 
жалба индивидуално, а да 
отчетем и кое генерира 
проблемите. Определено 
основно място заема про-
веждането на общест-
вените поръчки. Иниции-
рахме широки обсъждания 
в рамките на две кръгли 
маси, на които бяха пред-
ставени проблемите, кои-
то стоят пред отрасъла. 
Опитахме се да набеле-
жим предложения и реше-

ния. Според мен вестник 
„Строител“ е много силен 
фактор за въздействие, 
ето защо мисля, че тряб-
ва да се създаде по-ши-
рок форум чрез нашето 
издание, за да се чуят не 
само отделни мнения на 
членове на Камарата, но 
и на администрацията. 
От организираните от 
вас събития се видя, че 
и институциите, и аген-
циите имат активна по-
зиция по темата. Според 
мен един такъв форум би 
довел до по-скоростно и 
по-пълноценно решаване 
на проблемите. По този 
начин дискусията ще се 
разрасне в рамките на 
цялата гилдия.

Нека конкретизира-

ме какво в ЗОП създава 

трудности. 

Основните пробле-
ми са по отношение на-
чина на провеждане на 
обществени  поръчки . 
Непрекъснато се налага 
да обсъждаме различни 
видове дискриминацион-

ни клаузи, насочващи към 
определени фирми. Това е 
проблем и той съпътства 
почти всяка процедура. 
Също критерият „най-
ниска цена” според мен и 
моите колеги повлия из-
ключително деструктив-
но върху сектора. Този 
критерий  е  възможен 
вариант. Дори в някои 
случаи не е лош - когато 
има стабилна и добре 
регламентирана пазарна 
основа. Но в момент на 
криза, когато поръчките 
са по-малки от реалните 
възможности на сектора, 
най-ниската цена се пре-
връща в унищожител на 
пазара. Тя влошава както 
състоянието на строи-
телните фирми, така и 
на икономиката в цели 
региони и отрасли. Този 
проблем беше оценен и 
последните поръчки бяха 
обявявани с критерий 
„икономически най-изгод-
на оферта“. Според мен 
обаче махалото отново 
се заклати в посока, в 
която се дава тежест 

Членството в Камарата 
трябва да е сертификат 
за високо качество на 
фирмата

Мирослав Мазнев, 
председател на 
регионалната Комисия 
по професионална етика 
към ОП на КСБ - София:

С инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на ОП на КСБ - София, на празника по случай 

Деня  на строителя
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главно на субективния 
начин на оценка. Тази въз-
можност за субективи-
зъм трябва да бъде мак-
симално преодоляна чрез 
включване на качествени 
показатели, които могат 
да имат количествено из-
мерение. С провеждането 
на редица поръчки ние сме 
свидетели на още едно 
опасно явление в бран-
ша - брокерството. При 
него се възлага сериозен 

обем дейности на фирми, 
които после не участват 
по никакъв начин в сама-
та реализация на проек-
тите, а само формално 
отчитат дейностите. Те 
превъзлагат работата на 
подизпълнители. Всички 
знаем, че отговорност-
та за изпълнението на 
дадения обект се носи от 
този, който е спечелил 
търга, но с превъзлагане-
то тежестта се измест-
ва върху други субекти, 
които остават скрити. 
От това губи цялата 
система. Свидетели сме 
на изключително големи 
обекти, които изцяло са 
превъзложени. 

Тук вероятно идват и 

проблемите с подизпъл-

нителите.

Така е. Тъй като фир-
мата, спечелила поръч-
ката, не е заявила, че 
ще използва подизпъл-
нители, с фирмите, на 
които се превъзлагат 
строителните дейнос-
ти,  се сключват все-
възможни договори като 
доставчици на греди, на 
бетон, на техника. Но 
дейността им реално е 
подизпълнителска. Това 
създава трудности при 
отчитането на работа-

та. Вторият проблем, 
който възниква тук, е 
разплащането. Фирмите 
са извършили определени 
строително-монтажни 
работи и те се оценяват 
като такива, а трябва да 
бъдат преоформени като 
наемни взаимоотноше-
ния. Нишката се прекъс-
ва и трудно могат да 
се защитят юридически 
техните искания. Така 
казусите попадат и при 

нас в етичната комисия. 
Възложителят казва, че 
дължи една сума, а изпъл-
нителят посочва много-
кратно по-висока. Тази 
нерегламентираност е 
свързана и с нарушаване 
на някои законови принци-
пи. Много от прикритите 
под формата на достав-
чици фирми са случайни 
и нямат регистрация в 
ЦПРС. Въпреки това те 
изпълняват изключител-
но отговорни строител-
ни работи, включително 
по съоръжения като мо-
стове на магистрали и 
др. Това е нещо, което 
не трябва да се допуска. 
И тук е първо ролята на 
държавата, а след това и 
на регулирането на взаи-
моотношенията между 
фирмите.  

Трябва ли подизпълни-

телите да бъдат вписа-

ни в ЦПРС?

Съгласно закона вся-
ко юридическо лице, из-
пълняващо строителна 
дейност, следва да бъде 
регистрирано в ЦПРС. Не 
би трябвало да се търсят 
вратички за заобикаляне 
на текстовете от нор-
мативния акт. Допуска се 
достъпът на определени 
фирми, когато те участ-

ват в консорциум, но ре-
гистрацията донякъде е 
атестат, че фирмата е 
доказала и има възмож-
ностите да изпълнява 
заложените строителни 
стандарти и норми. Не 
трябва да допускаме и 
разрешаваме хора, кои-
то инцидентно влизат 
в строителния процес, 
търсейки единствено из-
точник на препитание, да 
се включват в изпълнение 

на отговорни строителни 
работи. Няма сигурност, 
че продуктът ще бъде из-
пълнен качествено, ако се 
допусне такава фирма. 

В ЦПРС има около 4000 
вписани фирми, а от На-
ционалния статистиче-
ски институт посочват, 

че фирмите, занимаващи 
се със строителни и ре-
монтни дейности, са над 
20 000. Тоест близо 15 000 
компании извършват уж 
само ремонтни дейности. 
Според колеги те отне-
мат значителна част от 
работата на легалните 
строителни фирми. Трябва 
да бъдат регламентирани 
отношения, в които недо-
бросъвестността да не 
присъства.  

Как може да се реши 

въпросът с междуфир-

мената задлъжнялост?

Много от жалбите, 
които постъпват при нас, 
са свързани с този про-
блем. Когато не се реали-
зират вземанията, това 
проваля не само фирма-

та, но и цялата систе-
ма, по която се работи. 
Обектите изостават, 
закъсняват плащанията 
към държавата,  нара-
ства търсенето на сред-
ства за заплати. Това е 
изключително тревожен 
проблем. За съжаление 
не сме доразвили тема-
та. Решавали сме само 
отделни проблеми и сме 
получавали благодарност 
за оказаното съдействие. 
Но говорим за случаи, ко-
гато парите са налични. 
Когато държавата, общи-
ната или друг възложител 
не е изпълнил своето за-
дължение, тогава пробле-
мите ескалират бързо. 
Много от плащанията 
към под изпълнителите 
не се извършват, защото 
някой трябва да покрие 
загубите вследствие взе-
тите на дъмпинг обекти. 
В повечето случаи потър-
певши са най-малките 
фирми. Както се казва, 
още при възлагането на 
такава поръчка се знае, 
че някой ще изгори. За 
да ги наемат за работа, 
фирмите подписват как-
ви ли не договори, после 
идват при нас и започва 
спорът с другата фирма 
за това кой колко дължи. 
Впоследствие виждаме, 
че документацията за 
тези взаимоотношения 
не е коректна и трудно 
може да се вземе страна 
дори и при съдебен спор. 

Би трябвало при при-
ключване на дадена рабо-
та да се изисква от въз-
ложителите декларация 
за разплащанията към 
доставчици, наемодатели 
и подизпълнители. 

С поправки в закона би 
могло да се регламентира 

фирми, които са задлъж-
нели към персонал, подиз-
пълнители, доставчици и 
наемодатели, да нямат 
право да участват в об-
ществени поръчки. Канди-
датите да бъдат допус-
кани само ако докажат 
своето чисто минало. 
Това касае и някои подиз-
пълнители на подизпълни-
телите. Има много обек-
ти, които са взети от 
големи чужди фирми, те 
ги превъзлагат на втори, 
които ги превъзлагат на 
трети. 

Виждате ли по-широ-

ко мястото на етични-

те комисии и засилване 

на ролята им за регу-

лиране на отношения-

та между фирмите в  

бранша?

Това, което ние в ОП 
на КСБ – София, сме се 
старали, е в две посоки 
- да търсим решението 
на проблемите, поставе-
ни от нашите членове, 
и второ - да генерираме 
идеи, които да установят 
определени практики. Ми-
сля, че увеличаването на 
правомощията на етич-
ните комисии и на роля-
та им за отношенията 
в бранша ще засили ав-
торитета на Камарата. 
Членството в нея тряб-
ва да бъде обвързано със 
спазването на етичните 
норми. Тук трябва да се 
преосмислят и критерии-

те за влизане в Камара-
та, фирмата трябва да 
заслужи правото да бъде 
част от КСБ. А самото 
членство трябва да е га-
ранция за възможностите 
на строителя, сертифи-
кат за високо качество 
на фирмата.
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Камарата ще създаде работна група за подготовка на проектозакон за строителството

Емил Христов

Необходима е цялостна 
промяна на философията на 
Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) в кон-
текста на европейското 
законодателство и разви-
тието на строително-ин-
вестиционния процес у нас. 
Една от най-важните цели 
на нормативния акт е по-
детайлното дефиниране на 
отговорностите на всички 
участници - възложител, 
проектант, консултант, 
строителен надзор и изпъл-
нител. Затова е най-добре 
ЗУТ да бъде разделен на два 
отделни закона - за устрой-
ствено планиране и за ин-
вестиционно проектиране 
и строителство. Успоредно 

с изменението на закона 
трябва да се актуализира 
и поднормативната уредба. 

Това е становището, 
около което се обединиха 
участниците в семинар на 
софийското областно пред-
ставителство на Камара-
та, който се проведе във 
Велинград. Сред лекторите 
на форума бяха бившият 
зам.-министър на регио-
налното развитие и благо-
устройството Добромир 
Симидчиев, който в сряда бе 
назначен за зам.-министър 
в новото Министрество на 
регионалното развитие, и 
Десислава Йорданова - ди-
ректор на Дирекция „Жилищ-
на политика“ в настоящото 
Министерство на регионал-
ното развитие.

Първи думата взе До-
бромир Симидчиев. Той из-
несе презентация на тема 
„Обсъждане необходимост-
та от разделяне на ЗУТ на 
устройствен закон и закон 
за строителството“. „Вие 
сте едни от ползвателите 
на този нормативен акт и 
искам да чуя вашата гледна 
точка“, обърна се той към 
строителите. Зам.-минис-
търът подкрепи тезата, че 
ЗУТ трябва да бъде разделен, 
като посочи няколко причини 
за това. Симидчиев напом-
ни, че градоустройствени-
те процедури и устройство 
на територията са доста 
по-различни по своя харак-
тер от инвестиционния 
процес. „Градоустройстве-
ните процедури обикновено 
носят характера на нещо с 

по-широко обществено 
значение. При тях има 
нормативни актове и 
заповеди - на министри, 
кметове и областни уп-
равители, и се засягат 
множество интере-
си. В инвестиционния 
процес ситуацията е 
по-индивидуализирана. 
Отношенията между 
отделните участници 
имат по-скоро догово-
рен характер“, обясни 
Симидчиев. Той изло-
жи и гледната точка 
по въп роса на възло-
жителя. „Борбата е 
безмилостна. Градоус-
тройствените процеси са 
усложнени до висоти, които 
дори ръководните органи не 
осъзнават“, обобщи експер-
тът и даде пример с обект 
- 40 км водопровод, за кой-
то от една година МРР не 
може да издаде разрешение 
за строеж. „Причината за 
това е сложният механизъм 
на градоустройство и съ-
ответно последващите от 
това обезщетения. Срокът 
за подобни услуги е изклю-
чително неприемлив. Ако се 
промени, това би отпушило 
инвестиционните процеси 
осезаемо“, подчерта той. 

Изводът му бе, че тряб-
ва да се действа по-револю-
ционно и цели нормативни 
актове, с които строители-
те са свикнали и приемат за 
даденост, трябва да отпад-
нат. Той изрази задоволство 
от факта, че УС на КСБ е 
взел решение за създаване 
на работна група, която да 

изготви проект на закон за 
строителната дейност. 
Според него идеята ще на-
мери подкрепа. „Не очаквай-
те да е лесно. Само проце-
дурите

ще отнемат  

около 2 години. 

Трябва да се изработи 
първоначалният вариант, 
след това да се съгласува 
с останалите участници в 
процеса. Да се обсъди и фи-
налният вариант, който да 
мине на междуведомствена 
процедура, да се приеме от 
Министерския съвет, да се 
разгледа от парламентар-
ните комисии и накрая да 
бъде защитен на първо и 
на второ четене в пленар-
ната зала. Усилието обаче 
си струва“, категоричен 
беше Добромир Симидчиев. 
По думите му, ако не започ-
нем с промените, сме обре-

чени да правим нещата на 
парче, както се е случвало 
досега. „Трудностите про-
изтичат от времето, кое-
то отнема съгласуването 
на градоустойствен план 
или инвестиционен проект, 
броят на институциите, с 
които се обсъжда. Част от 
процедурите са се изродили 
във времето в отделни одо-
брителни процедури. Тоест 
появили са се допълнителни 
микроодобрения и за да се 
получи едно одобрение, се 
минават няколко етапа на 
вътрешни отделни съгла-
сувателни процедури“, каза 
още Симидчиев. Той сподели 
и че трябва да се помисли 
повече върху ролята на неза-
висимия строителен надзор.

Добромир Симидчиев го-
вори и за 

неяснотата и сложността 

на отчуждителните  

процедури.

 „Частната собстве-
ност е неприкосновена, но 
когато се говори за инте-

ресите на 200-300 хил. души, 
все пак трябва да има прио-
ритет. Много често споро-
вете са за буквално нищож-
ни средства. Законът не 
прави разлика дали отчуж-
денията са за лев, два или 
100 000 лв. Всички процедури 
са едни и същи, а трябва да 
бъде въведена граница на 
материалност и според нея 
да има различен режим. Про-
екти за десетки милиони се 
забавят и провалят заради 
обезщетения“, коментира 
зам.-министърът.

След него думата взе 
председателят на ОП на 
КСБ – София, инж. Нико-
лай Станков. Той набеляза 
няколко идеи, които са му 
направили впечатление в 
изложението на Симидчиев, 

и допълни, че не трябва да 
се подценява и строителна-
та част, която касае пряко 
бранша. Той потвърди реше-
нието на УС на Камарата 
да бъде създадена работна 
група за изготвяне на проек-
тозакон за строителство-
то, който да регламентира 
отношенията в инвести-
ционния процес. „Говорим за 
разработване на проект, 
който ще бъде финансиран 
от КСБ и предоставен на 
съответните институции 
за съгласуване и одобрение. 
Инициативата си струва, 
защото ЗУТ е променян мно-
го пъти и вече се е загубил 
първоначалният му вариант. 

Относно 

съгласувателните режими

 искам да ви информи-
рам, че ОП на КСБ – София, 
взе решение и създаде ра-
ботна група, ръководена 
от адвокат Валентина 
Бакалова. До края на юли 
тя ще е готова с анализ на 
административната те-

жест, с която се сблъск-
ват инвеститорите и 
строителните фирми, и 
предложение за редуцира-
нето й. Анализът ще бъде 
представен на Изпълни-
телното бюро на КСБ и на 
председателя на Камара-
та“, съобщи инж. Станков.

Своето мнение по ка-
зуса изрази и арх. Борислав 
Борисов - доскорошен ръ-
ководител на Националния 
център за териториално 
развитие, сега ръководи-
тел на катедра и декан на 
архитeктурния факултет 
във ВСУ „Л. Каравелов“ и об-
щински съветник в София. 
Той коментира, че разделя-
нето не бива да се превръ-
ща в самоцел. „Трябва да се 
прецени дали подходът е 
правилен. ЗУТ е най-трудно 
приложимият закон. Губят 
се години, за да се стиг-
не до нещо елементарно. 
Важ но е и юристите да не 
са водещи в правенето на 
промени. Тук трябва да се 
намесят тесните специа-
листи“, предложи той.

В дискусията се вклю-
чи и инж. Искрен Миланов 
- член на ОС на ОП на КСБ 
- София. Той сподели, че е 
необходимо да се направят 
промени и при работата 
на чиновниците с фирми-
те, защото към момента  
бюрократичната тежест 
е непосилна. „В новия за-
кон трябва да се извоюват 
промени. Дали ще бъде 
разделен на две или не, не 
е толкова фатално. По-ва-
жното е да се изгради ме-
ханизъм, чрез който да се 
потърси сметка на адми-
нистрацията за нейните 
действия или бездейст-
вие“, смята инж. Миланов. 

Идея  да  се  използ -
ва  като база старият 
Правилник за капиталово 
строителство беше пред-
ставена от инж. Йордан 
Михайлов от ОП на КСБ - 
Пазарджик. Той напомни, че 
когато този нормативен 
акт се е използвал преди 
време, процесите са били 
регламентирани. Предло-
жението беше прието по-
зитивно от участниците в 
семинара, които решиха да 
разгледат и тази възмож-
ност, когато започ не съз-
даването на новия закон.

Друга тема, която бе 
разгледана по време на се-
минара, бе „Новите момен-
ти във връзка със 

санирането

 на остарелия сграден 
фонд“. Лектор по нея беше 
Десислава Йорданова от 
МРР. Тя обясни пред при-
състващите членове на 
ОП на КСБ - София, че има 
промяна в предоставяна-
та безвъзмездна помощ, 
която нараства от 50 на 
75%, а съфинансирането 
съответно намалява от 
50 до 25 на сто. Йордано-
ва обаче изрази опасение, 
че е възможно тези про-
центи да не се запазят 

Инж. Николай Станков, председател на ОП на КСБ - София, и инж. Добромир Симидчиев –  

зам.-министър в МРР, откриха семинар на столичното представителство на Камарата,  

който се проведе във Велинград

„Нови моменти във връзка със санирането на остарелия 

сграден фонд” бе темата, която  Десислава Йорданова 

– директор „Жилищна политика“ в МРР, представи пред 

гостите на събитието

Васил Вутов – зам-председател на ОП на КСБ - София, се 

включи активно в дискусията и акцентира върху нужните 

промени, които трябва да бъдат направени

Арх. Борислав Борисов - доскорошен 

ръководител на Националния 

център за териториално развитие, 

сега ръководител на катедра и 

декан на архитeктурния факултет 

на ВСУ „Л. Каравелов“, бе сред 

участниците във форума

Снимки авторът
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Благодарен съм за поканата от 
страна на ОП на КСБ - София, защото 
семинарът бе полезен за всички ни. Лич-
но за мен беше от голямо значение да 
чуя това, което представителите на 
Камарата мислеха по темата. Откроих 

няколко изключително важни предложе-
ния, но сякаш основният проблем, който 
беше посочен, е административната 
тежест. Надявам се обсъжданите про-
мени наистина да се случат.

По време на семинара акцентирах 
върху проблемите с администрацията. 
Също така предложих в новия ЗУТ да се 
ползват текстове от стария Правилник 
за капиталово строителство (ПКС). Аз 
и сега го отварям, когато работя със 

структурно-монтажни работи. Въпреки 
че в момента ПКС е отхвърлен, той е 
моя настолна книга. Съветвам хората, 
които работят по закона, да го полз-
ват, защото той ни защитава като 
изпълнители. 

Добрите строителни практики също 
попаднаха във фокуса на дискусиите. 
Своя опит сподели управителят на „Рай-
комерс Конструкшън“ инж. Благой Коза-
рев. Компанията, която се развива вече 
23 години, е създадена с основен пред-
мет на дейност туризъм. За съжаление 
в тази сфера нещата не потръгнали и 
фирмата се пренасочва към ВиК услуги-
те. Със заплащането от първия обект, 
който печелят, от компанията успяват 
да купят необходимата техника, с която 
да развият бизнеса си по-добре.

Така започва историята на една от 
водещите фирми във водния сектор в 
България. В първите години от същест-
вуването си тя бързо успява да се нало-
жи като качествен изпълнител, и вече 
може да се похвали със свой персонал, 
който да работи по повече обекти. Пре-
ди около 15 години инж. Благой Козарев 
поема семейния бизнес, като на семеен 
съвет се решава, че трябва да се даде 
предимство на младите, които ще мо-
гат с идеи и новаторски предложения 
да развият още повече „Райкомерс Кон-
струкшън“. 

Работата на инж. Козарев започва 
с много ентусиазъм, но това води и до 
редица грешки, които той успешно по-
правя. Това го мотивира да започне да 
се интересува как точно се менажира 
една фирма. За близо две години успява 
да научи необходимото, за да стабили-
зира компанията. Всичко минава през 
много литература за планиране, финан-
сиране, договорни и правни отношения. 
„Райкомерс Конструкшън“ започва да 
развива и добър маркетинг. Инж. Коза-
рев решава, че фирмата няма да е подиз-

пълнител и ще потърси своето място 
в сектора - като главен изпълнител на 
обекти. В същото време като собстве-
ник инж. Козарев си поставя за цел да не 
забавя нито едно плащане към своите 
подизпълнители. Неговото мото е, че 
всичко трябва да бъде честно и откри-
то, защото е нужно всеки труд да бъде 
възнаграден. Сега „Райкомерс” работи с 
тесен кръг от подизпълнители, които са 
се доказали като правилен избор. 

„Райкомерс Конструкшън“ създава 
работна група, която да изследва про-
цесите, които се случват вътре във 
фирмата. Този похват е известен като 
процесмениджмънт. Основната задача 
е да се изчисли заплащането. Система-
та е изключително лесна. Има колонка, 
в която се записва кой каква работа 

върши, колко часа е изработил в дейст-
вителност и колко голям е работният 
му ден. Справката обхваща всички - от 
техническия ръководител до управите-
ля. След извършените проверки става 
ясно, че трябва да бъдат подобрени ня-
кои процеси. „В този момент във фирма-
та се реши да се въведе ERP система. 
Този тип системи поне за момента се 
считат за най-високия клас програмно 
осигуряване. В България подобен род про-
грама ползват 5-15% от фирмите. Една 
от основните отличителни черти на 
ERP е силно застъпените възможности 
за единно планиране на цялата фирма и 
контрол на изпълнението. Планирането 
на ресурсите - материални, дълготрай-
ни, времеви, човешки, финансови и др., 
има изключително голямо значение за 

корпорациите. А това е основна цел на 
ERP системите - цялостно обслужване 
на нуждите на корпоративните фирми“, 
обясни инж. Козарев. По думите му тoзи 
клас продукти често са обемисти, тъй 
като те не само обслужват всички от-
дели на една голяма фирма, но и навлизат 
детайлно в работата на всеки отдел. 
Внедряването им често отнема много 
време, тъй като изисква както сериозно 
изчистване както на бизнес моделите, 
така и пълно детайлизиране на потоци-
те от информация. 

По отношение на счетоводството и 
складовите наличности от „Райкомерс” 
бързо са подготвили нещата, но са 
имали затруднение с производството, 
защото е трябвало да бъдат създаде-
ни модули в софтуера, който да е спе-
циализиран само за тяхната компания. В 
крайна сметка решение на този казус е 
бил намерен със създаването на дневни 
отчети. Поради разрастването на фир-
мата и големия брой обекти, по които 
работи, се е наложило тези отчети да 
бъдат използвани при отчитането на 
заплатите на всеки един работник. 

Първата стъпка при започването 
на един проект е да се направи проек-
тобюджет, който да улесни бъдещата 
работа на техническите ръководители. 
Така предварително са ясно заложени 
материалите, хората и механизацията. 
Системата предлага опцията да се види 
точно кой работник е на обекта през да-
дения ден, колко работа е свършил и т.н. 
По същия начин се работи и с механиза-
цията. За целта на ръководителите са 
раздадени таблети, за да могат всеки-
дневно да се отчитат. 

през следващия програмен 
период 2014-2020 г. По ду-
мите й подадените заяв-
ления до този момент са 
188, от които одобрени са 
111, а отхвърлени 15. При-
чината е, че не отговарят 
на основните изисквания 
за година на проектиране 
(преди 26 април 1999 г.), 
минимум 3 етажа и поне 
6 апартамента в сграда-
та. „След като делът на 
съфинансиране падна до 
25%, се наблюдава пови-
шаване на активността 
по отношение както на 
депозираните заявления, 
така и на броя на срещи-
те и консултациите с про-
ектантите и мениджъри-
те в министерството“, 
коментира тя. Най-много 
са заявленията в София, 
следвани от Южен цен-
трален район. Активни са 
и от Варна, Бургас, Бла-
гоевград и Хасково, като 
получените заявления от 
тези градове са между 10 
и 13. Йорданова подчерта, 
че идеята на този проект 
е да изпълни препоръките 
и изискванията на ЕС. Тя 
обърна внимание, че целта 
е програмата да получи 
доста по-голям бюджет 
през следващия програ-
мен период, когато ще има 
разширяване на допусти-
мите дейности. „Предвиж-
даме да може да се прави 
и пълна реконструкция на 
сградите, но на този етап 
това не е разрешено. Сега 
фокусът е върху сгради, 
които са без конструк-

тивни проблеми“, уточни 
Йорданова.

Бъдещата Оператив-
на програма „Региони в 
растеж“, по която ще се 
отпускат средствата, 
ще обхване повече гра-
дове - общо 67. Това ще 
позволи и на повече хора 
да кандидатстват. Дали 
ще има промени в сами-
те критерии за допусти-
мост на сградите, засега 
няма яснота. Условията 
все още се обсъждат и ще 
се представят пред ЕК. 
Първо трябва да се знае 
колко пари ще бъдат от-
пуснати, след това ще се 
решава дали да се запази 
обхватът. „Нашите цели 
са да се обновят големите 
панелни блокове, с много 
апартаменти. Освен това 
ще се опитаме да запазим 
поне 50% европейско съфи-
нансиране“, каза още екс-
пертът от МРР. 

По време на семина-
ра бяха споделени добри 
строителни практики от 
инж. Благой Козарев - уп-
равител на „Райкомерс 
Конструкшън“, председа-
тел на секция „ВиК мре-
жи и съоръжения“ в КСБ, 
зам.-председател на ОП 
на КСБ - София, както и 
зам.-председател на Бъл-
гарската асоциация по во-
дите. „Много съм доволен 
от семинара. Според мен 
трябва да се работи за 
разделянето на ЗУТ на две, 
защото смятам, че насто-
ящият нормативен акт не 
може да бъде ремонтиран в 
адекватна форма. По-добре 
е да се направи нов“, зая-
ви инж. Козарев. Срещата 
продължи с презентация на 
проекта „Знаещият семеен 
бизнес“, която бе изнесена 
от Марио Дука - председа-
тел на Малтийската асо-
циация за семеен бизнес.

Инж. Добромир Симидчиев,  
зам.-министър в МРР: 

Инж. Йордан Михайлов, 
ОП на КСБ - Пазарджик:

Марио Дука – председател на Малтийската асоциация за 

семеен бизнес, презентира проекта „Знаещият семеен бизнес“ 

Инж. Благой 

Козарев, зам.-

председател на 

ОП на КСБ-София
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Елица Илчева

В разгара на строителния 

сезон какво се случва на строи-

телните площадки в Перник, г-н 

Живков?

Движението във всички обла-
сти на строителството е сведено 
до минимум. На определени места 
в града се изкърпва по някоя улица. 
Като по-съществена работа може 
да се разглежда стартирането на 
възстановяването на крепостта 
„Кракра”. Очаква се да се изгради и 
сметището, но текат обжалвания, 
има съдебни спорове по процеду-
рите...

И в жилищното строител-

ство ли няма движение? Преди де-

сетина дни Софийската община 

отчете 12% ръст на строител-

ните разрешителни от началото 

на годината. 

Жилищно строителство в об-
ластта почти не се забелязва. Има 
голям брой непродадени апарта-
менти, а нови обекти на практика 
липсват. Една-единствена фирма 
работи по една кооперация, но про-
ектът е стар.

Имахте доста проблеми по-

край работата, която свърших-

те след земетресението на 22 

май миналата година. Разреших-

те ли ги?

Имаше изостанали плащания 
на стойност около 2 млн. лв. по по-
следната информация, която имам 
отпреди 2 месеца. Междувременно 
плащаха по нещо... Кметът Яна-
киева се срещна с премиера Оре-
шарски за търсене на решение на 
проблемите.

Да, тя поиска 6 млн. лв. за 

строителството на жилищни 

сгради. Има ли надежда, че с но-

вото правителство ще изчезнат 

старите проблеми в Пернишко?

Ние, строителите, сме големи 
оптимисти. И винаги се надяваме, 
че доброто предстои. 

Какви законодателни промени 

според вас трябва да предприе-

ме новата власт в областта на 

строителството?

По инициатива на Камарата 
вече се случиха доста неща. Беше 
променен Законът за обществени-
те поръчки. Но има още много рабо-
та. Трябва веднъж завинаги законо-
дателството да стане такова, че 
да се спре с безкрайните обжалва-
ния на търговете, които понякога 
водят дори до загуба на средства 
от еврофондовете. Законът за 
устройството на територията 
също е много остаряла платформа 
и трябва да се стъпи на нова база 
и да се подходи по различен начин. 

Какво мислите за създаване-

то на изцяло нов закон за строи-

телството?

Ако всичко, което касае стро-
ителството, се събере на едно 
място, нещата биха изглеждали 
по-добре. Всеки закон е добър, ако 
е осмислен. Много е важно да съз-
дава правила, а не трудности и про-

блеми. Не визирам нищо конкретно. 
Мисля, че този закон може да сложи 
ред в бранша. Сега действащата 
нормативна уредба позволява на 
места да се извършат своеволия. 
Но ако се тръгне към изготвянето 
му, е изключително важно да се взе-
мат предвид всички предложения 
на Камарата, защото знаете, че 
проблемите се виждат най-добре 
отвътре. 

В каква степен усещате нуж-

дата от типови договори? 

Липсата им създава най-голе-
мите проблеми в работата. В пе-
риода на криза, когато ние, стро-
ителите, сме готови на всичко, 
за да създадем работа на хората, 
възложителите ни принуждават 
да подписваме безумни договори, 
които в едни по-нормални условия 
никой не би си и помислил, че може 
да предложи. Знаете ли например, 
че понякога фирмите подписват 
договори без срок за плащане, в 
които задълженията са само на 
изпълнителите, а възложителите 
имат само права. 

В същото време вие разчи-

тате основно на обществените 

поръчки в тези години. 

В общи линии да. Частните ин-
веститори почти ги няма, а и ко-
гато ги има, борбата между изпъл-
нителите е толкова голяма, че те 
си позволяват да свалят цените 
до нелепи нива. И след това всички 
страдат от тези цени - и възло-
жител, и изпълнител, и общество. 
Защото няма какво да се лъжем - 
при ниските цени всичко отива за 
сметка на качеството. А точно с 
него не бива да се прави компромис. 

Покрай изборите всички го-

вореха как ще помагат на малки-

те и средните фирми, как ще им 

създават облекчения. Това с оглед 

на факта, че дребните оцеляват 

по-трудно в периоди на криза, е 

нормално, но въпросът е какво 

да се направи, че да не останат 

обещанията популистки?

По-вероятно е обещанията да 
са популистки, но както отбеляз-
ах, ние сме оптимисти и се надя-
ваме, че наистина оттук нататък 
управляващите ще имат воля и ще 
предприемат мерки за развитие на 
малкия и средния бизнес, вземайки 
предвид нашите мнения и предло-
жения. 

Тук искам да изразя моята по-
зиция, че въпреки кризата не бива 
да се допуска конфликт между мал-
ки, средни и големи фирми. Всички 
трябва да вървим заедно, защо-
то сме си нужни едни на други. В 
последните години наистина се 
създаде доста неблагоприятен 
климат за работа на по-малките 
фирми. Ведомствата (възложите-
лите) окрупниха поръчките в пол-
за на големите фирми. Не мога да 
кажа каква цена са платили те за 
това и колко са спечелили, но наис-
тина трябва да сме заедно и да не 
се противопоставяме. Един обект, 
колкото и да е голям, винаги се нуж-
дае и от по-малки фирми. Важно е 
ние помежду си така да регламен-

тираме нещата, че да има 
работа за всички и на подо-
баваща цена. На много мес-
та малките фирми работят 
на сериозно занижени цени 
и не могат да си получат 
парите. Но това законово 
няма как да се реши. То си 
е наша, вътрешна работа. 
Въпросът е чисто догово-
рен, но в него трябва да има 
и малко морал.

Може ли Камарата да 

създаде вътрешни правила 

в тази посока?

Вътрешните правила са 
пожелателни, те няма как 
да са задължителни. Вярно е, че в 
КСБ имаме етична комисия, която 
се занимава с подобни проблеми и 
работи доста активно, но може би 
трябва да се засили ролята й.

Може ли все пак да направите 

едно предложение как да се върви 

в правилната посока? 

Истината е, че на всички ни е 
трудно - и на малки, и на средни, и 
на големи... Но както има условия, 
които не допускат малките фирми 
до големи поръчки, би могло да се 
помисли и за поставяне на условия, 
които да възпрепятстват уча-
стие то на големите фирми до тър-
гове за нищожни суми. За да про-
дължат да съществуват всички. 

Колко от пернишките фирми 

не успяха да преминат процеду-

рата на годишното потвържда-

ване?

Има много със замразена дей-
ност, което е тревожно. Десети-
на са фирмите, които не можаха да 
потвърдят дейността си в ЦПРС. 
При 59 регистрирани в област Пер-
ник това представлява съществе-
на част. 

Каква помощ търсят строи-

телите в областното предста-

вителство?

Най-вече, когато открият неко-
ректни изисквания в обществени-
те поръчки. На няколко пъти ние по-
давахме сигнали в РДНСК, община 
Перник, централата на КСБ, както 
и към вестник „Строител“. Кога-
то има дискриминационни условия, 
трябва да реагираме, да настоява-
ме за прозрачност и ясни правила. 

Търсят ни и когато има заба-
вени от възложителите плащания, 
но тук ние малко можем да влияем.

Наш ангажимент е периодич-
ното и регулярно осведомяване 
на фирмите членове за налични в 
момента обществени поръчки, пуб-
ликувани на сайта на АОП, минис-
терства, ведомства, общини и др.

Какви са спешните ви задачи?

Много неща имаме да вършим, 
но на ниво КСБ според мен трябва 
да продължим и да изведем докрай 
борбата за типовите договори. 
Трябва да ги наложим на всяка цена. 
Специално в община Перник имаме 
много проблеми с договарянето. 
Т.е. ние почти не водим договаряне 
с общината, а тя ни поставя усло-
вия, които трябва да изпълняваме. 

Друга основна задача е да убе-
дим фирмите, че когато поединич-
но не отговарят на условията за 
участие в дадена обществена по-
ръчка, печелившата формула е да 
се обединяват с цел да се достиг-
нат поставените от възложителя 
изисквания. 

На годишното ви събрание 

стана въпрос, че общината има 

доста сериозни дългове към 

строителите. Как са нещата към 

настоящия момент?

При това безвластие в държа-
вата през последните месеци е 
трудно нещо да се случи. А актив-
ното ни участие по отстраняване 
на щетите, възстановяването на 
училища и детски градини след зе-
метресението беше факт, признат 
на всички нива в държавата, факт, 
с който се гордеем и който отбе-
лязахме и в годишния отчет на ОП 
за 2012 г. По подобен начин стоят 
и нещата с възстановяването на 
последствията от друга непредви-
дена ситуация, свързана с опожаре-
ния дворец на културата в Перник. 
В крайна сметка се оказва, че в 
такива случаи фирмите изпълняват 
поставените им задачи коректно, а 
ръководствата на ведомствата и 
общините намират какви ли не по-
води да не разплащат извършеното 
и принуждават фирмите да търсят 
справедливост и да получат пари-
те си по съдебен път. 

Много е несправедливо фир-

мите да спонсорират общините, 

както на практика се получава не 

само при вас. 

Да, така е, но за съжаление 
през последните години това е 
практиката. Тя беше наложена 
постепенно от върха на пирами-
дата до долу. Навсякъде фирмите 
са обезкръвени. Много, докарани 
до фалит, спуснаха кепенци. Имаме 
много примери в региона, където 
местната власт дължи на бранша 
около 10 млн. лв. и това са повече 
от две трети от всичките й за-
дължения. При 59 вписани в ЦПРС 
това прави средно по 170 хил. лв. 
А не дължи на всички, което прави 
цифрите още по-големи. Има фир-
ми, на които се дължат между 1 и 
2 млн. лв. Така че нещата никак не 
са розови.

Но все пак разчитате основно 

на общината.

Няма как. Неслучайно и преди, 

и тази година областното пред-
ставителство активно участва в 
комисията по заетост към област-
ния съвет за развитие, преподпи-
сахме и рамковия договор с община 
Перник, който акцентира на съгла-
сието ни с местните власти да 
реализираме активна съвместна 
дейност. Извън това фирмите от 
Пернишка област ни поддържа все 
пак и близостта до София, където 
немалка част изпълняват обекти.

По места фирмите много на-

стояват общините да не наемат 

външни изпълнители - т.е. перни-

чани да не се допускат до търго-

ве във Видин и обратното. Какво 

мислите по въпроса?

Ясно е, че европейските норми 
не допускат ограничения, но има 
начини да се опитваме по региони 
местните фирми да са основни-
те участници в изпълнението на 
обектите. А пазарът е свободен 
за всички, въпреки че участието 
на далечни фирми го изкривява, за-
щото не може строител от Видин 
да даде по-конкурентна цена от 
строител в Перник и да изпълни 
даден обект с по-добро качество 
и обратното. А има и друг проблем 
- фирмата, която идва от другия 
край на България, взема парите и 
си отива. След това започват про-
блемите с гаранции, поддръжка и 
т.н. В Пернишко има доста приме-
ри как ползвателите впоследствие 
страдат.

Прави впечатление, че от 59 

фирми в регистъра само 19 са 

членове на КСБ. 

В условията на криза и недос-
тиг на работа дори и членският 
внос притеснява малките фирми. 
Именно поради това една от ос-
новните задачи на управителния 
съвет е да убеди местните стро-
ители в ползата от членството в 
КСБ.

Какво друго притеснява пер-

нишките строители?

Липсата на работа, неадек-
ватното отношение на възложи-
телите (ведомства и общини) по 
отношение възлагането и разпла-
щането на строителните обекти. 
За някои е проблем и заплащането 
на таксите за регистрацията в 
ЦПРС. Но пък всеки трябва да се 
диференцира какво може да работи, 
да докаже квалификацията си и да 
плати съответната такса. 

Димитър Живков, председател на ОП на КСБ в Перник:
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Малки, средни и големи фирми... всички трябва да 
вървим заедно, защото сме си нужни едни на други
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Виолета Михайлова

България вече има своя-
та Пътна карта за обучения 
по енергийна ефективност 
(ЕЕ) в сградите. Стратеги-
ческият документ е изгот-
вен по проект BUILD UP Skills 
Bulgaria и е свързан със син-
хронизиране на българското 
законодателство с евро-
пейските препоръки в об-
ластта на климата и енер-
гията до 2020 г. Според тях 
страната ни трябва да има 
готовност за масово и ви-
сококачествено реновиране 
на сградите и за изграждане 
на нови постройки с потреб-
ление на енергия, близко до 
нулевото. Изготвянето на 
пътната карта е резултат 
от съвместната работа на 
Центъра за енергийна ефек-
тивност „ЕнЕфект”, който 
е координатор по проекта, 
Камарата на строителите 
в България (КСБ) и Национал-
ната агенция за професио-
нално образование и обуче-
ние (НАПОО). 

В кратки срокове трите 
организации разработиха 
подробен анализ на ситуа-
цията в строителния сек-
тор и свързаното с него 
професионално образование 
и обучение. Шест месеца 
по-късно представиха пред-
ложение за Пътна карта на 
България, като проектът 
бе одобрен за финансиране 
в конкурс с отворена про-
цедура „Национални квали-
фикационни платформи и 
пътни карти до 2020 г.“ на 
инициативата BUILD UP 
Skills по програма „Интели-
гентна енергия - Европа”. 
Аналогични стратегически 
документи се разработват 
и прилагат във всички дър-
жави - членки на ЕС, и в още 
3 страни на Стария конти-
нент. 

„Постройки с близко до 
нулево нетно потребление 
на енергия след 2019 г. За-
дължително енергийно ефек-
тивно обновяване на публич-
ния сграден фонд. Такива са 
изключително амбициозни-
те изисквания на европей-
ските директиви за енер-
гийната ефективност. Едва 
ли са много тези, които вяр-
ват, че строителният сек-
тор е готов да посрещне 
подобни предизвикателства 
към настоящия момент. А за 
всички е ясно, че грешките 
при изпълнението на стро-
ителните дейности могат 
да компрометират и най-до-
брия проект.“ Така д-р Дра-
гомир Цанев от „ЕнЕфект”, 
който е координатор на 
проекта, коментира предиз-
викателствата, свързани с 
европейските изисквания, 
пред които строителният 

бранш е изправен. „Именно 
тези предизвикателства 
ни мотивираха да започнем 
незабавно работа по изпъл-
нението на проекта през но-
ември 2011 г.“, допълни той.

Шест приоритета 

са заложени в Пътната 
карта за обучение и ква-
лификация по прилагане на 
интелигентни енергийно 
ефективни решения в сгра-
дите за България до 2020 г. 
Това са:

 Усъвършенстване на 

професионалната квали-

фикация на строителните 

специалисти

Във връзка с това се 
предвиждат промени в дър-
жавните образователни 
изисквания при професио-
налните гимназии и цен-
тровете за професионално 
обучение. Част от тях са 
включване на нови модули и 
теми в учебните планове и 
програми по професиите в 
направленията „Строител-
ство“ и „Електротехника и 
енергетика“. Внасяне на про-
мени в националните изпит-
ни програми и организиране 
на краткосрочни курсове за 
разширяване на квалифика-
цията или за преквалифици-
ране на кадрите. Целта е 
усвояване на необходимите 
знания, умения и компетен-
ции, като основният акцент 
е поставен върху практи-
ческата част, при това на 
реални работни места. Така 
се обосновава нуждата от 
законово регламентиране 
на формата „обучение на 
работното място“ и от 
провеждането на целенасо-
чена информационна кампа-
ния сред работодателите. 
Прио ритетът включва об-
вързване на план-приема на 
ученици в професионалните 
гимназии с потребностите 

на бизнеса на местно ниво. 
 Обучение на препо-

даватели: квалификация и 

преквалификация на препо-

давателите

Повишаване качество-
то на базовата квалифика-
ция на преподавателите по 
професионална подготовка 
и постоянното й актуализи-
ране. Такива са основните 
мерки, заложени в приори-
тета. 

Набелязана е и необходи-
мост от промени в учебни-
те планове на висшите учи-
лища - в посока засилване на 
практическата насоченост 
на обучението и предоста-
вянето на професионална 
подготовка в реална работ-
на среда за студентите. 
Особен акцент е поставен 
върху изграждането на дъл-
госрочни стратегически 
партньорства между вис-
шите училища, науката и 
бизнеса и мотивирането на 
работодатели за подпомага-

не на практически обучения 
за преподаватели. 

 Подобряване на ма-

териалната база

Амбициите, заложени в 
приоритета, са за изграж-
дане на модерни „образова-
телни паркове“ с обедине-
ните усилия на държавата, 
конкретни общини, работо-
датели в секторите „Стро-
ителство” и „Енергетика”, 
които имат потребност да 
наемат лица с висока ква-
лификация, и обучаващите 
институции. 

Най-болезненият про-
блем от гледна точка на 
преподавателите е свър-
зан с материално-техни-
ческата база на институ-
циите от системата на 
професионалното образо-
вание и обучение. В пове-
чето случаи тя е морално и 
физически остаряла, което 
ограничава възможности-
те за провеждане на прак-
тическо обучение. 

 Структурни мерки за 

мониторинг на процесите

Необходима е оценка на 
търсенето на квалифицира-
ни специалисти в строител-
ния сектор и предлагането 
от страна на националната 
система за професионал-
но образование и обучение. 
Такова е заключението от 
изготвения анализ на „Мо-
ментно състояние, прак-
тики и тенденции в строи-
телния сектор в България“. 
Изследването набелязва 
още нуждата от създаване 
на специализирана струк-
тура или натоварване на 
съществуваща такава с до-
пълнителни функции, която 
да оценява динамиката на 
търсенето в строителния 
сектор и да насочва усили-
ята на образователните и 
обучителните институции 
в необходимата посока. Дей-
ността цели поддържане на 
качеството на професио-
налната квалификация като 
краен резултат. Проекти-
те, които вече работят 
в тази насока, са няколко. 
Един от тях е „Изграждане 
на система за прогнозира-
не на потребностите от 
работна сила с определени 
характеристики“, който 
се реализира от Минис-
терството на труда и со-
циалната политика. Той е 
финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“. 

Друг проект се зани-
мава с „Годишни анализи за 
дейността на лицензира-
ните центрове за профе-
сионално обучение (ЦПО)“. 
Той предлага обучение по 
професии и специалности 
от професионалните на-
правления „Строителство“ 
и „Електротехника и енерге-
тика“, изготвяни от НАПОО. 
Българската стопанска 
камара работи по проект 
„Разработване и внедряване 

КСБ завърши европейски проект за подобряване  
на квалификацията на строителните специалисти в България

Представители на 
КСБ, „ЕнЕфект” и най-ак-
тивните професионални 
гимназии и ЦПО-та взеха 
участие в специализирано 
обучение за преподавате-
ли, организирано в София 
от Институт „Пасивна 
къща” - Германия. Инициа-
тивата се осъществява 
по проект „Региони на па-
сивната къща” (PassREg) 
на програма „Интелигент-
на енергия - Европа”. Той изследва и анализира 
опита на водещи региони от Стария конти-
нент, които успешно са наложили концепцията 
за сгради с близко до нулево потребление на 
енергия. Проектът подкрепя изпълнението на 
Директивата за енергийните характеристики 
на постройките и допринася за изпълнението на 
целите 20/20/20 на Европейския съюз. 

В същото време КСБ, „ЕнЕфект” и НАПОО 

изготвят кандидатурата за втория етап на 
проекта BUILD UP Skills, който предлага значи-
телно по-широки възможности за обучаващите 
институции. В рамките на документа предстои 
да бъдат разработени нови учебни програми и 
подходящи помагала. Заложено е провеждане 
на практически курсове за повишаване квали-
фикацията на преподавателите с европейско 
участие. 

на информационна система 
за оценка на компетенции-
те по браншове и региони“, 
който също се финансира от 
ОП „Развитие на човешките 
ресурси“.

Смята се, че успешното 
изпълнение на задачите по 
тези дейности ще доприне-
се до голяма степен за пре-
одоляване на установените 
бариери в строителния сек-
тор и до задоволяване на 
нарастващото търсене на 
специалисти с подходящи 
квалификация и опит.

 Взаимодействие 

между заинтересованите 

страни

Нужно е провеждане на 
съгласувана политика по от-
ношение на идентифициране 
на потребностите от нови 
умения на пазара на труда. 
Планиране на обучения за 
придобиване и поддържане 
на професионална квалифи-
кация, трансфер на знания 
и добри практики от Бъл-
гария и Европа и оценяване 
на ефекта от предприети-
те мерки. Дейностите са 
насочени към държавните 
и общинските институции, 
работодателите и работо-
дателските организации и 
обучаващите институции. 

Приоритетът пред-
вижда изграждането на 
мрежа за сътрудничество 
с участието на предста-
вители на обучаващите 
институции и бизнеса, 
която следва да се свърже 
с други подобни междуна-
родни структури. Заложено 
е и разработване на елек-
тронна платформа с цел 
улесняване функционира-
нето на мрежата и опти-
мизирането на достъпа до 
информация. Като отделна 
мярка и следствие от дей-
ностите на мрежата се 
предвижда регламентиране 
на правото за практикува-
не на професии, свързани с 
инсталиране, поддържане и 
ремонт на ВЕИ. Това се на-
лага след обстоен анализ 
на потенциалните рискове 
от усложняване при придо-
биването на квалификация 
и ограничаване на достъпа 
до обучение.

 Повишаване на ин-

формираността на граж-

даните относно възмож-

ностите за прилагане на 

енергийно ефективни ре-

шения

Пътната карта предлага 
разработване и изпълнение 
на цялостна комуникационна 

стратегия за пови-
шаване информира-
ността на гражда-
ните по отношение 
енергийно ефек-
тивните решения 
в строителството. 
Тя ще бъде придру-
жена от разрабо-
тване на учебно съ-
държание и методи 
на обучение по те-
мата в училищата. 

Въпреки наличи-
ето на национални 
стратегии, които 
целят разясняване 
на ползите от по-
стигане на сграден 
фонд с близко до ну-
лево потребление 
на енергия въвеж-
дането на новите 
норми все още се 
възприема като „за-
плаха” от домакин-
ствата. 

Българският екип на международна среща за разработване на проекти по инициативата BUILD 

UP Skills, в която взеха участие експерти от 30 европейски страни - д-р Драгомир Цанев - 

ръководител на проекти в „ЕнЕфект”, Стилиян Иванов - гл. експерт „Управление на проекти” в 

КСБ, и инж. Антоанета Кацарова - началник-отдел „Лицензиране” в НАПОО

Снимки в. „Строител“
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Липсват устойчиви процеси за възстановяване, очакванията са да          

Таня Бъчварова,
ръководител 
на направление 
„Анализи и прогнози“,
КСБ

Във втората част 
от анализа представяме 
картина на ситуацията 
в строителния бранш по 
области. Тя е направена на 
базата на анкета, проведе-
на в областните предста-
вителства на КСБ в цялата 
страна. Получената инфор-
мация потвърждава със-
тоянието на бизнеса като 
тежко и нестабилно. Пре-
обладаваща е тенденцията 
на слабо увеличение на ико-
номическото развитие по 
области и респективно на 
строителния бизнес. Нали-
це е пасивно поведение на 
фирмите, което предопре-
деля и  консервативния ха-
рактер на икономиката на 
този етап. Наблюдават се 
сериозни различия в отдел-
ните региони.

Област Ловеч 

Общият брой на пред-
приятията в нефинансовия 
сектор за 2012 г. е 2046. 
Големите фирми с над 250 
служители са едва 0,3% от 
стопанските единици. Най-
голям дял имат микропред-
приятията. Те са 92,4% от 
общия брой регистрирани 
субекти. Строителните 
фирми в областта са 1,8%. 
Преобладаваща част - 89%, 
са малки, а 11% са средни 
според по критериите за 
персонал и НПП. Големи 
строителни компании няма.

Издадените разреши-
телни за строеж за първо-
то тримесечие на 2013 г. в 
област Ловеч са: 29 за жи-
лищни сгради, като при 11 
обекта е започнало стро-
ителство; 28 за жилища, 
като при 12 е започнало 
строителство; 20 за други 
сгради - при 9 е започнало 
строителство. Наблюдава 
се известен ръст при из-
дадените разрешителни в 
сравнение със същия пери-
од на 2012 г. Просрочените 
задължения на община Ло-
веч към 31 март 2013 г. са 
771 хил. лв. Започнатите 
нови обекти по оперативни 
програми на територията 
на областта са:  

ОП „Регионално разви-
тие“ -  7  обекта; 

Програма за развитие 
на селските райони - 2  
обекта; 

18 протокола за откри-
ване на строителни пло-
щадки; 

ОП „Околна среда“ - 3 
обекта.

Проблемите пред сек-
тора са свързани с ниска 
степен на въвеждане на 
иновации и модернизация, 
висока енергоемкост на 
производствата, недостиг 
на инвестиции, влошена 
структура на работната 
сила, ниско заплащане и 
липса на мотивация, не-

достатъчен опит на меж-
дународните пазари, сочат 
данните от анкетата.   

Област Кюстендил

Към момента са реги-
стрирани 44 строителни 
фирми, от които малки са 
98%, средни – 2 на сто, а 
големи няма. Производител-
ността е намалена, облас-
тта се намира в ситуация 
на строителен застой без 
тенденции за увеличаване 
на обемите работа. Няма 
регистрирано ново строи-
телство за първото три-
месечие на 2013 г. Работи 
се само по СМР. Общата 
стойност на започнатото 
строителство възлиза на  
5 млн. лв. Няма изплатени 
суми за  първото триме-
сечие. Задълженията на 
община Кюстендил към 
бизнеса възлизат на 10 
млн. лв. Най-голям дял от 
просрочените плащания са 
за хидротехническо стро-
ителство - 45%, 37% - за 
строително-монтажни ра-
боти, и 18% - за енергийна 
инфраструктура. 

Издадените разреши-
телни за жилищни сгради 
са 11, но няма започнато 
строителство на нови 
здания, издадените разре-
шителни за жилища са 17 и 
също няма започнато ново 
строителство. Разреши-
телните за други сгради 
са 13, но и при тях няма 
стартирали строителни 
дейности.

Проблемите на област-
но ниво, обобщени от анке-
тираните представители 
на компаниите, са липсата 
на инвестиции в енергий-
ната инфраструктура и на 
насърчаване от страна на 
държавата на внедряване-
то на мерки за ЕЕ, които 
да съживят строителния 
бранш в областта и да 
създадат условия за по-го-
ляма заетост при малките 
строителни фирми. Необ-

ходимо е отстраняване 
на порочната практика на 
закъснения при разплаща-
нията от страна на общи-
ните. Отчита се липса на 
финансиране и пазарен ин-
терес към строителство-
то на нови жилищни сгради.

Област Пазарджик

Управителите на 8 от 
анкетираните фирми са 
заявили, че те в момента 
не работят. 31 компании 
разполагат и извършват 
дейности с от 1 до 10 слу-
жители, 19 - с от 10 до 20, 
8 - с 20-30 души персонал, 
една фирма разполага с 30-
40 работници, 3 с 40-50 ра-
ботници, 2 с 50-60 работ-
ници, 4 с 60-70 работници, 
3 - със 70-100 работници. 
По една са компаниите с 
по 100-150 служители и със 
150-180. Задълженията на 
община Пазарджик към биз-
неса са 14,7 млн. лв. Голям 
дял от тях са към строи-
телния бранш. Местната 

власт държи едно от пър-
вите места по просрочени 
плащания заедно с Перник, 
Смолян, Кърджали и Варна 
към 31 март 2013 г. по дан-
ни на Министерството 
на финансите. Вписаните 
фирми в ЦПРС засега са в 
съотношение 86,4% малки 
и 13,6% средни по критерий 
за персонал.

Издадените разреши-
телни за първото триме-
сечие за жилищни сгради 
са 31, като е започнато 
строителство на 10; 55 са 
за жилища, стартирала е 
работата по 30; за адми-
нистративни сгради няма 
издадени разрешителни, 
няма и ново строителство; 
разрешителните за други 
сгради са 47, на 20 е започ-
нало строителство.

В сравнение със същия 
период на миналата годи-
на се налага тенденция за 
спад с 50%. Строителният 
бизнес, както личи и от 
данните на националната 
статистика, регистрира 

застой. Очакванията за 
следващите три месеца 
са също неблагоприят-
ни. Основните пречки за 
развитието на бизнеса в 
отрасъл „Строителство“ 
продължават да бъдат 
свързани с несигурната 
икономическа среда, крайно 
лошото финансово състоя-
ние на местните власти 
(с изключение на община 
Панагюрище), породено 
от липсата на средства 
за изплащане на стари за-
дължения и отпускането на 
кредитен ресурс.

Наблюдава се постоян-
но намаляване на обороти-
те на фирмите, което води 
до декапитализация. Пред-
приятията са принудени да 
полагат усилия да запазят 
и малкото си качествени 
работници, фирмите не-
рядко извършват строи-
телството на обекти „на 
ишлеме“ - с доставка на 
материалите от възложи-
теля, с ясното съзнание, 
че се лишават от оборот, 
с който да финансират уп-
равленските, помощните и 
снабдителните си звена. 
Продължава тенденцията 
строителни фирми в отра-
съла да работят при учуд-
ващо ниски цени. Същест-
вуват факти, насочващи 
към извода, че на пазара 
все още има икономически 
субекти, работещи извън 
закона, без регистрация в 
ЦПРС.

Област  Габрово 

Вписаните в ЦПРС фир-
ми от област Габрово са 
65. От тях според крите-
рий „Персонал“ 88% са мал-
ки, 12% са средни, а големи 
няма. Общият брой на не-
финансовите предприятия 
е около 6500, като 3583 
от тях са само в община 
Габрово, което е 55% от 
всички. 25% са в Севлиево, 
13 на сто - в Трявна и 7% - 
в Дряново. Строителните 
фирми представляват 1% 

от работещите компа-
нии. Фирмите в отрасъл 
„Строителство“ на тери-
торията на областта са 
много повече от вписани-
те в регистъра. По данни 
на статистиката - около 
2% от общия брой. Задъл-
женията на община Габрово 
с дата 31 март 2013 г. към 
бизнеса възлизат на 729 
хил. лв. Анализът показва, 
че местната власт изпла-
ща дължимото към бизне-
са навреме. Издадените 
разрешителни за жилищни 
сгради са 9, започнало е 
строителството на 3; 13 
са разрешителните за жи-
лища, започнало е строи-
телство на 3; разрешител-
ните за други сгради са 12, 
стартирали са дейности 
по 3. Числата сочат, че се 
запазват нивата в срав-
нение със същия период на 
2012 г. Започнатите обек-
ти на територията на об-
щина Габрово са 12 и са на 
обща стойност 55 млн. лв.   

Проблемите на строи-
телните фирми в региона 
според участниците в ан-
кетата не са по-различни 
от тези на колегите им в 
останалите области на 
страната. Драстично на-
маленият обем на стро-
ителство кара фирмите 
да свиват дейността си, 
а оттам и да намаляват 
броя на служителите си. 
Малките фирми трудно 
успяват да участват в 
търгове за обществени 
поръчки и ги наемат само 
като подизпълнители. От 
друга страна, в Габрово 
в последните години не е 
имало толкова интензивен 
инвестиционен процес и 
тенденциите за развитие 
на строителството са по-
зитивни.

Според представите-
лите на фирмите обаче са 
необходими мерки с цел на-
сърчаване на икономиката. 
Те подкрепят 100% запазва-
нето на валутния борд, на 
финансовата стабилност 
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       продължи тенденцията на застой в бранша

и предвидимост. Според 
тях това ще даде възмож-
ност за относително по-
дълъг хоризонт за бизнес 
планиране и ще предпази 
от срив и без това нама-
лелия чужд инвестиционен 
интерес към страната ни.

Област Монтана 

97% от регистрирани-
те фирми в ЦПРС са малки. 
Задълженията на общи-
на Монтана към бизнеса 
към 31 март 2013 г. са 740 
млн. лв. Издадените раз-
решителни за строеж за 
първото тримесечие за 
жилищни сгради са 5, запо-
чнало е строителство на 
3 сгради; разрешителните 
за жилища също са 5 и са 
стартирали дейности по 3 
сгради; разрешителните за 
други постройки са 11, но не 
е започнало строителство. 

Състоянието на биз-
неса остава тежко и без 
промяна, отчитат от по-
вечето строителни фирми 
въпреки благоприятния за 
сектора сезон. Вследствие 
на икономическата криза 
компаниите претърпяват 
загуби - не само финансови, 
но и на квалифициран пер-
сонал. Липсва ясно очерта-
на тенденция, но надежда-
та на бранша е да започне 
по-голямо финансиране и 
да се даде възможност 
фирмите на местно ниво 
да изпълнят обектите в 
областта.

Област Враца

Регистрираните в 
ЦПРС фирми са 78, от кои-
то 79,5% малки, 16,7% сред-
ни и 3,8% големи. Задълже-
нията на община Враца към 
бизнеса са в размер на 4,5 
млн. лв. Издадените разре-
шителни за първото три-
месечие на 2013 г. са само 
3 - за строеж на сгради и 
4 за жилища, но по тях не 
са започнали строителни-
те работи. Стартирали са 
дейности само за 4 обекта 
от категория „Други“. Реги-
онът се нарежда на трето 
място в страната след 
безспорните първенци в 
черната класация - Видин 
и Монтана. Всеки пети 
жител на областта е без 
работа, сочат данните на 
официалната статистика.

Според анкетираните 
строителният бизнес е 
достигнал точката, от 
която падането надолу е 
неспасяемо. Наблюдават 
се незначителни признаци 
за опити за възстановява-
не, но връщането към нор-
малната активност засе-
га е трудно осъществимо. 
Липсват инвестиционни 
проекти. Надеждите на 
фирмите са насочени към 
дейности, изпълнявани с 
финансиране от еврофон-
довете. Реализирането 
на водния цикъл на Вра-
ца също може да донесе  
известно съживяване.

Област Видин   

22 са фирмите, вписани 
в ЦПРС. 79,1% от тях са 
малки, 9% - средни и една 
- голяма. Строителният 
отрасъл представлява 
0,7% от общата индустрия 
в областта. За първото 
тримесечие на 2013 г. са 
започнати 27 обекта. 

Задълженията на об-
щина Видин към бизнеса са 
11,3 млн. лв., с което мест-
ната власт заема вто-
ра позиция в класацията 
по просрочени плащания. 
Няма издадени разреши-
телни за жилищни сгради и 
жилища, няма и започнато 
ново строителство. Из-
дадени за този период са 
само 5 разрешителни за 
други сгради, отново без 
започнато строителство. 
Областта се нарежда на 
едно от последните места 
по напредък.

Към момента състоя-
нието на строителния 
бранш е изключително 
лошо, той е на ръба на оце-
ляването, посочват анке-
тираните представители 
на фирмите. Няма обекти, 
по които строителите да 
работят, по-голяма част 
от персонала им е съкра-
тен. Обществените по-
ръчки са малко на брой и 
с неизпълними за малките 
фирми условия. Огромен 
проблем за местните ком-
пании е и междуфирмената 
задлъжнялост. Надеждите 
им са за подобряване на 
бизнес средата, усвояване 
на европейските фондове 
и приток на чуждестранни 
инвестиции.

Област Перник  

Регистрираните фир-
ми в ЦПРС от областта 
са 59, като 98% от тях са 
малки по критерий „Пер-
сонал“. Община Перник е с 
най-много задължения към 
бизнеса - над 14 млн. лв. 
Издадените разрешител-
ни за строеж на жилищни 
сгради са 31 и по тях е за-
почнато строителство; 
55 са за жилища, започна-
то е строителство на 30 
сгради; разрешителните 
за други постройки са 36, 
стартирали са дейности 
по 7. РДНСК дава информа-

ция, че при тях са получени 
86 уведомления за старти-
рали обекти през първото 
тримесечие. 

Област Перник се на-
режда в списъка на изоста-
ващите в развитието на 
строителния сектор. От-
говорилите на запитване-
то определят състояние-
то на бизнеса като лошо, 
тежко и нестабилно вслед-
ствие на липсата на обек-
ти, неразплатени СМР от 
предишни години, несигур-
ната икономическа среда 
и финансовите проблеми, 
спъващи по-нататъшно-
то развитие на фирмите. 
Тенденцията е за липса 
на растеж. От фирмите 
посочват, че докато не се 
премахне най-ниската цена 
като критерий в общест-
вените поръчки, нещата 
няма да се променят и ще 
продължава да се работи 
под себестойността на 
продукцията.

Проблемите, с които 
се сблъскват, са законо-
дателството; невъзмож-
ността за проверка на 
контрагенти; липса на 
инвеститори; забавяне в 
плащанията от страна на 
търговски контрагенти и 
главно държавата; лобира-
ни обществени поръчки и 
некоректни условия в тях. 
Част от анкетираните 
смятат, че трябва да се 
направят промени в ЗОП, 
чрез които поръчките да 
не бъдат толкова обемни 
и недостъпни за малките 
фирми. Единични са опти-
мистичните очаквания за 
развитие на строителния 
бранш на територията на 
област Перник.

Област Смолян 

Вписаните в ЦПРС 
фирми от областта са 
101. От тях 98% са малки, 
а   останалите - средни. 
Въведените в експлоата-
ция обекти и застроената 
площ за първото тримесе-
чие намаляват с 28% спря-
мо същия период на 2012 г. 
Издадените разрешител-
ни за първото тримесечие 
са: 13 за жилищни сгради с 
3 започнати строежа; 16 
за жилища със започнато 
строителство на 3 сгради; 
23 са издадените разреши-

телни за други постройки, 
стартирали са дейности-
те по 9. Инвестициите в 
областта са малко и стро-
ителите не са натоварени 
с обема дейности, които 
имат капацитета да из-
пълнят. Повече от 60% са 
без работа и фирмите са 
затворили врати, съкрати-
ли са персонала. В региона 
основен дял заемат дей-
ностите по Програмата 
за развитие на селските 
райони. През тази година 
по нея има две обществе-
ни поръчки на стойност 
23 млн. лв. В Неделино са 
стартирали тръжни про-
цедури на стойност около 
4 млн. лв., в Смолян се очак-
ва вторият етап на водния 
цикъл, както и включване-
то на други населени мес-
та от общината в Про-
грамата за развитие на 
селските райони. В Злато-
град обещават инвести-
ции за над 7 млн. лв. Усло-
вията на някои процедури 
обаче са така подготвени, 
че не дават възможност в 
тях да участват строите-
ли от региона. 

Междуфирмената за-
длъжнялост не е малка. 
Причината за нея е това, 
че общинските админи-
страции не се разплащат 
с изпълнителите, а те от 
своя страна – с подизпъл-
нители и доставчици. За-
дълженията на общините 
от областта към строи-
телите са около 30 млн. лв. 
Схемата за финансиране 
на проектите по опера-
тивните програми също 
налага забавяне на плаща-
нията.

Област Бургас  

Вписаните в ЦПРС 
фирми от областта са 
352. От тях 86% са малки, 
12,6% - средни и 1,4% - го-
леми. Задълженията на об-
щина Бургас към бизнеса 
са 4 млн. лв. Издадените 
разрешителни за първото 
тримесечие са 123, както 
следва: за жилищни сгради 
- 97 при започнато строи-
телство на 78; за жилища 
- 236 и започнато строи-
телство на 542 (вкл. и с 
разрешителни от по-ранен 
период); за други построй-
ки -  26, като по всички са 

стартирали строителни 
дейности. В сравнение с 
първото тримесечие на 
2012 г. се запазват нивата 
на издадените разреши-
телни за жилищни сгради, 
но има намаление с 50% на 
разрешителните за жили-
ща. Запазват се нивата 
при другите сгради. Въве-
дени в експлоатация са 49 
здания, или 57% по-малко в 
сравнение със същия пери-
од на 2012 г. Застроената 
площ е намаляла с 44% в 
сравнение със същия пери-
од на 2012 г.

Данните очертават 
значително намаление в 
сравнение с предкризисния 
период. Тогава издадените 
разрешителни за сгради са 
били 465. Спадът е 300%. 
При въведените в експло-
атация жилища сравни-
телният анализ на ста-
тистическите данни сочи 
намаление с 13,1% от пред-
кризисния период в сравне-
ние с първото тримесечие 
на 2013 г.  

Област  Благовград  

Вписаните в ЦПРС фир-
ми от областта са 174. От 
тях 69,6% са малки, 28,7 на 
сто - средни и 1,7% - голе-
ми. Компаниите, преуста-
новили дейността си за 
2013 г., ще бъдат уточнени 
след 30 юни, когато изтича 
крайният срок за приключ-
ване на процедурата по  
чл. 20, ал. 2 от ЗКС.

От началото на годи-
ната в ЦПРС са вписани 15 
нови фирми от област Бла-
гоевград. 27 са започнати-
те нови обекти – това са 
жилищни сгради и при тях 
се наблюдава ръст от 8% в 
сравнение със същия пери-
од на 2012 г., жилищата са 
113 – с 82 повече в сравне-
ние с първото тримесечие 
на 2012 г. Другите сгради 
са 34 и ръстът при тях е 
36%. Въведените в експло-
атация жилищни сгради, 
жилища и съответно за-
строената площ за първо-
то тримесечие на 2013 г. 
обаче намаляват процент-
но в сравнение със същия 
период на 2012 г.

Основен източник на 
инвестиции в строител-
ството както за цялата 
страна, така и за област 

Благоевград са държавни-
те и общинските поръчки, 
финансирани с европейски 
пари или от националния 
бюджет. Според участни-
ците в анкетата несигур-
ната икономическа среда 
e факторът, затрудняващ 
развитието на бранша, 
следван от финансовите 
проблеми и недостатъчно-
то търсене. Очакванията 
на строителите са нега-
тивни. Основните пробле-
ми, с които се сблъскват 
фирмите, са междуфирме-
ната задлъжнялост; фор-
мулирането на критерии, 
предопределящи победите-
лите при провеждане на об-
ществени поръчки; участи-
ето на големите фирми във 
всички тръжни процедури и 
невъзможността малките 
и средните компании да се 
класират за изпълнители.

Област Силистра 

Вписаните в ЦПРС 
фирми от областта са 41, 
като 97% от тях са малки, 
а останалите - големи. За 
първото тримесечие на 
2013 г. има само 6 обекта 
в категория „Други“ при 
издадени 12 разрешителни 
за строеж. Документите 
за жилищни сгради са 10, 
за жилища - 9. Задължени-
ята на община Силистра 
към бизнеса са в размер 
на 5 млн. лв. Според анке-
тираните състоянието 
на частния сектор в об-
ластта не се е промени-
ло към по-добро, което е 
видно и от справките за 
нови обекти от началото 
на годината. Проблемите 
пред фирмите са свързани 
с малкото на брой обекти, 
нелоялната конкуренция и 
участието в обществени-
те поръчки на големи ком-
пании от други области.

Ясно очертани  

отрицателни тенденции 

Обобщените данни 
от анкетата сочат, че 
строителните компании 
изпитват сериозни про-
блеми. При малките фирми 
обемът работа намалява 
с 15 - 20%, докато при го-
лемите понижението е с 
30 - 35%. Част от тях се 
намират в състояние на 
технически фалит. 

Освобождаване  на 
персонал се очертава при 
средните и големите фир-
ми. При малките съкраща-
ването на работната ръка 
не е толкова изявена тен-
денция. Тези, които изграж-
дат основно със собствени 
средства, и предприяти-
ята, специализирани само 
в жилищно строителство, 
имат затруднения и неми-
нуемо кризата се отразя-
ва на тяхното финансово 
състояние. През първото 
тримесечие пазарът на 
жилища се свива с 30%. 
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Във Варна, Бургас, Плов-
див и София ситуацията е 
сравнително по-стабилна 
на фона на останалите об-
ласти, но спрямо пред кри-
зис ните години намаление-
то е драстично.

През последните годи-
ни фирмите стигнаха до 
извода, че трябва да се 
обединяват в консорциуми, 
за да преодоляват препят-
ствията. 

Бъдещето е именно в кон-

солидиране на бизнеса с цел 

повишаване на конкуренто-

способността. 

Необходимо е преодо-
ляване и премахване на ло-
шата практика, наложена 
през последните години 
за намаляване на цените 
и печелене на търгове при 
изключително занижени 
оферти под себестой-
ността на обекта. Ана-
лизът показва, че малки 
фирми участват във всич-
ки дружества, обединения 
и консорциуми, спечели-
ли обществени поръчки. 
Прогнозите за бъдещето 
са насочени към развитие 
на инфраструктурното 
строителство, ВиК мре-
жите и пречиствателни-
те станции,  енергийната 
инфраструктура, добива на 
зелена енергия. 

Публично-частното 
партньорство е един от 
начините за стимулиране 
на бизнеса. Реализирането 
му зависи от инициати-
вата на общините и  дър-
жавата. ПЧП дава широко 
поле на работа. 

За да се стимулира 
местният бизнес, трябва 
да се отстранят и про-
блемите при обществени-
те поръчки. Все още има 
изисквания, влияещи нега-
тивно върху конкуренция-
та. Трябва да се въведат 
ясни правила в ЗОП и да 
се създадат възможности 
за участие на малките и 
средните фирми в търгове-
те. КСБ предлага да се раз-
пише нов закон за общест-
вените поръчки, в който да 
бъдат въведени типовите 
договори, електронните 
търгове и задължителен 
регистър на поръчките, 
съдържащ данните от обя-
вяването на търга през 
възлагането му до предава-
нето на завършения обект. 
Второто предложение на 
Камарата е 

Законът за устройство  

на територията (ЗУТ) да 

се раздели на две 

части, като бъде за-
менен от два нови норма-
тивни акта, единият от 
тях да е закон за стро-
ителството, а другият 
- за устройство на тери-
торията. В интерес на 
всички участници в стро-
ителния процес е това да 
стане възможно най-скоро. 
Действащият сега за-
кон не регламентира ясно 
строителния процес. Това 

искане кореспондира и с 
неотложните въпроси за 
решаване, посочени от ан-
кетираните представите-
ли на фирмите по области. 
Те са:

 създаване на нов за-
кон за строителството, 
регламентиращ отношени-
ята между участниците в 
строителния процес, който 
да поставя нормална осно-
ва за сроковете и таксите 
по общини за започване на 

строителство;
 за съдържанието 

и качеството на проек-
тите, категоризация на 
обектите, отговаряща 
на съвременните условия 
на строителство, регла-
ментиране дейността на 
органа по контрола в отра-
съл „Строителство“ и пра-
вомощията му за налагане 
на санкции при работа на 
нерегламентирани строи-
тели.

Очевидно е, че трябва да 

има нов модел, 

който да се фокусира 
върху вложения, увелича-
ващи производствения ка-
пацитет. Мерките, които 
могат да се предприемат, 
за да се привлекат такъв 
тип инвестиции, са: 

 повишаване на конку-
рентоспособността, коя-
то засега остава изклю-
чително ниска в сравнение 

със средните европейски 
нива;

 ясна законова рамка 
за начина на разпределение 
на европарите и управле-
нието на оперативните 
програми; 

 премахване на прак-
тиката да се променят 
правилата в движение с 
различни подзаконови доку-
менти – наредби и поста-
новления;  

 законът трябва да 
регламентира контрола 
при усвояване на евросред-
ствата, да се премахне по-
рочната практика на про-
тиворечащи си становища 
на контролните органи. 

Една от възможности-
те, носеща оптимизъм за 
развитието на сегменти-
те от отрасъл „Строител-
ство“, е задвижването на 
процедурите по оператив-
ните програми, финансира-
ни от ЕС.

Финансовият ресурс за 

усвояване до края на 2013 г. 

е 4 млрд. евро.

Използването му ще 
позволи на строителните 
фирми, както и на свърза-
ните с тях производители 
и доставчици, последова-
телно да смекчат, ограни-
чат и преодолеят отрица-
телния ефект на кризата. 
Доколко ще се възползва-
ме от тази възможност, 
зависи във висока степен 
от готовността и капа-
цитета на държавната 
администрация за оползо-
творяване на еврофондо-
вете. Друга перспектива 
произтича от това, че 
през последните години ЕС 
включи целта за устойчиво 
развитие в голям брой по-
литики и най-вече в тези, 
които представляват пряк 
интерес за строителния 
сектор, в резултат на кое-
то до 2020 г. в страната 
ще трябва да се реализи-
рат редица проекти по: 
съхраняване на околната 
среда (GPP); изпълнение 
на рамковата директива 
„Отпадъци“ (2008/98/EC), 

съгласно която 70% от 
строителните отпадъци 
ще трябва да бъдат ре-
циклирани до 2020 г.

Тенденцията е основ-
ните средства, определя-
щи развитието на секто-
ра, да са съсредоточени в 
общините. Капиталовите 
програми на повечето 
местни власти се форми-
рат предимно от обекти 
с еврофинансиране. Общи-
ните играят и ще играят 
ролята на главен бенефици-
ент по оперативните про-
грами. Те остават активни 
участници в обсъждането 
и формирането на приори-
тетите за изпълнение на 
кохезионната политика. 

Основните очаквания са за

инвестиции в цялата 
палитра от социалната и 
инженерната инфраструк-
тура - строеж и ремонт 
на пътища, адаптиране 
на средата към нуждите 
на хората с увреждания, 
изграждане, реконструк-
ция и рехабилитация на 
ВиК инфраструктурата, 
интегрирано управление 
на отпадъците, превенция 
от наводнения и свлачища, 
енергийна ефективност, 
подобряване на градския 
транспорт и създаване на 
екологична градска среда.

За изминалия период 
януари-март най-големият 
проблем при обществени-
те поръчки е, че са конюнк-
турни и тясно специали-
зирани. Това неминуемо е 
фактор в строителната 
индустрия, водещ до усло-
вия за трудно планиране на 
бизнеса.

Поръчки за изпълнение 
на строителни дейности 
по метрото, за големите 
инфраструктурни и ВиК 
проекти, дейности по енер-
гийната инфраструктура 
могат да се изпълняват 
от силно ограничен брой 
специализирани фирми.

КСБ остава активна 

страна в провеждането на 

политики. 

Надеждите изцяло са 
насочени към следващия 
програмен период. Очакват 
ни две трудни години и пре-
дизвикателства. Камарата 
работи за оптимизиране на 
системата за възлагане на 
обществени поръчки чрез 
мониторинга и намаляване 
до минимум на дискримина-
ционните условия в търго-
вете. Развитието изисква 
повече заложени средства 
в бюджета на държавата 
за публични инвестиции, 
привличане на чуждо и на-
ционално финансиране. Да 
не се допуска порочната 
практика за дъмпинг на це-
ните. Натрупаният опит 
показва, че тя не носи пол-
зи нито на строителните 
фирми, нито на държава-
та. Наложително е създа-
ването на нормална конку-
рентна среда. Търсенето 
на пазари в трети страни 
трябва да стане държавна 
политика. 

В рамките на извършените анализи 
се установи, че сключените договори 
са 352 на брой при обща стойност 944 
млн. лв. Наетите компании по критерий 
„Нетни приходи от продажби и персо-
нал“ за първото тримесечие са:

 малки фирми – 92 договора, или 
26,2% от общо подписаните;          

 средни фирми – 188 договора, или 
53,4% от общо сключените;

 големи фирми - 55 договора, или 
15,6% от общо сключените. 

 невписаните в ЦПРС фирми, 
сключили договори по обявени общест-
вени поръчки, са 17, или 4,8%.

Разпределение на компаниите, склю-
чили договори по обявените обществе-
ни поръчки по критерий  „Нетни приходи 
от продажби и персонал“  - стойност на 
контратите:

 малки фирми – договори за 22 896 

хил. лв., или 2,5 % от стойността на 
общо сключените договори за първото 
тримесечие на 2013 г.; 

 средни фирми - договори за  
215 551 хил. лв., или 22,8%; 

  големи фирми - договори за  
702 240 хил. лв., или 74,4%;

 невписаните в ЦПРС фирми са 
сключили договори по обществени по-
ръчки на стойност 2966 хил. лв., или 
0,3%.

Сключените договори за първото 
тримесечие от консорциуми, обеди-
нения и дружества са 74, което пред-
ставлява 21% от общо сключените до-
говори за периода януари-март 2013 г. 
Преобладаващата част в тях е учас-
тието на малки и средни фирми по кри-
терий „Персонал“ и НПП. Тенденцията 
е остова и градивен фактор за бъдеща 
добра бизнес среда и напредък.

 от стр. 13
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Николета Цветкова

Министерството на 
регионалното развитие 
(МРР) получи безвъзмездна 
финансова помощ в размер 
на 2 105 394,27 лв. за разра-
ботване на регионална база 

данни за трансгранично 
сътрудничество и насърча-
ване на международния ди-
алог. Това е вторият план 
от програма „Изграждане 
на капацитет и институ-
ционално сътрудничество“, 
финансирана по Норвежкия 
финансов механизъм 2009 

- 2014 г.  Партньор на МРР 
е Норвежкият Баренцов се-
кретариат, а местата за 
изпълнение на проекта са 
България (Видин, Монтана, 
Перник, София, Кюстендил, 
Благоевград, Хасково, Ям-
бол, Бургас), Сърбия (Зайчар, 
Нишава, Бор, Пирот, Пчиня, 

Проектът цели да насърчи 
трансграничното сътрудничество 

Отпускат 10 557 724 лв. за подго-
товката на лот 3 на автомагистрала 
„Струма“. Финансирането се осигурява 
от Оперативна програма „Транспорт“. 
Бенефициент по проекта е Национална 
компания „Стратегически инфраструк-
турни проекти“ (НКСИП). Срокът за 
изпълнението му е до края на август 
2015 г. Дейностите, които предстоят 
по подготовката на лот 3, са:

- изготвяне на предварителен проект 
на отсечката от Благоевград  до Сан-
дански;

- предоставяне на услуги като еколо-
гичен консултант; 

- консултантски услуги като страте-
гически съветник; 

- геоложки проучвания; 

- предварителни археоложки проучвания; 
- наблюдение, анализ и оценка на 

смъртността на животинските видове 
в участъка на път Е-79 (I-1), преминаващ 
през защитени зони „Кресна“ и „Кресна – 
Илинденци“;

- мониторинг на трафика на път 
Е-79 (I-1), преминаващ през защитени-
те зони;

Предприятия и ферми получават 
над 163 млн. лв. за модернизация от 
Програмата за развитие на селски-
те райони (ПРСР). Средствата ще 
помогнат за реализирането на ин-
вестиции по 207 одобрени проекта по 
мерките 123 „Добавяне на стойност 
към земеделски и горски продукти“ и 
121 „Модернизиране на земеделските 
стопанства“, съобщиха от ДФ „Земе-
делие“.

Одобрени са също проекти за ре-
монт и модернизация на мандри и тех-
нологично обновяване на месопрера-
ботвателни предприятия. Средства 
по мярка 123 получават и фирми, кои-
то ще инвестират в производство 

на енергия чрез преработка на био-
маса от растителни и животински 
продукти. Те ще купят технологично 
оборудване, включително линии за 
производство на екобрикети от био-
маса, инсталации за производство на 
дървени въглища и др. Подкрепените 
проекти по мярка 121 „Модернизиране 
на земеделските стопанства“ са три. 
Те ще получат 1,5 млн. лв. Един от 
бенефициентите ще изгради силозно 
складово стопанство за съхранение 
на зърно и административно-бито-
ва сграда, друг планира да приведе 
птицефермата си в съответствие 
със стандартите на европейската 
общност.

Ябланица), Македония (Севе-
роизточен регион, Източен 
регион, Югоизточен регион), 
Турция (Одрин, Лозенград) и 
Норвегия (Осло, Финмарк).

Разработването на реги-
онална база данни ще насър-
чи партньорство в района, 
ще ускори интегрирането в 
икономическото и политиче-
ското пространство на ЕС 
и ще спомогне за привличане 
на квалифицирани човешки 
ресурси и чуждестранни ин-
вестиции. Основните цели 
на проекта се състоят в 
предоставяне на подкрепа за 
повишаване разбирането на 
трансграничното сътрудни-
чество, за популяризиране на 
добросъседските взаимоот-
ношения, както и насърчава-
не на тяхната стабилност и 
сигурност. 

По същата програма На-
ционалното сдружение на 
общините в България получи 
финансиране от 2 139 000 лв. 
С тях организацията ще 
осъществи проект за укреп-
ване на институционалния 
капацитет и развитието на 
човешките ресурси в българ-
ските местни администра-
ции и на самото сдружение. 
Срокът за изпълнението на 
дейностите е 30 месеца. 
Това ще бъде постигна-
то чрез сътрудничество и 
трансфер на знания, опит и 
добри практики с Норвежка-
та асоциация на местните и 
регионалните власти.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Инж. Манолов, ваши-

ят град е близо до магис-

тралата. Но защо след 

Раковски няма пътни 

знаци, няма осева линия, 

няма никаква марки-

ровка?

Шосето Раковски-Бре-
зово-Павел баня е държа-
вен път втора категория. 
Отговорността за под-
дръжката му е на Агенция 
„Пътна инфраструктура“. 
Имаше добра идея наред с 
пътя до Раковски да влезе 
в основен ремонт и този 
между двата съседни гра-
да. Но вероятно заради из-
бирателната политика по 
отношение на общините 

преди, финансиране за нас  
нямаше.

15 села са включени 

в общината и до всяко 

от тях трябва да има 

приличен път. Хората не 

питат кметът от коя 

партия е, а настояват да 

живеят нормално.

И са прави. Доколко-
то ни позволяват въз-
можностите, помагаме 
на всички села и считам, 
че пътищата до тях са 
прилични. Вие посети-
хте Зелениково, Розовец 
и Златосел и сигурно 
сте забелязали, че наши-
те хора извършват някои 

строителни дейности по 
тези пътища – изкърпва-
не на дупки, оправяне на 
отводнителни канавки, 
премахване на растител-
ност и т.н. Единственият 
проблемен участък беше 
третокласният път от 
Брезово за с. Долна маха-
ла, който свързва Брезово 
с Павел баня и Карлово с 
Пловдив. След среща с 
председателя на УС на 
АПИ инж. Лазар Лазаров 
хората взеха спешни мер-
ки и сега и по това трасе 
се пътува спокойно.

Едно от нещата, кое-
то не смятам за нормал-
но, е, че поддръжката на 
пътната мрежа вътре в 
общините, която също е 
част от републиканската 
пътна мрежа, е съвместна 
дейност между нас и дър-
жавата. Миналата година 
ние сме дали 62 хил. лв. за 
ремонт на улична мрежа в 

Брезово, а държавата - 5 
хил. лв. Няколко пъти по-
ставям този въпрос, во-
дих разговори с окръжното 
пътно управление, с него-
вия директор. Той обаче 
влезе в предизборна ситу-
ация, стана и депутат и 
проблемите останаха.

Нашите села, с изклю-
чение на две от тях, са с 
население под 500 души. 
Това значи, че по различ-
ните европейски програ-
ми – за изграждане на 
водопровод, канализация и 
пречиствателна станция, 
те отпадат автоматич-
но. Преди 5-6 години беше 
изработен проект за пре-
чиствателна станция на 
Брезово и съседното село 
Чоба. Само техническата 
помощ за него е 560 000 лв. 
А стойността на целия 
проект е около 43 млн. лв. 
Ясно е, че за две населени 
места с общо население 

около 2800 души той няма 
как да бъде одобрен. 

З н ач и  в ъ в  в а ш и я 

град няма канализация,  

така ли?  

Да, за да има канали-
зация, трябва да има и 
пречиствателна станция. 
А ПСОВ при днешната 
икономическа ситуация не 
може да бъде изградена. 

А каква вода пият хо-

рата ви?

Хубава. Брезово и села-
та са добре водоснабдени. 
Мрежата е нова, черпим 

вода от дълбоки сондажни 
кладенци. Имаме населе-
ни места, които ползват 
вода за пиене от язовири, 
които са специално за пи-
тейната вода. Тук искам 
да кажа, че нашата общи-
на е рекордьор в страна-
та по броя на микроязови-
рите. На територия от 
около 500 кв. км имаме 82 
водоема. Това е и хубаво, 
но и създава проблеми. 
Съгласно действащата 
нормативна база ние мо-
жем да отдаваме тези 
язовири само на концесия. 
Досега това ставаше на 

Георги Сотиров

Според официалните докумен-
ти Брезово е основано през 1576 г. 
Малцина знаят, че два века по-къс-
но, през 1837 г. тук изграждат че-
тирикласно светско училище. То е 
второто в страната след Габров-
ското. През 1870 - 1871 г. в него Ва-
сил Левски сформира революционен 
комитет от неколцина брезовци 
- Иван Коларов, Стою Ранделов, 
Марин Молдовански и др., които по-
късно участват в организацията 
на Старозагорското и Априлското 
въстание, а през 1881-1885 г. са яд-
рото на местния таен съединистки 
комитет. През 1843 г. е построена 
църквата „Св. Димитър“, днес па-

метник на културата, която е из-
ографисана от дебърски майстори 
иконописци.

Стою Ранделов поддържа тесни 
връзки със Захари Стоянов, Стефан 
Стамболов и Иван Андонов и е де-
легат от Брезово на тайното съ-
брание на БТЦРК на 25 юли 1885 г. в 
с. Дермендере -днешното Първенец, 
на което се взема решение за обявя-
ване на Съединението. 

Преди години при изграждане на 
водоснабдителната мрежа на града 
са открити останки от праистори-
ческо селище от каменно-медната 
епоха (от 4. хил. г. пр. н. е.). Множе-
ство тракийски селищни и надгроб-
ни могили са пръснати в полето и в 
предпланинския пояс на общината. 

Известни са могилите в Брезово и в 
селата Чоба, Борец, Отец Кирилово, 
Розовец. В една от тях, изследвана 
от братята Шкорпил, се предпола-
га, че е погребан знатен тракийски 
вожд със златен венец, железен 
скиптър в дясната ръка и златен 
пръстен на лявата. Съкровищата, 
открити при археологическите 
разкопки, се съхраняват в музеите 
в Пловдив, София, Санкт Петербург.

Хората тук се гордеят и със 
своите съграждани - големия бъл-
гарски художник Златю Бояджиев и 
Минчо Кацаров - добре известния в 
артистичните среди портретист 
на Бетховен.

Община Брезово се намира в 
Южна България, в североизточна-

Инж. Радньо Манолов:

Инж. Радньо Манолов е роден през 1948 г. 

в Брезово. Завършва средно образование в 

Смолян, а висше – в Русе, машинен инженер 

от ВИМЕСС. Има специализация по бизнес и 

мениджмънт. Бил е на работа в системата 

на селското стопанство като инженер и ди-

ректор на автотранспорта. В „Брезово” АД 

работи над 20 години основно като директор 

на комплекса.

Сградата  
на общината  
с паметника  
на Златю 
Бояджиев
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И НСОРБ

търг. Печели дадено лице 
или фирма, отглежда риба 
или продава вода за напоя-
ване, или развива спортна 
база, т.е. нещо произвеж-
да и затова плаща данъци, 
като се грижи и за самия 
язовир. Наблюдава сте-
ната му, съоръженията в 
нея, ако има такива, и т.н. 
Сега, съгласно Закона за 
водите, всичките водоеми 
трябва да се отдават на 
концесия. За каква кон-
цесия можем да говорим 
за един микроязовир от 
5 дка? Какво може да се 
изкара от тези 5 дка? Как-
ва дейност човек може да 
осъществи там? Никаква. 
И това стопира нещата. 

Разбира се, за нашия 
язовир от 2 500 000 дка 
има концесионер и там 
нещата вървят. Но за 
другите съоръжения няма 
мераклии. Няма икономи-
ческа логика. Концесията 
е скъпа работа, самата 
процедура също и община-
та няма сили да се справи. 
Сега това разпореждане 
ни отвори допълнителна 
работа. Ние сами трябва 
да се грижим за тези во-
доеми - да се окоси расти-
телността, да се смени 
някакъв кран, да се инспек-
тира стената…Това се 
отнася за всички такива 
по-малки съоръжения. На-
дявам се, че законът ще се 

промени в по-добра посока.
Има и още един пара-

докс. Общината е длъжна 
да прави необходимото за 
доброто водоснабдяване 
на населението. Тя харчи 
пари за това, но прихо-
дите от водоползването 
отиват във държавно-
то поделение на ВиК в 
Пловдив. Не може един да 
строи и поддържа, а друг 
да експлоатира и събира 
парите. Но се стремим да 
намерим общ език с ВиК, 
защото решаваме общ 
проблем – на хората от 
община Брезово.

На влизане в града от-

ляво прави впечатление 

големият соларен парк.

Той не е общински. Из-
граден е на частна земя. 
Но искам да се възползвам 
от въпроса ви… Община-

та има подобен проект за 
изграждане на фотовол-
таична централа с мощ-
ност 260 киловата, която 
е разчетена да задоволя-
ва нуждите на общината 
- захранване на детски 
градини, кметства, чита-
лища и прочие. В продъл-
жение на 4-5 години той 
премина през всички ин-
станции. Сега имаме про-
блем с присъединяването. 
ЕVN отказва да ни присъе-
дини, тъй като договорът, 
който е бил предварител-
но сключен, е изтекъл. 
Няколко пъти съм пращал 
писма до тях и въпреки че 
те са длъжни да ни вклю-
чат, отговор нямам. При 
спечелен проект и готови 
пари в банката. На общин-
ски терен, в полза само на 
общината, с европейски 
пари. Без да продаваме 

електроенергия навън. 

Програма „Лидер”?

Двете съседни общини, 
нашата и Братя Даскало-
ви, имаме одобрен проект 
на МИГ „Лидер“ (мест-
на инициативна група) в 
рамките на 3 800 000 лв., 
парите са преведени, в 
момента вървят различни 
процедури. Едните идеи 
са свързани с подобряване 
на условията на работа 
в селското стопанство, 
другите - с общински ини-
циативи. По отделните 
оси на проекта има раз-

лични суми. Договорили 
сме се със съседите да де-
лим средствата поравно, 
когато става дума за об-
щински проекти. При дру-
гата част на МИГ, която 
предполага частни проек-
ти, се финансират купува-
не на комбайни и тракто-
ри, друг селскостопански 
инвентар, изграждане на 
къщи за гости, туристи-
чески атракции и т.н. По 
мярка 321 и 322 ние имаме 
подадени пет проекта за 
ремонт на две читалища 
в най-големите ни села, за 
изграждане на тротоари 
и бордюри в четири насе-
лени места. Това е по про-
грамата „Лидер”. Тук искам 
да спомена и нейната мо-
билност, която предполага 
прехвърляне на средства 
от един проект към друг 
в рамките на общата 
сума. За това, разбира се, 
трябва да има санкция на 
Министерството на земе-
делието. 

Имаме спечелен про-
ект за 2 000 000 лв. за из-
граждане на улици в три 
от нашите села. Сега 
очакваме строителните 
фирми да подадат доку-
менти за участие в тръж-
ните процедури. Това са 
средства по програма за 
подобряване условията 
на живот в населените 
места, която е свързана с 
изграждане на тротоари, 
бордюри и други подобни в 
селата.

Имаме и други строи-
телни дейности, които се 
очакват с нетърпение от 

нашето население. Разши-
ряваме една детска гради-
на в едно от най-големите 
населени места - с. Борец, 
преустроихме едно учили-
ще в детска градина.

Славата ви на розо-

производители се съхра-

ни през превратностите 

на времето в последните 

двайсетина години.

Вярно е. И не е случай-
но, че при нас, в с. Зелени-
ково, работи най-голямата 
розоварна на Балканския 
полуостров. В нея има из-
градени и мощности за 
производство на лекар-
ства на основата на ете-
ричните култури, на някои 
дървесни видове.

Помагаме  на  тези 
производители с каквото 
можем – облекчения при 
прокарване на водопровод 
през общинска земя и др. 
Те осигуряват работни 
места. Изваряват различ-
ни етерични култури, кои-

то се отглеждат по наши-
те земи – роза, лавандула, 
мента, босилек.

Как хората се въз-

ползват от даровете на 

природата тук?

Наченките на нещо 
ново започнаха в с. Све-
жен, нагоре, на 25 км в 
Средна гора. Там хората 
вече построиха къщи за 
гости, имат и хубава ту-
ристическа база, преу-
стройват местни забеле-
жителности. На Еньовден 
масово се посещава едно 
тракийско култово среди-
ще между Розовец и Бабек. 
Създали сме условия това 
място да е атрактивно за 
хората. Използвам случая 
да припомня, че при нас са 
започнали първите разкоп-
ки на тракийските гроб-
ници и прочутата златна 
колесница, която сега се 
намира в НИМ, е открита 
в нашето землище.

Лошото е, че населе-
нието в нашите села, а и 
не само в тях, застарява 
и от възрастните да ис-
каш да развиват някаква 
по-сериозна дейност си е 
направо утопия.

Все пак общината 

трябва да помага на 

всички?

Помагаме. Според фи-
нансовите си възможнос-
ти, които не са големи, но 
и с това, че не пречим на 
частната инициатива с 
допълнителни чиновниче-
ски безумици. Който инве-
стира, който създава пре-
питание, е добре дошъл.

Хората помнят, че пре-
ди 20-ина години в Брезо-
во произвеждаха продук-
ция три военни завода, в 
които работеха над 1800 
души високоплатени спе-
циалисти. Тогава имаше 
бум на строителство-
то на къщи. Сега в града 
работи само заводът за 
гъши дроб, той е на френ-
ска компания и осигурява 
постоянна работа на 250 
души и на други около 1000 
от Свиленград до Пазар-
джик, ангажирани целого-
дишно в отглеждането на 
гъски.

Снимки авторът

Храмът „Св. Димитър”

та част на Пловдивската област 
и граничи с общините Раковски, 
Карлово, Калояново, Павел баня и 
Братя Даскалови. Градът е важен 
транспортен център. През него 
преминават пътищата от Пловдив 
за Павел баня и Казанлък, от Карло-
во за Чирпан и Южна България. Ав-
томагистрала „Тракия“ е на няколко 
километра, което дава възможност 
за бърза и удобна връзка с цялата 
страна и Европа.

От възможностите, които 
доб рото географско разположе-
ние на общината дава за разви-
тието на икономиката в ней-
ните най-широки проявления, 
започна и нашият разговор с кмета  
инж. Радньо Манолов.

Санираното градско читалище

Ремонтни работиЗелено и красиво

Розоварната в Зелениково
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Ася Парпулева

Община Пловдив стар-
тира реализацията на дъл-
гоочаквания проект за зо-
опарка. „През последната 
година положихме много 
усилия. За финансирането 
ще се разчита основно 
на средства от фонда за 
градско развитие JESSICA. 
В най-скоро време ще бъде 
възложена изработката 
на техническия проект, 
за който в общинския 
бюджет са заделени 60 
хил. лв.”, съобщи кметът 
на Пловдив Иван Тотев.

Разработката трябва 
да е готова до три месе-
ца, като паралелно с това 
ще се направи и бизнес 
план. Според кмета про-
цедурата за възлагане на 
строителството може да 
започне до зимата. Про-
ектът ще се осъществи 
на два етапа, които ще 
включват разширяване 
на площта на съществу-
ващия обект и изгражда-
нето на нови обеми. Ат-
ракция ще е аквариумът, 
който по думите на кмета 
ще е най-големият в Бъл-
гария.

Планирано е същинско-
то строителство да запо-
чне в началото на 2014 г. 
и до началото на 2015 г. 
Пловдив да има работе-
ща зоологическа градина. 
Ориентировъчната обща 
стойност е около 6 мили-
она лева. 

Зоопаркът се намира в 
западната част на града, 
в рамките на парк „От-
дих и култура”, познат на 
кореняците пловдивчани 
повече като „Острова”. 
Част от територията 
попада в защитена зона 
по „Натура 2000”. В непо-
средствена близост са 
гребният канал и ста-
дион „Пловдив”. В зоната 
на комплекса има много 
спортни игрища, плувен 
басейн, рехабилитацио-
нен център, заведения за 
хранене, детски площадки, 
паркинги, алеи за разходка 
и стена за катерене.

Идейният проект 

Новата зоологическа 
градина ще се простира 
върху 28 300 кв. м вмес-
то сегашните 9000 кв. м. 
Предвижда се разширяване 
на територията на север 
към гребния канал и на юг 
до съществуващия рес-
торант. Допълнителните 
площи от още 19 300 кв. м 
включват и 14 300 кв. м ха-
битати за нови животни 
и многофункционална зала, 
входна зона и паркинг с 
обща площ 5000 кв. м.

Залата ще е на два 

етажа плюс сутерен. По-
кривните пространства 
над отделните нива ще 
бъдат оформени като зе-
лени площи за атракции, 
разходки и панорамни глед-
ки към зоопарка и гребния 
канал. От покрива към 
сутерена ще се спускат 
пет стъклени тунела, по-
тапящи посетителите в 
естествената среда на 
аквариума, който ще е 
в сутерена на сградата 
на площ 260 кв. м, заедно 
със зала за наблюдения  

на 180 кв. м.
Водното простран-

ство ще се пресича от 
панорамен стъклен ко-
ридор със спираловидна 
форма, който ще отвежда 
посетителите към горния 
етаж. На партерното ниво 
на сградата, където ще 
бъде входът, са предви-

дени фоайе с информация, 
кафене, зала за 5D про-
жекции и представления с 
площ 115 кв. м, магазин и 
санитарни помещения. 220  
кв. м зелен покрив ще има 
над аквариума. Вторият 
етаж е за администра-
тивни офиси. Зеленият 
покрив ще продължава 
от партера към второто 
ниво и ще завършва с па-
норамна тераса.

Изграждането на новия 
зоопарк в Пловдив ще се 
осъществи на два етапа.

Какво още...

В района на зоопарка 
ще бъде реализиран и про-
ектът за втори гребен 
канал, който включва три 
зони. Първата от тях е 
дублиращият канал, кой-
то ще бъде използван за 
загряване и тренировки на 

В централна и естествена пешеходна връзка меж-
ду главната улица на Пловдив и Дановия хълм предстои 
да се превърнат стълбите до бившия бар „Каменица”. 
Община Пловдив обявява конкурс за проектиране на 
стойност 6 хил. лв.

„Имаме завишени изисквания, които включват си-
туирането на водна площ в средата на обекта по про-
тежение на целите стълби, оформяйки водна каскада, 
искаме много цветя, места за почивка, подходящо ос-
ветление“, разказа кметът инж. Иван Тотев.

До пролетта на следващата година всичко трябва 
да е готово, уточни той.

С 10 хиляди лева, отпуснати целево от община 
Пловдив, изцяло е обновен дворът на ЦДГ „Щурче” в 
Стария град.

Монтираните върху ударопоглъщаща настилка 
нови съоръжения за игра отговарят на най-високите 
европейски стандарти за безопасност и са съобра-
зени с атмосферата в архитектурния резерват, съ-
общи кметът на район „Централен” Райна Петрова. 
Гаранцията им е 10 години, а дървените части са от 
много добре обработен сибирски дъб, допълни тя.

Обектът ще бъде реализиран и финансиран на два етапа

Драстичното разширяване на площта ще позволи в 
зоологическата градина да се настанят много нови 
животни

Новата зоологическа градина ще се простира на 
28 300 кв. м

Аквариумът ще е  
най-голямата атракция 
на новия зоопарк. Идеята 
е в него да има предимно 
морски видове

гребците и за придвижва-
не на лодките към старта 
при провеждане на състе-
зания. Той ще може да се 
използва и за европейски 
и световни първенства по 
водни ски, уейк борд, как-
то и за ледена пързалка 
през зимата.

Втората зона е пред-
видена за активен отдих 

с много атракции, спорт-
ни и детски площадки. Ще 
има зелени училища, мес-
та за пикник, фитнес на 
открито, миниголф, алеи 
за колоездене, ролкови 
кънки, терени за пейнтбол  
и др.

Третата зона ще бъде 
защитен парк под опеката 
на „Натура 2000”.

Общината започва реализацията на проекта 
със средства от фонд JESSICA

Зоологическата градина е в непосредствена близост до гребния канал. Районът  
е любимо място за спорт и отдих на пловдивчани

Зоокътът в Пловдив в момента е в много лошо състояние и не отговаря  
на съвременните изисквания за отглеждане на животните. Макар че е затворен  
за посетители, общината всяка година отделя от бюджета си 200 000 лева  
за поддръжката на обекта

Снимки авторът



Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Изцяло ремонтиран 
е 8,5-километров пътен 
участък, който свърз-
ва  Южна  Добруджа с 
Констанца,  съобщиха 
от Агенция „Пътна ин-
фраструктура”. Рекон-
струкцията на шосето 
Александрия – Коритен 
– Северняк стана със 
средства от програмата 
за трансгранично сътруд-
ничество между Румъния 
и България. На румънска 
територия участъкът е в 
община Добромир и сти-
га до пътя за Констанца.  
У нас обектът премина-

ва през селата Коритен 
и Северняк и включва 
рехабилитацията на два 
моста. 

Изпълнител на стро-
ителството, което е на 

стойност 4 292 675,48 лв., 
е „Хидрострой” АД. Над-
зорът е осъществен от 
„Пътинвестинженеринг” 
АД срещу 149 042,00 лв. 
без ДДС.

Общият бюджет на 
проекта е 6 129 383,30 
евро. Бюджетът на те-
риторията на България е  
3 022 478,30 евро.

Строителите завър-

шиха работата си качест-
вено и в срок, подчерта 
инж. Иван Светославов, 
директор на Областното 
пътно управление – До-
брич, на пресконференция 
в областния град. В нея 
участваха инж.  Хрис-
то Петров, ръководител 
на проекта от Агенция 
„Пътна инфраструктура“, 
и инж. Николай Пашов, из-
пълнителен директор на 
„Хидрострой“ АД.

Надеждите са, че по-
добрата пътна инфра-
структура ще стимулира 
и икономическото сътруд-
ничество в граничния  
район.

Участъкът не е бил 
реконструиран от 1988 г. 

Ремонтирана е асфалто-
вата настилка, отвод-
нителната система на 
пътя, сигнализацията и 
маркировката. Остава да 
се рехабилитират 1,2 км 
до границата с Румъния. 
Договорът вече е подпи-
сан, а необходимата сума 
от 1,2 млн. лв. е осигурена 
от държавния бюджет. 

Междувременно от 
пътната агенция съоб-
щиха, че са били осигу-
рени 1,2 млн. лв. за архе-
ологически проучвания на 
участъка между Шумен и 
Белокопитово на магис-
трала „Хемус”. Находките 
бяха представени вче-
ра на специална изложба  
в Шумен.
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100 млн. лв. ще инвестира руската компания 
„Мостовик“ в строителството на атракционния ком-
плекс „Океанариум“ в Бургас. Подписите под договора 
за изпълнението на авангардния проект поставиха 
кметът на община Бургас Димитър Николов и гене-
ралният директор на компанията от Русия Олег Ши-
шов. Строителството ще започне през септември. 
В първия етап с продължителност около две години 
ще бъде изграден аквапарк с целогодишен режим на 
работа. Във втория етап се очаква „Мостовик“ ус-
пешно да завърши аквариум, делфинариум и комплекс 
от изложбени зали. От името на община Бургас кме-
тът гарантира, че цялата необходима съпътстваща 
и довеждаща инфраструктура ще бъде изградена в 
срок. По време на подписването на договора стана 
ясно, че ще бъдат привлечени руски, японски и други 
международни консултанти, но работните места ще 
бъдат приоритетно за местни хора.  

Виолета Михайлова

С първа копка ръководителят на 
Управляващия орган на Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 
Малина Крумова и кметът на община 
Кричим Атанас Калчев дадоха старт 
на проекта за изграждане на пречис-
твателна станция за отпадни води и 
водопровод. Той е на стойност над 33 
млн. лв. и се финансира по ОПОС. 

Предвижда се полагане на 26 км 
нова ВиК мрежа, рехабилитация на 
22 км водопроводи и строителство 
на пречиствателна станция. Всичко 
това трябва да се случи в рамките 
на 24 месеца. Крумова похвали екипа 
на общината, който успя да спечели 
проекта още преди две години, като 
премина през редица обжалвания, пре-
ди да започне фактическата работа 
по него. Тя се обърна към гражданите 
на Кричим с молба да бъдат търпели-
ви по време на строителството. 

„Работим от 2008 г. Имаше голе-
ми трудности. Гониха ни от вратата, 

ние влизахме през прозореца.” Така 
Атанас Калчев описа препятствията, 
пред които общината се е изправяла 
години наред.

Гости на събитието бяха кмето-

вете на Перущица и Брезово - Ради 
Минчев и Радньо Манолов, директорът 
на Басейнова дирекция „Източнобело-
морски район – Пловдив” Атанаска Тун-
това, жители на града и др. 

Градоначалникът Атанас Калчев разби бутилка вино в първия багер 
на обекта с пожелание за успешно приключване на проекта  

Краят на проекта бе отбелязан с пресконференция в Добрич

В Свиленград започва реконструк-
цията на водопроводната и изграж-
дането на канализационна мрежа в 
кв. „Кап. Петко войвода” и довърш-
ване на канализацията в кв. „Гебран”. 
На 11 юни бе сключен договорът с 
избрания изпълнител – ДЗЗД „Дизайн 
конструкшън” - София. Консорциумът 
е избран след провеждане на открита 
процедура за възлагане на обществе-
на поръчка. За три месеца ще бъдат 
изготвени работните проекти, а са-
мото строителство ще стартира 
през есента и трябва да приключи 
до декември 2014 г. 

Дейностите по благоустроява-
не на двата квартала са част от 
проекта за водния цикъл на гранич-
ния град, който е на обща стойност  
48 132 968,14 лв.

За първите шест месеца на го-
дината екипът е подготвил и провел 
9 процедури за избор на изпълнител 
по всички предвидени в проектното 
предложение дейности, сред които 
инженеринг, строителство, стро-

ителен надзор, одит, публичност, 
външна техническа помощ.

Вече има сключен договор и за 
реконструкцията на ВиК мрежата в 
кв. „Изгрев”. Избраният изпълнител 
е „Райкомерс Конструкшън” ЕАД - 
София. 

Предстои подписване на дого-

вори за строи-
телството на 
пречиствателна 
станция за от-
падни води и до-
веждаща инфра-
структура, както 
и за упражняване 

на строителен надзор на всички 
строителни обекти.

Проектът се осъществява с фи-
нансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Околна среда” 2007-2013 г. 
Община Свиленград e бенефициент, 
а ВиК ООД - гр. Хасково – асоцииран 
партньор. 

Представители на ОП на КСБ 
– Варна, поискаха да участват в 
експертни съвети към общината 
в морската ни столица. Това ста-
на по време на тяхната работна 
среща с независимия кандидат за 
кмет на Варна Михаил Куликов. Не-
говата позиция е, че такава стъп-
ка ще бъде от полза за града, тъй 
като в администрацията няма 
достатъчно подготвени кадри.

Пред строителите той пред-
стави своята програма за управление на черноморския 
град и седемте заложени в нея приоритета. Сред тях 
са изграждане на е-община, създаване на паркинги, 
включително в района на Морската градина, цялост-
но преасфалтиране на уличната мрежа и налагане на 
забрана за прокопаване на готовите настилки поне за 
петгодишен период. 

Председателят на ОП на КСБ – Варна, инж. Вален-
тин Вълев коментира пред в. „Строител“, че областна-
та структура на Камарата е провела срещи и с други 
двама кандидати - Чавдар Трифонов и доц. д-р Христо 
Бозов. Пред тях членовете на областното представи-
телство  също са изразили искането си да се включат 
в експертните съвети към общината.

„Важно е основните неща, свързани с инфраструк-
турата и развитието на града, да се консултират 
със строителния бранш“, е позицията на инж. Вълев. 
Припомняме,че областната структура на КСБ изготви 
профил, съдържащ основните критерии, на които тряб-
ва да отговаря бъдещият кмет на Варна.

Реконструкцията на шосето Александрия – Коритен – Северняк е със средства  
от програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България

Снимка Люсил Шубаралян

Кметът 
на община 
Свиленград инж. 
Георги Манолов  
и управителят 
на консорциума 
Иван Моллов 
подписаха 
договора

Инж. Валентин 
Вълев, председа-
тел на ОП на КСБ 
– Варна
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 Лилия Христова

„Тези дупки нагоре. 
Като слизаме с мотор, е 
направо опит за убийство“, 
възмущава се шофьор по 
време на протестите на 
прохода Петрохан на 9 
юни т.г. Друг недоволен 
допълва: „Дойдохме сами 
да си запълним една дупка. 
Оттук нататък очакваме 
реални действия. Това е 
олицетворение на прехода 
т.е. 23 години нищо не се 
е случило“. 

Председателят на 
Управителния съвет на 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ инж. Лазар Ла-
заров призна, че се срамува 
от състоянието на пътя, 
и обеща до 15 август т.г. 
ремонтът да приключи.

По документи лунни-
ят пейзаж през Петрохан 
трябваше отдавна да е 
останал в миналото. От-
сечката от 55 км е лот 
18 от програмата „Тран-
зитни пътища V“, догово-
рена още през 2007 г. от 
тогавашния кабинет на 
Сергей Станишев. Година 
по-късно е даден стартът, 
а тогавашният министър 
на регионалното развитие 
Асен Гагаузов обещава ос-
новен ремонт на 2000 км 
пътища. „Такова нещо не 
е правено никога досега“, 
твърди тогава Гагаузов. 
Чудото не става, защото 
през 2010 г. всичко спира 
по нареждане на тогаваш-
ния финансов министър 
Симеон Дянков. Правител-
ството на ГЕРБ решава, 
че финансовата дисципли-
на е по-важна, още повече 
че Европейската комисия е 
започнала процедура сре-
щу страната ни за свръх-
дефицит.  Така пари в бю-
джета за съфинансиране 
на програмата „Транзитни 
пътища V“, за която е те-
глен заем от Европейска-
та инвестиционна банка 
(ЕИБ), няма. По нея е за-
ложен ремонтът на над 
1600 км първокласни, вто-
рокласни и третокласни 
републикански пътища. 

И ако за жителите на 
Берковица има надежда, че 
пътят им ще е готов до 
15 август т.г., то за жи-
веещите по Искърското 
дефиле или по направлени-
ята Разлог – Банско – Гоце 
Делчев – Садово, Велико 
Търново – Лясковец, Търго-
вище – Белокопитово, Ко-
ритна – Севлиево хоризон-
тът се измества за края 
на 2016 г. Други 220 км пък 
никога няма да бъдат на-
правени, поне не и по тази 
програма, защото са за-
черкнати заради липсата 
на пари.

Не е ясна и позицията 
на новото правителство 
на Пламен Орешарски по 
програмата „Транзитни 
пътища V“. Единствено-
то сигурно е, че ще има 
нов социален пакет от 27 
млн. лв. за най-бедните, 
като парите ще се взе-
мат от Министерството 

на труда и социалната по-
литика и НОИ и няма да се 
пипат средствата за ка-
питалови разходи.

За тази година в дър-
жавния бюджет са заложе-
ни 96 млн. лв. за съфинан-
сирането на „Транзитни 
пътища V“. Средствата 
ще стигнат за довършва-
нето на още три лота и 
работа по още няколко. 

За шест години девет 

завършени обекта

Въпреки трудностите 
и липсата на пари ремон-
тът на близо една трета 
от пътищата по програ-
мата вече е приключил. 
Става въпрос за общо 9 
лота с дължина от 500 км 
за 265 млн. лв. (134,57 млн. 
евро), сочат данните на 
АПИ.

Още през 2010 г., кога-
то се взе решението за 
замразяване на програма-
та, бяха довършени пър-

вите три лота. Това бяха 
участъци от пътя село 
Баня до магистрала „Тра-
кия“, този през прохода 
Шипка и Мъглиж – Гурково. 
Година по-късно приклю-
чи работата по още два 
обекта - Русе – Силистра  
и Силистра – Добрич.

През миналата годи-

на бяха пуснати нови три 
отсечки. Най-накрая при-
ключи пътят Нова Заго-
ра – Симеоновград, който 
се точеше от 2008 г. и 
също изкара на протест 
жителите на Симеонов-
град. През 2011 г. навръх 
Великден шестима мла-
дежи загинаха премазани 

от пиян шофьор. Според 
почернените родители 
освен алкохола и лошото 
състояние на отсечката 
също е сред причините за 
тежкия инцидент. Проблем 
за довършването на ре-
монта имаше и заради не-
възможността на община 
Симеоновград да осигури 

средства за подмяна на 
ВиК тръбите по трасето. 
В последните дни на май 
тази година пътят най-
после беше окончателно 
завършен.

В края на 2012 г. пък 
приключи ремонтът на 
73 км пътища по Северно-
то Черноморие (лот 21). 
Това са първокласният Ду-
ранкулак – Каварна и тре-
токласният Шабла – Тю-
леново – Каварна. Така за 
туристическия сезон 2013 
летовниците ще пътуват 
по основно ремонтирани 
пътища, обещават от 
АПИ. Още преди началото 
на лято 2012 г. пък беше 
пуснат новият пътен въ-
зел при „Меден рудник” 
край Бургас.

АПИ отчита като при-
ключил и ремонта на пътя 
Кюстендил – Дупница. По 
този обект обаче беше 
възложено допълнително 
да бъде направен и основен 
ремонт на дясната тръба 
на тунела при Дупница, 
който в момента тече. 

В строеж са 10 обекта

Поне по документи в 
момента се работи по де-
сет лота с обща дължина 
от 753 км за 500 млн. лв. 
Реално се строи обаче по 
три-четири. Заради огра-
ничения бюджет за съфи-
нансиране на проектите 
всяка година се преценява 
кои ремонти е най-нале-
жащо да бъдат приключе-
ни. Основният фактор за 
взимането на решението 
е състоянието на пътя. 
За тази година заложени-
те пари са 96 млн. лв., но 
няма гаранции, че те ще 
бъдат отпуснати, заради 
дупката от 1,8 млрд. лв. в 
републиканския бюджет.

Освен довършване-
то на пътя през прохода 
Петрохан до края на ме-
сеца трябва да бъде за-
вършен и лот 8А. По него 
ремонтът на 33 км от 
път I-7 до пътното кръс-
товище с път I-6-Ямбол е 
направен. В момента се 
извършват довършителни 
работи по мантинели и са-
дене на храсти.  

В последните дни на 
септември е планирано да 
приключи и рехабилитаци-
ята на трасето през Риш-
кия проход. Останала е ра-
бота по ограничителните 
системи – поставянето 
на стоманени предпазни 
огради и по насипните съ-
оръжения.

До края на лятото 
трябва да е готов и лот 
22Б. В него бяха включени 
ремонтите на 79 км по 
третокласните пътища 
Ветрен дол – Септември, 
Звъничево – Юндола, пъ-
тен възел Церево – Ви-
ноградец – Карабунар 
– Септември. Тук удължа-
ването на срока е заради 
община Велинград, която 
се изчаква да завърши во-
ден проект в един участък 
от 2,5 км.

                                   Поради липса на пари в бюджета и проблеми с изпълнителите 

Транзитни пътища V

Приключили обекти

Лот Участъци Км Изпълнител

Цена в 

млн. евро 

без ДДС

3 Нова Загора - Симеоновград 46 „Пътни строежи“ АД Пловдив 16,2

9 Село Баня - магистрала „Тракия“ 40 ДЗЗД „Пътища 2008“ 11,7

10
Калофер - Казанлък
Шипка - Шейново - Дунавци

59 ПКС Ес Би Ес 16,8

11 Мъглиж - Гурково 68 Сдружение „Трейс БГ“ 17

19 Русе - Силистра 93 „Пътинженерингстрой Т“ 26

20 Силистра - Добрич 74 „Пътинженерингстрой Т“ 21,1

21
Дуранкулак - Каварна
Шабла - Тюленово - Каварна

73 „Хидрострой“ АД 7,27

23А Кюстендил - Дупница 42 Сдружение „Пътища Кюстендил“ 11,5

25 Пътен възел Бургас - „Меден рудник“ „Хидрострой“ АД 7

общо 495 134,57

Източник: АПИ

След четири протеста на жителите на Берковица държавата се ангажира да приключи ремонта на прохода Петрохан до 15 август

Снимка АПИ
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 програмата ще приключи в края на 2016 г.

В строеж

Лот Участъци Км Изпълнител
Начало и край 

на строителството
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4 Ришки проход 90 Сдружение „Лена-Пътища-Лот 4“
5 юли 2011 г.
5 юли 2013 г.

54,3 26,2 63

5 Силистра - Шумен 107 „Пътинженерингстрой Т“
1 септември 2011 г.
2 септември 2013 г.

51,2 26,4 62

6 Бургас - Елхово 86 Сдружение „Пътища Бургас“
26 януари 2009 г.
26 юли 2013 г.

75,2 42,9 65

8А Път I-7 - пътно кръстовище с път I-6 Ямбол 33 „Щрабаг“
28 юни 2011 г.
28 юни 2013 г.

13,6 10,6 96

12
Велико Търново - Лясковец
Търговище - Белокопитово
Коритна - Севлиево

63 Сдружние „Етър“ ДЗЗД
21 октомври 2011 г.
21 октомври 2013 г.

18,6 4,6 30

14 Асеновград - Пампорово - Смолян 49 Сдружение „Родопи II-86“
18 април 2011 г.
18 април 2013 г.

19,5 10 55

17
Мездра - Ребърково - Елисейна
Елисейна - Своге 
Своге - Нови Искър

82 Сдружение „Трейс Своге“
21 септември 2011 г.
21 септември 2013 г.

46,5 16,3 43

18 Петрохански проход 54 Сдружение „Алпине - ПИМ“
21 септември 2011 г.
21 септември 2013 г.

28 6 16

22А
Юндола - Разлог
Разлог - Банско - Гоце Делчев - Садово

110 Сдружение „Роудс 2009“
2 септември 2011 г.
2 септември 2013 г.

38,1 7,5 25

22Б
Ветрен дол - Септември
Звъничево - Юндола
Церево - Виноградец - Карабунар

79 Сдружение „Лена - Галчев“
20 октомври 2010 г.
24 юни 2013 г.

55,1 46 89

Източник: АПИ

По други пет обекта 
работата няма да приклю-
чи през тази година поради 
липса на средства.

В напреднала фаза е 
изпълнението на 107 км 
от първокласния път Си-
листра – Шумен. По него 
са завършени 63% от 
строително-монтажните 
работи. Остава да бъ-
дат направени две кръго-
ви кръстовища при 9-и и 
16-и километър, както и 
един участък от три кило-
метра. 

Ще се работи и по 
48 км трасе на второ-
класния път Асеновград 
– Проглед – Пампорово – 
Смолян, където трябва да 
се постави износващият 
пласт асфалт. Изпълните-
лят сдружение „Родопи II-
86“ има възможност да до-
върши пътя изцяло. Целта 
е той да е готов за новия 
зимен сезон, но засега в 
републиканския бюджет не 
са заложени пари за това. 

В подобна ситуация 
е и лот 12, в който има 
63 км участъци от някол-
ко първокласни пътя. Това 
са Велико Търново – Ляско-
вец, Лясковец – Омуртаг, 
Пролаз – Търговище, Тър-
говище – Белокопитово и 
Коритна – Севлиево. Там е 
извършена около една тре-
та от строително-мон-
тажните работи. Изпълни-
телят сдружение „Етър“ е 
в готовност да работи, но 
строителството е спряно 
поради липса на средства. 
Преценено е било, че тези 
пътища не са в толкова 
лошо състояние и ремон-
тът им може да изчака до 
2016 г.

Безкрайни изненади пък 
дебнат изпълнителя на 
ремонта на пътя през Ис-
кърското дефиле. Това са 
82 км участъци от второ-
класните пътища Мездра 
– Ребърково – Елисейна, 

Елисейна – Своге и Своге 
– Нови Искър. Отсечките 
са в ужасно състояние. 
Жителите на Своге неот-
давна се заканиха да про-
тестират по примера на 
тези край Петрохан. Този 
лот е изпълнен на 43%.

И ако за тези обекти 
проблемът е в липсата 
на средства,  не така 
стоят нещата с други 
два, за които има пари, но 
изпълнителят няма въз-
можност да ги довърши. 
Става въпрос за 86 км 
от пътя Бургас – Елхово 
и Юндола – Разлог, както 
и Разлог – Банско – Гоце 

Делчев – Садово. По тях 
повече от година не се ра-
боти. Причината е, че во-
дещи изпълнители в сдру-
женията са компании, при 
които неотдавна имаше 
трансформация на соб-
ствеността. В момента 
усилията на фирмите са 
насочени към довършване 
на магистрала „Тракия“, 
а след това и на магис-
трала „Марица“, както и 
на пътя през Петрохан 
заради протестите на 
хората.

За двата лота е не-
обходимо да се вземе по-
литическо решение дали 
договорите да бъдат пре-
кратени. Пътната агенция 
е в правото си да го на-
прави, защото повече от 
12 месеца на обектите не 
се работи. Ако се стигне 
до това решение, държава-
та ще може да си прибере 
банковата гаранция, ко-
ментираха от строител-
ния надзор на обекта. 

Заради факта, че про-
грамата се точи вече 

шеста година и търгове-
те са играни през 2008 г. 
при съвсем други цени на 
материали, горива и за-
плащане на труда спрямо 
сега, преди две години се 
въведе т.нар. инфлацио-
нен индекс, за да могат 
компаниите да работят 
нормално. Той отчита 
стойността на цената на 
дизела и битума по данни 
от производителя „Лукойл 
България“, а за матери-
алите и труда се взимат 
данните на Националната 

статистика. Тъй като 
нафтата и битумът са 
сред основните материа-
ли за строителството на 
пътища, тяхната тежест 
в индекса е 65%.

Пропада ремонтът  

на 352 км пътища заради 

липса на пари

Заради липсата на 
средства за съфинанси-
ране по „Транзитни пъти-
ща V“ ще пропаднат ремон-
тите на 352 км пътища за 
220 млн. лв. Това са ремон-
тът на Дунав мост Русе 
– Гюргево и 3 км от Велико 
Търново – Деблец, Гурково – 
Нова Загора, Ямбол – Сре-
дец, Пловдив – Асеновград 
и Поповица - Асеновград, 
София – Мухово, Мухово 
– Пловдив  и Самоков – 
Живково – Ихтиман. 

Плановете на АПИ са 
пътят от София през Му-
хово до Пловдив, който се 
явява дублиращо трасе на 
магистрала „Тракия“, да 
бъде основно ремонтиран 
със средства по Опера-
тивна програма „Региони 
в растеж“ през следващия 

планов период 2014-2020 г.
Въпреки че беше игран 

два пъти на търгове и има 
избран изпълнител за ре-
монта на пътя Дупница – 
Самоков, договор за него 
няма да се сключва, казаха 
от АПИ.

Друга промяна, която 
настъпи по първоначално 
сключения през 2007 г. до-
говор с ЕИБ, е отпадането 
на два лота заради труд-
ности в проектната фаза. 
Това са 40 км от пътя Вра-
ца – Мокрен и близо 13 км 
от обходите на Българ-
ски извор и Луковит. От 
програмата отпадна и 
2-километровата отсеч-
ка от Околовръстния път 
на София от Симеоновско 
шосе до Бизнес парка в 
„Младост IV“, която беше 
построена със средства 
по Оперативна програма 
„Регионално развитие” и 
беше открита през юни 
2012 г. 

За сметка на отпадна-
лите обекти се взе реше-
ние обаче с освободения 
ресурс да бъде направен 
основен ремонт на магис-
трала „Тракия“ от Върши-
лата до Пазарджик. Той 
трябваше да се комбинира 
с ремонтите на виадукти-
те при Вършилата и този 
до село Церово на магис-
трала „Тракия“, за които 
има избрани изпълнители. 
За момента обаче няма 
яснота дали обектите 
ще започнат през тази  
година. 

Второ удължаване  

на договора с ЕИБ  

до 2013 г.

По първоначално под-
писания договор програ-
ма „Транзитни пътища V“ 
трябваше да приключи 
през 2012 г. Заради лип-
сата на средства в на-
ционалния бюджет за съ-
финансирането миналата 
година се подписа анекс за 
удължаване на договора до 
края на 2013 г. В момента 
се водят преговори за ново 
3-годишно удължаване на 
финансовия договор меж-
ду България и ЕИБ, който 
беше подписан на 27 ав-
густ 2007 г. за 705 млн. 
евро. Средствата от фи-
нансовата институция са 
в размер на 380 млн. евро. 
Съфинансирането от дър-
жавния бюджет, в това 
число и разходите за пла-
щане на ДДС, са 325 млн. 
евро. С договарянето на 
новото удължаване сред-
ствата трябва да бъдат 
усвоени до края на 2016 г. 
До момента са усвоени 
167,5 млн. евро, което е 
44% от заема с ЕИБ. От 
държавния бюджет за съ-
финансирането на обекти-
те са изплатени над 130,2 
млн. евро, сочат данните 
на АПИ. Ако на година се 
отпускат по 50 млн. евро 
за съфинансирането на 
програмата, със сигур-
ност тя няма да приключи 
и през 2016 г. 

Снимки Свилена Гражданска
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Николета Цветкова

Свързаност, разви-
тие, България, Румъния и 
Европа са думите, които 
най-често се чуваха по 
време на официалната це-
ремония по откриването 
на Дунав мост 2, свързващ 
Видин и Калафат. Гости 
на събитието бяха бъл-
гарският премиер Пламен 
Орешарски и румънският 
му колега Виктор Понта, 
председателите на парла-
ментите на двете стра-
ни, европейският комисар 
по регионална политика 
Йоханес Хаан. Но освен 
тях на съоръжението има-
ше десетки граждани от 
двете държави, пристиг-
нали за дългоочакваното 
му откриване.

Мостът е комбиниран, 
като дължината на пътна-
та част е 1,391 км, а на 
железопътната – 1,791 км. 
Изпълнител на проекта е 
испанската фирма FCC, 
а стойността му е 255,6 
млн. евро. „Новият мост 
на река Дунав свързва хо-
рата от двете страни, 
но не само помежду им, а 
и с цяла Европа. Той пре-
връща Видинския регион 
в кръстопътна точка на 
нашите връзки със Стария 
континент“, каза предсе-
дателят на 42-рото на-
родно събрание Михаил 
Миков. Той напомни, че на 
европейските банкноти 
има изобразени мостове и 
врати като символ на об-
щуването и солидарност-
та. От своя страна Мугур 
Изъреску, министър-пред-
седател на Румъния през 
1999 - 2000 г., допълни, че 
виадуктът между Видин 
и Калафат също може да 
се появи на някоя от тях, 
тъй като съоръжението 
е изключително красиво и 
солидно. 

Конструкцията на мо-
ста е уникална и се със-
тои от три части: же-
лезопътна естакада на 
десет отвора по 40 м и 
обща дължина 400 м, не-
плавателна част с осем 
отвора по 80 м и плава-
телна с пет отвора, три 
от които по 180 м.  Зам.-
ръководителят на обекта 
Хулио Руиз го описва с ня-
колко думи: работа, прия-
телство, сътрудничество, 
усилие, търпение и предиз-
викателство.  

Първата идея 

за втори мост над река 
Дунав в българо-румънска-
та част е на повече от 
100 години. Но началото 
на проекта е поставено 
през 2000 г. с подписване 
на споразумение между 
двете държави. Следват 
няколко допълнителни до-
кумента, процедури и до-
говори, като последният е 

акт 16 от 13 юни 2013 г., с 
който се узаконява и раз-
решава пускането на виа-
дукта в експлоатация.  

 „Строителството 
на този мост продължи 
твърде дълго. Важният 
урок е да се научим заед-
но да работим по-ефикас-
но по големите проекти, 
от които държавите ни 
се нуждаят. Трябва да 
се опитаме да подобрим 
инфраструктурата ни“, 
коментира румънският 
министър-председател 
Виктор Понта. Той изрази 
надежда, че съоръжението 
ще бъде полезно от иконо-
мическа гледна точка за 
развитието и на двата 
региона. 

Своето удовлетворе-
ние от пускането в екс-
плоатация на моста за-
яви и премиерът Пламен 
Орешарски. „Виадуктите 
винаги са били символ на 
връзки между хора, градо-
ве, страни. Те дават въз-
можност за бизнес и раз-
витие. Много се надявам 
този мост да даде импулс 
и за икономическото раз-
витие на регионите от 
двете страни на брега на 
реката. Дано това пре-
красно съоръжение бъде 
предизвикателство по-
бързо да изградим съпът-
стващата инфраструк-

тура, така че да създадем 
предпоставки за ускорен 
растеж, както в Северо-
западна България, така и 
в Румъния“, заяви Орешар-
ски.

За  осигуряване  на 
строителството на мо-
ста беше създадена мощ-
на производствена база 
на територията на сво-
бодната безмитна зона. 
Изградени бяха цехове за 
стоманобетонни елемен-
ти, за обработка на ар-
мировката, два бетонни 
възела, асфалтова база, 
трошачна инсталация, 
пристан за товарене на 
сегменти, повдигателни 
съоръжения с голяма то-
вароподемност. Инфра-
структурата към моста 
включва цялостна рекон-
струкция на жп линията до 
съоръжението за скорост 
160 км/ч, четири железо-
пътни надлеза и две нови 
гари. Освен това се пред-
вижда изграждане на че-
тири пътни възела на две 
нива по обходния път на 
Видин, три сервизни сгра-
ди, два пешеходни надлеза, 
много водостоци, както и 
обновяване на съществу-
ващи електроразпредели-
телни и електропреносни 
линии, водопроводи и раз-
лични подземни съоръже-
ния.

Съоръжението е с дължина близо 1,4 км,  
а стойността му надхвърля 255 млн. евро

Йоханес Хаан, европейски комисар 
по регионална политика:

За мен е голяма чест и удоволствие да участвам 
в официалната церемония по откриване на моста. Аз 
го посетих няколко пъти в опит да ускорим процеса 
на работата по неговото завършване. Тук е мястото 
да благодарим на българските и румънските власти 
за това, че направиха всичко възможно да видим кон-
струкцията завършена, че се споразумяха за създа-
ване на съвместна компания, която да се грижи за 
управлението и поддържането на съоръжението. 

Виадуктът ще бъде връзката между два региона, 
в които живее население, нареждащо се сред най-бе-
дните в ЕС. След няколко годни ще започнем да черпим 
позитивите от този мост. Тук ще се провежда поли-
тика на повишаване на благосъстоянието на граж-
даните. 5 юни 2000 г. – подписано е спора-

зумение между правителствата на Бъл-
гария и Румъния за техническите, финан-
совите, правните и организационните 
въпроси, свързани с изграждането на нов 
граничен комбиниран (пътен и железопъ-
тен) мост между двете страни на река 
Дунав.

8 декември 2000 г. - подписан е фи-
нансов договор за заем за финансиране 
на проекта с Европейската инвести-
ционна банка. През 2004 г. е подписан и 
втори договор за заем с ЕИБ.

13 декември 2004 г. за ЕК/ 18 февру-
ари 2005 г. за България – подписан е фи-
нансов меморандум 2004/BG/16/P/PT/005 
по КФ 1164/94/ИСПА.

31 юли 2006 г. – подписано е спо-
разумение между правителствата на 
България и Румъния за презграничния 
трафик на лица, транспортни средства, 
оборудване и материали в процеса на 

строителството и въвеждането в екс-
плоатация на нов комбиниран (пътен и 
железопътен) мост между двете страни 
на река Дунав.

2006 г. - проведени са тръжни про-
цедури за проектиране и строителство 
на моста и за проверяващ инженер и над-
зор на строителството.

30 януари 2007 г. - сключени са до-
говори за проектиране и строителство 
на моста, за проверяващ инженер и над-
зор на строителството.

2007 г. – проведени са тръжни про-
цедури за строителство на прилежаща-
та инфраструктура и за надзор.

26 октомври 2007 г. – подписани са 
договори за строителство на прилежа-
щата инфраструктура и за надзор.

1 август 2011 г. – публикувано е ре-
шение на Европейската комисия за удъл-
жение на срока на действие на финансо-
вия меморандум до 31 декември 2012 г.

28 февруари 2013 г. – под-
писано е споразумение между 
правителствата на България 
и Румъния за създаване на съв-
местна търговска структура - 
оператор на новия комбиниран 
(пътен и железопътен) мост 
между двете страни на река 
Дунав - между градовете Видин 
и Калафат.

6 юни 2013 г. – учредено 
е българо-румънското друже-
ство „Дунав мост Видин – Ка-
лафат“ АД, което отговаря за 
управлението, експлоатацията 
и поддръжката на съоръже- 
нието.

14 юни 2013 г. – официал-
но е открит новият граничен 
мост над река Дунав при Видин 
и Калафат.

Официалната церемония започна с освещаване от българския 

патриарх Неофит

Лентата бе прерязана от румънски и български строител, работили на обекта

Общата ширина на пътното платно заедно с 

тротоарите е 31,35 м, а прогнозите са, че още през 

първата година след отварянето на моста по него ще 

минат 415 000 превозни средства 

Снимки авторът



дат вложени, са 42,5 млн. лв. 
Проектът ще се реализира 
на терен от 70 дка. На 30 
април 2013 г. фирмата полу-
чи сертификат за инвести-
ция клас А. Строителство-
то вече е в ход и се очаква 
заводът да заработи през 
пролетта на 2014 г., с кое-
то ще бъдат открити око-
ло 350 работни места.

BHTC е един от голе-
мите играчи в сектора на 
автомобилостроенето, а 

сред клиентите й са произ-
водители като Lamborghini, 
Рorsche, Bugatti, Volkswagen, 
Ford и Renault, похвали фир-
мата президентът Плев-
нелиев. 

Вложенията на компа-
нията в България са част 
от цялостната й страте-
гия за разширение на про-
изводството, стана ясно 
от изказването на главния 
изпълнителен директор 
Томас Шулте. „От една 
страна, новият български 
завод ще предостави не-
обходимото разширение 
на нашето производство, 
а от друга - предвиждаме 
изграждането на нов науч-

но-развоен център, който 
ще допринесе за реализи-
рането на нашия план за 
развитие”, каза той. 

BHTC е лидер и в ино-
вациите в сферата на ав-
томатичните климатични 
системи за леки автомоби-
ли и камиони и държи 25% 
пазарен дял в Европа. Об-
щият й оборот е 8 млрд 
евро. Развива компании с 
капитал до 360 млн. евро и 
има 1600 работници. 

НКИЗ и най-големият  

й проект

„Национална компания 
индустриални зони” ЕАД 
е дружество от холдин-
гов тип със 100% държав-
но участие в капитала, 
специализирано в изграж-
дането на индустриални 
паркове, управление на 
индустриални зони и цен-
трове за иновации. „София 
- Божурище“ е най-големи-
ят проект за компанията. 
„Очаква се икономическа-
та зона да осигури между 
3000 и 5000 нови работни 
места в следващите пет 
години, съобщи изпълни-
телният директор Валери 
Андреев. В страната се 
работи по общо осем по-
добни проекта.

Български квартал

Индустриалният парк 
ще има и своя „български 
квартал”. Седем високо-
технологични компании 
от страната съвместно 
със Софийския универси-
тет са се обединили и са 
получили сертификати 
за инвестиция клас Б. Те 
обаче не са единствените 
потенциални инвестито-
ри. „Водили сме разговори 
с над десет дружества, 
които имат желание да ре-
ализират проект на тази 
територия”, каза Андреев, 
но добави, че засега канди-
датите не желаят да бъ-
дат оповестявани.
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Държавата инвестира в инфраструктурата,  
а столичният кмет обеща 2 км нов път за по-лесен достъп 

Елица Илчева

15 км от центъра на 
столицата, 23 км от лети-
ще София, непосредствено 
до международен път Бел-
град - Истанбул, на 5 км от 
автомагистрала „Люлин” 
и на 30 км от автомаги-
страла „Хемус”. Това е ло-
кацията на най-голямата 
икономическа зона в стра-
ната „София - Божурище”. 

Началото на инфра-
структурното строи-
телство и на първата 
инвестиция, която е на 
германската компания „Бер 
Хелла Термоконтрол” (Behr-
Hella Thermocontrol GmbH), 
бе поставено на 17 юни в 
присъствието на прези-
дента Росен Плевнелиев, 
министъра на икономиката 
и енергетиката Драгомир 
Стойнев, столичния кмет 
Йорданка Фандъкова, кмета 
на Божурище Аспарух Аспа-
рухов и още много гости.

По проекта се работи 
от септември 2010 г., кога-
то държавната „Национал-
на компания индустриални 
зони” (НКИЗ) купила имоти 
с отпаднало предназначе-
ние върху площ от 2550 дка 
от Министерството на 
отбраната.

Още няколко години и 
на мястото на бурените 
на терена ще израснат 
индустриален парк за чис-
ти производствени дей-
ности, логистичен център 
и интермодален терминал 

с връзки към пътния и жп 
транспорт, високотехно-
логичен парк, администра-
тивен и бизнес център, 
обещава изпълнителният 
директор на НКИЗ Валери 
Андреев. 

Инфраструктурата

Началният и най-важен 
етап е изграждането на 
инфраструктурата, за кое-
то са осигурени средства 
от държавния бюджет. 
Строителството ще бъде 
на два етапа, като първи-
ят ще се реализира върху 

580 дка близо до жп прелеза 
на бул. „Европа“. До края на 
2013 г. трябва да е изграде-
на водопроводната систе-
ма, като от месеци НКИЗ 
обявява обществени поръч-
ки за отделни елементи от 
нея. Кметът на София Йор-
данка Фандъкова обеща, че 
до 2 години ще има 2 км 
нов път, който ще свърже 
с по-добра инфраструкту-
ра бул. „Царица Йоанна” и 
индустриалната зона. 

„Започваме от водопро-
вода. Предстои да бъдат 
изпълнени също канализа-
ция та, оптичният кабел, 

Виждам ви много щастлив днес, 

кмете. Така ли е?

След като багерите са тук, вече сме 
спокойни. Те са доказателството, че ре-
ално се работи. И да, щастлив съм не 
само аз, а и всички в Божурище. Не мо-
жете да си представите какви надежди 
залагат местните на проекта.

Колко години бяха нужни, за да се 

стигне дотук?

Много бързо се случиха нещата. Те-
рените бяха отредени през 2011 г. и ре-
ално за 2 години стартирахме. 

Защо зоната, която се намира на 

ваша територия, е прибавила към име-

то си и София?

Не е случайно. В основата на разви-
тието на един такъв проект стои не-
говото популяризиране. Той трябва да 
стигне до света, до инвеститорите. И 
разбира се, това може да се случи по-
лесно с името на столицата и с помощ-
та, която срещаме от ръководството 
на общината там. 

Първата инвестиция е на фирма от 

Германия, какво означава това?

Това е наистина впечатляващо. Ко-

гато говорим за инвестиции, говорим за 
доверие. Знаете, че Германия и Япония са 
в основата на развитието на съвремен-
ните технологии, автомобилостроене-
то, машиностроенето. 

Има ли преговори с фирми от други 

страни?

Още поне 10 фирми са заявили инте-
рес. Скоро предстои строителството и 
на технологичен център на обединение 
между Софийския университет и седем 
иновативни български компании. 

Какво ще кажете на онези, които 

смятат, че земите тук могат да бъ-

дат използвани за развитие на земе-

делие?

Много хубаво е да говорим за тури-
зъм, много хубаво е да говорим за земеде-
лие, но без икономика, без производство 
доникъде няма да стигнем. Виждате, 
че земеделието чака на субсидии, а те 
трябва да дойдат отнякъде. В основата 
на повишаването на стандарта е раз-
витието на производство. А нашият е 
очевиден, всички знаем колко сме добре... 

Кметът на Божурище 
Апостол Апостолов: електропроводи и газо-

снабдяването. Тези пет 
неща ще дадат възмож-
ност на първите компании 
да се съсредоточат изцяло 
върху проектите си“, каза 
Андреев. 

Първата инвестиция

Първият инвеститор в 
новата икономическа зона 
е германската компания 
Behr - Hella Thermocontrol 
Gmbh (BHTC). Тя ще изгра-
ди предприятие и развоен 
център за обслужване и 
управление на климатични 
инсталации за автомобили. 
Средствата, които ще бъ-

Президентът Росен Плевнелиев бе видимо щастлив от старта 

на проекта и не пропусна да подчертае, че новата зона не само 

ще е най-голямата и най-близо до университетски центрове и 

до милионен град, но и ще има стратегическо разположение – 

„на три магистрали и на три еврокоридора”

Това е първият пример как една сграда от миналото може 

да се превърне в сграда на бъдещето. Преобразяването на 

бившия военен склад е пилотен проект на НКИЗ

Президентът, министърът на икономиката и енергетиката 

и представители на Behr-Hella Thermocontrol GmbH разглеждат 

плановете на зоната

Снимки авторът
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Все още не са договорени парите за окон-
чателното преместване в нова сграда на Со-
фийския районен съд (СРС). Това стана ясно от 
изказването на вицепремиера и министър на 
правосъдието Зинаида Златанова. Тя посети 
магистратите в старата сграда, където те 
все още се помещават. Само преди дни служи-
телите от СРС обявиха, че са в стачна готов-
ност. Причината са тежките условия, при които 
работят от години.

„На мен се падна финалната довършител-
на фаза на новата сграда на СРС и сблъсъкът 
с нетърпението на магистратите да се пре-
местят в новия си дом“, коментира пред меди-

ите Златанова, като уточни, че необходимите 
средства са главно за обзавеждане. Засега тя 
не можа да каже дали става въпрос за 5, 4 или 3 
млн. лв. Предстои сумата да се уточнява. „При-
теснителното е, че финансиране за премест-
ването не само не е предвидено в бюджета за 
тази година, но и самият бюджет на съдебната 
власт за 2013 г. е бил намален със 100 млн. лв. 
Държавата не е в добро финансово състояние и 
очевидно това не е било приоритет на предиш-
ния парламент. Надявам се следващият бюджет 
да е по-голям“, каза вице премие рът. Тя обеща, че 
ще направи всичко по силите си преместването 
да стане факт.

Европейската комисия заведе дело срещу 
България в Съда на ЕС, предаде пресслужбата на 
институцията. Причината е, че страната ни не е 
привела споразумението си за техническа помощ 
със САЩ в съответствие с правото на ЕС. При 
приемането ни в ЕС се ангажирахме да прерабо-
тим договорите си със страни извън общността 
в съответствие с европейското право. 

Сред тях е двустранното споразумение за 

техническа помощ със САЩ. Съгласно него Бъл-
гария премахва облагането с мито и ДДС на 
продукти, свързани с финансирани от Вашинг-
тон проекти за подпомагане. От ЕК отбеляз-
ват, че това не е разрешено според правила-
та на съюза. Поради това те са поискали от 
страната ни да измени споразумението или да 
го прекрати. България обаче не е предприела 
никакви действия.

Парламентът отмени избора на 
депутата от ДПС Делян Пеевски за 
председател на Държавната агенция 
„Национална сигурност“ (ДАНС). За ре-
шението гласуваха 128 депутати, без 
против и въздържали се. Парламентар-
ната група на ГЕРБ не присъства в пле-
нарната зала. Припомняме, че миналия 
петък премиерът Пламен Орешарски 
предложи Пеевски да оглави агенцията. 
Това провокира масови протести, които 
продължават цяла седмица.

Президентът Росен Плевнелиев 
заяви, че доверието му към кабинета 
„Орешарски“ е изчерпано, и настоя пар-
ламентът да преразгледа решението си 
за избора. Впоследствие самият Делян 
Пеевски се оттегли от ръководния пост 
в ДАНС.

По време на дебатите за отмяна на 
решението на парламента председа-
телят на Коалиция за България Сергей 
Станишев заяви, че с кандидатурата 
на депутата от ДПС 
народните предста-
вители са прекрачили 
определена граница. 
„Това е тежък и оздра-
вителен урок“, обобщи 
Станишев.

„Този казус из-
правя не само двете 
партии, които стоят 
зад кабинета „Оре-
шарски“, но и всички 
останали пред не-
обходимостта да 
съобразяват своите 

решения. Трябва да си дадем сметка за 
публичните настроения за предлагания 
кандидат. Казусът „Пеевски“ постави 
нови критерии. Те не могат да се прила-
гат избирателно. Политиката не тър-
пи двойните стандарти“, коментира 
председателят на ДПС Лютви Местан.

От Коалиция за България и ДПС  
съобщиха, че ще питат Конституцион-
ния съд за статута на Делян Пеевски 
след отмяната на решението да е пред-
седател на ДАНС. Въпросът дали той 
трябва да остане депутат в 42-рото 
народно събрание, предизвика противо-
речия между народните представители.

Премиерът Пламен Орешарски зая-
ви, че ще е готов с нова номинация за 
председател на ДАНС в следващите 5 
до 10 дни. „Има няколко варианта. Под-
чертано разглеждаме хора от система-
та. Надявам се, че ще намерим кандида-
тури, срещу които няма да има сигнали“, 
обясни той.

От ГЕРБ не предложиха свои представители 
в органите на Народното събрание

Протестите продължават седми ден

Свилена Гражданска

Димчо Михалевски от 
Коалиция за България е 
председател на парламен-
тарната Комисия по реги-
онална политика и местна 
власт. Това решиха народ-
ните представители от 
КБ, ДПС и „Атака“ в от-
съствие на депутатите 
от ГЕРБ. С малки изключе-
ния ДПС ще контролират 
ресори, чиито министри 
са от квотата на социали-
стите, а те от своя стра-
на - тези на третата по 
сила политическа партия 
у нас. 

Регионалната комисия 
ще се състои от 20 на-
родни представители - 8 
от ГЕРБ, 7 от Коалиция за 
България, 3 от ДПС и два-
ма от „Атака“.  От най-
голямата парламентарна 
група обаче не предложиха 
членове за нито една от 
комисиите. Заместници 
на Михалевски ще са съ-
партиецът му Борислав 
Гуцанов, Рамадан Аталай 
от ДПС и Павел Шопов от 
„Атака“.

Емил Костадинов, също 
от КБ е избран за предсе-

дател на Комисията по 
инвестиционно проекти-
ране. Тя ще има същия брой 
членове както и регионал-
ната. Заместници на депу-
тата от Благоевград ще 
са социалистът Йордан 
Стойков, Ахмед Башев от 
ДПС и Магдалена Ташева 
от „Атака“. Комисията 
по околна среда и води ще 
оглави Петър Курумбашев 
от социалистите. Зам.-
председатели са Добрин 
Данев от Коалиция за Бъл-
гария, Джевдет Чакъров 
от ДПС, Любомир Влади-
миров от формацията на 
Волен Сидеров.  Христо 
Бисеров от ДПС ще ръ-
ководи парламентарната 
структура по правни въ-
проси.

Начело на общо седем 
комисии стоят народни 
представители от ДПС. 
Камен Костадинов заста-
ва начело на Комисията по 
транспорт, информацион-
ни технологии и съобще-
ния. Негови заместници 
ще са Георги Свиленски 
от КБ, Ердинч Хайрула от 
ДПС, Деница Гаджева от 
„Атака“.

Комисията, която ще 

се занимава с контрол вър-
ху специалните служби, е 
оглавена от зам.-предсе-
дателя на БСП Димитър 
Дъбов.  Лидерът на „Ата-
ка“ Волен Сидеров ще пое-
ме структурата за борба 
с корупцията, конфликт на 
интереси и парламентар-
на етика.

„Има готови важни 
законопроекти и е нало-
жително постоянните 
комисии да започнат да 
работят“, заяви Корнелия 
Нинова от Коалиция за 
България.

По време на пленар-
ното заседание не беше 
избран състав на Коми-
сията по правата на чо-
века, вероизповеданията 
и жалбите и петициите 
на гражданите, на която 
председателското място 
е предложено на ГЕРБ. От 
БСП се опитаха да сложат 
Пламен Славов начело, но 
лидерът на ДПС Лютви 
Местан възрази, като по-
иска комисията временно 
да се ръководи от Тунчер 
Кърджалиев, докато няма 
официален отказ от най-
многобройната група в 
Народното събрание.

ОТ „АТАКА“

Комисия за борба с корупцията,  
конфликт на интереси и парламентарна 
етика - Волен Сидеров 
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ОГЛАВЕНИ ОТ КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:

Комисия по регионална политика и местна 
власт - Димчо Михалевски 

Комисия по инвестиционно проектиране - 
Емил Костадинов 

Комисия по вътрешна сигурност  
и обществен ред - Атанас Мерджанов 

Комисия по външни работи -  
Янаки Стоилов

Комисия по труда и социалната политика - 
Корнелия Нинова 

Комисия по земеделието и храните -  
Светла Бъчварова 

Комисия по култура и медии -  
Стефан Данаилов 

Комисия по въпросите на децата,  
младежта и спорта - Христо Монов 

Комисия по околната среда и водите -  
Петър Курумбашев 

Комисия по европейските фондове  
и контрол на евросредствата -  
Младен Червеняков 

Комисия за взаимодействие с граждански 
организации и движения - Мая Манолова 

Комисия за контрол на службите за сигур-
ност - Димитър Дъбов 

ОТ ДПС:

Комисия по икономическа политика  
и туризъм - Алиосман Имамов

Комисия по бюджет и финанси – 
Йордан Цонев

Комисия по енергетика - Рамадан Аталай

Комисия по правни въпроси -  
Христо Бисеров

Комисия по отбрана - Янко Янков

Комисия по здравеопазване -  
Нигяр Джафер

Комисия по транспорта, информационни-
те технологии и съобщенията -  
Камен Костадинов

БСП, ДПС и „Атака“ приеха промени в За-
кона за енергетиката, с които се очаква по-
нижаване на цената на тока с 5% от 1 юли. 
Народните представители задължиха минис-
търа на икономиката и енергетиката да из-
готви доклад за състоянието на сектора и да 
го представи пред парламента. „С промени-
те даваме възможност на ДКЕВР да направи 
анализ и да сертифицира високоефективни-

те енергийни производства“, обясни Рамадан 
Аталай, председател на парламентарната 
Комисия по енергетика. 

Два дни по-рано ресорният министър 
Драгомир Стойнев освободи Съвета на ди-
ректорите на Българския енергиен холдинг 
(БЕХ) – изп. директор Михаил Андонов, както 
и членовете Божан Стоянов и Тодор Шопов. 
На тяхно място бяха назначени досегашният 
директор на ТЕЦ „Марица-изток 2“ инж. Геор-
ги Христозов и Боян Боев, който е оглавявал 
финансовия отдел на предприятието.
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Свилена Гражданска
 
Народните предста-

вители ще изработят 
нов изборен кодекс. Това 
стана ясно по време на 
дискусията за състава на 
временната комисия за из-
готвяне на нормативния 
акт. Едновременно с това 
депутатите отхвърлиха 
предложението на ГЕРБ 
за създаване на времен-
на комисия за промени в 
Изборния кодекс. Въпреки 
че Бойко Борисов заяви, 
че той и народните пред-
ставители от най-голяма-
та политическа група ще 
участват при дебатите, 
те не присъстваха в пле-
нарната зала.

Съставът на времен-
ната комисия за нов избо-
рен кодекс е определен на 
паритетен принцип. Тя е 
оглавена от зам.-председа-
теля на парламента  Мая 
Манолова от Коалиция за 
България. Другите членове 
от квотата на социали-
стите са Марина Тотева 
и Филип Попов. От ДПС ще 
участват Христо Бисеров, 
Четин Казак и Мустафа 
Карадайъ, а от „Атака“ - 
Петър Петров, Павел Шо-
пов и Явор Нотев.  

В седемдневен срок ко-
мисията ще трябва да при-
еме процедурни правила за 
работа с пряко участие на 
граждански организации. 
Времето, в което тя тряб-
ва да е готова с нов кодекс, 
е три месеца.

По-рано през седмица-
та гражданските органи-
зации настояха за прена-
писване на Изборния кодекс 
по време на инициирана от 
зам.-председателя на На-
родното събрание Мая Ма-
нолова кръгла маса за про-
мени в нормативния акт. 

В нея участваха пред-
ставители на неправи-
телствени организации и 
отделни граждани. За пре-
написване на кодекса се 
заговори три месеца след 
като бяха приети послед-
ните изменения в него от 
41-вото народно събрание. 
Това е едно от искания-
та на протестиращите. 
Може би за първи път за 
промени на нормативния 
акт се мисли още в нача-
лото на мандата на новия 
парламент. Досега тради-
цията повеляваше той да 
облича нови дрехи някол-
ко седмици преди края на 
управлението. 

„Нов Изборен кодекс ще 
даде възможност за по-го-
лямо участие на граждан-
ските организации в из-
борите, по-лесно те да се 
регистрират и да бъдат 
избирани“, обясни Мая Ма-
нолова по време на среща-
та. По думите й парламен-
тарната група на Коалиция 
за България застава зад 
въвеждането на машинно 

гласуване, което ще спре 
подкупването на цели ко-
мисии по време на вота. 
Манолова подчерта, че е 
нужна и коренна промяна 
в медийното отразяване 
по време на изборите. Тя 
предлага да се облекчи и 
регистрацията на незави-
сими кандидати за народни 
представители.

„Гражданските органи-
зации няма да са просто 
наблюдатели в процеса на 
написване на нов кодекс, а 
и негови съавтори. Те ще 
направят предложенията 
си, ние ще ги обобщим и 
ще започнем да ги разпис-
ваме в отделните глави на 
нормативния акт“, обясни 
Манолова. 

„От КБ ще работим 
за максимално облекчен 
режим за избор на народ-
ни представители, пове-
че експерти в състава 
на ЦИК и изчистване на 
избирателните списъци 
от мъртви души. Имаме 
подкрепа за предварител-
на регистрация на избира-
телите и за наблюдение на 
отпечатването и разпрос-
транението на бюлетини-
те“, добави зам.-председа-
телят на парламента.

Тя обясни, че граждан-
ските организации няма 
да присъстват във вре-
менната комисия по из-
готвянето на нов изборен 
кодекс само като фон. На 
сайта на парламента ще 
има специална секция за 
измененията в изборното 
законодателство. 

Според Мая Манолова 
са необходими ясни пра-
вила, които да осигурят 
честни избори и да дадат 
възможност за включване 
на гражданите в полити-
ческия процес, а не да ги 
игнорират и демотивират. 

От неправителствения 

сектор

настояват мажоритар-
ният избор да бъде отново 
въведен, и то не само за 
парламентарния вот, но и 
за този за общинските съ-
ветници. Таня Цанева от 

Гражданска инициатива за 
свободни и демократични 
избори предложи да се про-
мени изискването за брой 
подписи за издигане на не-
зависими народни предста-
вители. Организациите 
поискаха и повече права за 
наблюдателите - като на-
пример възможност да със-
тавят екзитполове.

„Методиката за опре-
деляне на изборния резул-
тат да бъде част от ко-
декса“, настоя Антоанета 
Цонева от Института 
за развитие на публична-
та среда (ИРПС). Според 
нея е необходимо ЦИК да 
публикува на сайта си из-
ходния код на софтуера, 
който се използва при об-
работването на резулта-
тите. Тя смята, че е нужно 
комисията да се превърне 
в постоянно действащ 
орган, а стенографските 
протоколи от заседания-
та и да се публикуват на 
интернет страницата на 
ЦИК не по-късно от 3 дни 
след провеждането им. „Не-
обходимо е наблюдателите 
да имат достъп при отпе-
чатването, съхранението 
и разпространението на 
изборните книжа и бюле-
тини. По този начин ще се 
създаде по-голяма сигур-
ност на обществото, че 
няма да се допускат мани-
пулации“, допълни Цонева. 

Според нея в Изборния 
кодекс трябва да се пред-
види повторно преброяване 
на бюлетините в секции, в 
които има отчетени над 
два пъти повече недей-
ствителни гласове спря-
мо средното за страна-
та. От ИРПС предлагат 
също да се намали броят 
на подписите за издигане 
на независими кандидати 
- таванът да не е повече 
от 3000 души, а броят им 
да не е по-голям от 1% от 
избирателите в съответ-
ния район. 

2500 подписа са пре-
достатъчни за регистра-
ция за участие на вота, 
заяви съпредседателят на 
„Зелените“ Борислав Сан-
дов. Толкова са необходи-

ми и при учредяването на 
всяка нова партия по закон. 
„Трябва да се въведе он-
лайн гласуване или такова 
от терминал в изборната 
секция“, допълни той. От 
„Зелените“ настояват в 
частните медии да се поз-
воляват само дебати без 
политическа реклама. 

По време на кръгла-
та маса бе повдигнат и  
въпросът за 

партийните субсидии 

и тяхното драстично 
намаляване. Чуха се пред-
ложения и за поставяне 
на условието за задължи-
телно гласуване, както 
и за образователен ценз. 
Граждански организации 
поискаха всяка седмица да 
се провеждат заседания на 
кръглата маса за промяна 
на изборните правила.

И от ГЕРБ ще рабо-
тят за промени в Избор-
ния кодекс. Този, който 
те приеха с огромни уси-
лия преди три месеца и 
който Искра Фидосова 
- председател на Коми-
сията по правни въпроси 
в 41-вото народно събра-
ние, нарече (най-добрата 
възможност). „Парламен-
тарната група на ГЕРБ 
влиза в пленарната зала и 
започва активна дейност 
по промяна на изборното 
законодателство“, заяви 
бившият председател на 
парламента Цецка Цачева. 
„Ще настояваме да бъде 
създаден мандат за гласу-
ващите наши сънародници 
извън страната, за да не 
се стига до преразпреде-
ление на техните гласове”, 
обясни тя. 

„Ще работим в нор-
мативния акт да бъдат 
записани правилата, оп-
ределящи методиката за 
отчитане на изборните 
резултати“, добави Ца-
чева. От ГЕРБ предлагат 
подготовката за отпе-
чатването на изборните 
книжа, протоколи и бюле-
тини да бъде изцяло въз-
ложено на печатницата 
на БНБ, както и за строга 

отчетност и ясно разпи-
сани правила за отговор-
ностите при реализация и 
приключване на този про-
цес. „Изборните списъци 
трябва да бъдат прецизи-
рани, трябват ясно разпи-
сани правила за агитация 
и пропаганда”, посочи още   
Цецка Цачева.

„Необходимо е да бъдат 
дадени равни възможности 
на независимите народ-
ни представители, да се 
намали изискуемият брой 
подписи в подписката, да 
бъде намалена и сумата за 
регистрация в ЦИК”, доба-
ви тя. 

От думите на Цачева 
не стана ясно защо всички 
тези идеи не бяха реализи-
рани в мандата на предиш-
ното Народно събрание, 
когато ГЕРБ имаха доми-
ниращо положение.

„Смятаме, че действа-
щият Изборен кодекс е не-
състоятелен“, заяви Лют-
ви Местан, председател 
на ДПС. По думите му от 
ГЕРБ са имали 4 години на 
разположение, за да изгот-
вят изборно законодател-
ство, което да удовлетво-
рява хората и енергията 
на протеста. „Те упорито 
отказваха да чуят предло-
женията на останалите 
партии и гражданските 
сдружения“, допълни Мес-
тан.

Според него настоящи-
те текстове на изборния 
закон не дават възможност 
за представителност на 
хората. „Това е проблемът 
на проблемите“, подчерта 
председателят на ДПС.

В момента за регис-

трация на един независим 
депутат са нужни 5000 
подписа и 10 хил. лв. де-
позит, а за партия - 7000 
души и също толкова сред-
ства. 

ДПС предлага намаля-
ване на подписите за ре-
гистрация на независим 
депутат на 500, както и да 
се премахне финансовата 
пречка. 

Според Местан сегаш-
ната ситуация е възможно 
най-благоприятна за про-
карване на подобни проме-
ни. „Ако следващите избори 
се проведат по настоящо-
то законодателство, ре-
зултатът от вота няма да 
е по-различен от този на 
12 май т.г.“, допълни той.

Председателят на пар-
тията подчерта, че пред-
лаганите промени не са 
заявка за нови избори. 

От партия „Движение 
България на гражданите“ 
(ДБГ) предлагат проме-
ни, които според тях ще 
доведат до изчистване 
на изборните списъци от 
„мъртви души“. Те искат ак-
тивна регистрация и равни 
възможности за гласуване 
на българите в страната 
и чужбина. Нови избори без 
промяна на правилата са 
безсмислени, тъй като ще 
възпроизведат настоящо-
то статукво, което споре 
тях на практика са „двете 
различни лица на олигар-
хията и задкулисието“. От 
ДБГ настояват за чиста 
медийна среда с гаранции 
за справедлив достъп и 
ясни правила за поведение 
на партиите и медиите в 
изборния процес. 

Зам.-председателят на НС Мая Манолова: 

Три месеца след приемане на последните промени в него от 41-вия парламент,  
42-рият ще изработи нов

От неправителствения сектор настояват за намаляване на партийните субсидии  и въвеждане 

отново на мажоритарния вот 

Зам.-председателят на парламента Мая Манолова заяви, 

че гражданските организации ще участват активно при 

изработването на нов кодекс

Снимки авторът
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Мартин Славчев

Управителят на „МЦ-Баухе-
ми“ ЕООД Костадин Костади-
нов е роден в Гоце Делчев през 
1979 г. Средното си образование 
завършва в природо-математи-
ческата гимназия „Яне Сандан-
ски“ в родния си град. Веднага 
след дипломирането си се за-
писва в Лесотехническия уни-
верситет в София със специ-
алност „Горско стопанство“. На 
два пъти ходи на специализация 
в чужбина. Първо в Англия, а след 
това и в САЩ.

„Връщайки се от Щатите 
през 2002 г., започнах първата 
си работа в България. Занимавах 
се основно с поливни системи. 
Участвал съм в изграждането 
на такъв вид инсталации на На-
ционалния стадион „Васил Лев-
ски“, увеселителния парк „София 
ленд“, споделя той. 

Впоследствие става главен 
проектант на поливните систе-
ми на повечето от голф игрища-
та у нас. 

През 2005 г. Костадин Кос-
тадинов получава предложение 
да бъде управител на българския 
клон на „МЦ-Баухеми“. „Случи се 
съвсем случайно. Ходих на 2-3 ин-
тервюта за поста, включител-
но със собственика на фирмата. 
Започнах работа в германската 
фирма през ноември 2005 г., 
като първата ми задача бе да 
открия офис в България“, разказ-
ва Костадинов.

Паралелно с първите му 
стъпки в новото поприще той 
започва да учи в Стопанската 
академия „Д. А. Ценов“ в Сви-
щов. Дипломира се успешно през 
2008 г. със специалност „Финан-
сов мениджмънт“. 

„МЦ-Баухеми“ е германска 
компания, специализирана в 
производството на специфични 
строителни продукти, насочени 
към инфраструктурата и индус-
трията. „Почти нямаме изделия 
за жилищното строителство. 
Единствените ни продукти за 
тази сфера са добавките за бе-
тони“, уточнява Костадинов.

Компанията има два основ-
ни отдела. Единият се нарича 
Construction Chemicals. Той е раз-
делен на четири групи. Най-го-
лямата от тях е свързана с до-
бавките за бетони. Следващата 
е за хидроизолационни системи. 
Третата е за продукти за стро-

ителната площадка – кофражни 
масла и агенти за грижа за пряс-
но положени бетони. Четвърта-
та е насочена към реставрира-
не на паметници на културата, 
на стари сгради и т.н. посред-
ством специални разтвори, за-
пазващи и възстановяващи вида 
на конструкциите.

Вторият отдел се нарича 
Protection Technologies и Кос-
тадин Костадинов отговаря за 
неговите продажби за България. 
Той също е разделен на четири 
групи продукти. За възстано-
вяване и защита на всякакви 
видове стоманобетонни кон-
струкции, за инжекционната 
технология – основно спиране на 
течове, за индустриални подо-
ве, включително такива, които 
отговарят на високите изисква-
ния в АЕЦ, и на последно място 
– за възстановяване и защита 
на подземната инфраструкту-
ра, дори такива за безизкопно 
саниране.

„Нашата компания предла-
га материали и решения във 
високия клас. Не е случайно, че 
когато говорим например за ин-
жекционната технология, ние 

отиваме на обекта последни. 
Първоначалните оферти на ос-
таналите фирми са били по-ев-
тини. След това обаче в много 
от случаите те са се провалили 
по една или друга причина. Тога-
ва отиваме ние, за да спасяваме 
положението“, споделя Костади-
нов. 

Такъв е случаят с Рилския 
водопровод. Преди две години 
поради напукване на фугите се 
налага съоръжението от 30-те 
години на миналия век да бъде 
ремонтирано. По онова време 
главен проектант и директор 
на строежа е бил легендарният 
инж. Иван Иванов, чиято идея е 

„МЦ-Баухеми“ е германска компания, специализирана  
в производството на специфични строителни продукти

да реши проблема със столично-
то водоснабдяване чрез прекар-
ване на вода от Рила, както и да 
произвежда електрическа енер-
гия за нуждите на града. Каска-
дата „Рилски водопровод“ е по-
строена в периода 1924-1933 г. 
с дължина на трасето от 82 км, 
от които 38,5 км са канали, 17,9 
км - тунели, а тръбите са 25,3 
км. На 23 април 1933 г. рилската 
вода изпълва специално постро-
ения басейн на стадион „Юнак“. 
По този начин столицата започ-
ва да пие може би най-хубавата 
и със сигурност най-евтината 
вода в целия свят.

„Мога да твърдя, че ремон-
тът беше пред провал. Беше 
изградена система за обработ-
ка на фугите с продукти на ци-
ментова основа. Поради факта, 
че времето за изпълнение е било 
кратко, те не са успели да се 

втвърдят и много от фугите 
са се напукали. Тогава колегите 
спешно се свързаха с нас. Пред-
ложихме решение – инжекти-
ране с хидроструктурна смола. 
Всичко премина успешно. Отто-
гава не е имало никакъв проблем 
с фугите на Рилския водопровод 
в ремонтираната част“, разказ-
ва Костадинов.

„МЦ-Баухеми“ има участие и 
в инжектирането на фугите на 
друг емблематичен обект – ме-
тростанция „Сердика II”, която 
осъществява връзката межди 
първи и втори метродиаметър. 
„Там имаше проблем с течове 
в стените, който благодаре-
ние на нашата намеса бе от-
странен. „МЦ-Баухеми“ винаги е 
крачка напред в инжекционната 
технология. Имаме признанието 
на най-големите фирми в тази 
област“, допълва Костадинов. 

През 2008-2009 г. компани-
ята изпълнява своя най-голям 
обект – изграждането на спе-
циална защитна система за 
вътрешната повърхнина на ох-
ладителната кула на ТЕЦ „Ма-
рица-изток 1”. По-късно взема 
участие и в осъществяването 
на различни проекти в завода 
„Солвей Соди“, рудник „Елаците“ 
и др. 

„Общото между всички тези 
обекти е, че те бяха изключи-
телно трудни от гледна точка 
на намиране на правилното ре-
шение и технология за изпъл-
нение. Но колкото по-сложен е 
един обект, ние имаме толкова 
по-голям шанс да го реализира-
ме. Не ни е страх да влизаме на 
най-тежките за работа места. 
Изключително важно е, че всич-
ки наши продукти се произвеж-
дат в Германия. Затова няма ни-
какъв компромис с качеството. 
Показателен е фактът, че вече 
седем години и половина нямаме 
нито една рекламация. Подхож-
даме индивидуално към всеки 
отделен казус и се стремим да 
дадем най-доброто техническо 
решение“, заявява Костадин  
Костадинов. 

Нашата компания е член на КСБ. Според мен Камарата е добре работе-
ща структура. Мисля, че един от актуалните въпроси е как се допускат 
строители, които нямат опит в дадена сфера, да изпълняват съответните 
съоръжения. Това е проблем на законодателството при изготвяне на тър-
говете, но Камарата може да го обсъди.

Още от създаването на в. „Строител“ сме партньори на официалното 
издание на КСБ. Смятам, че то е изключително важно, защото чрез него  
ежеседмично най-важната за бранша информация достига до всеки един 
строител в България.

Много обичам футбола. Фен съм на „Левски“ и „Арсенал“. Два 
пъти седмично ходя да ритам. Бил съм на мачове на „топчиите” 
в Лондон. Гледал съм на живо „Шалке 04” и националния отбор 
на Бразилия. Следващата ми цел е да отида на мач на „Борусия“ 
(Дортмунд), защото техният стадион „Сигнал Идуна Парк“ е 
най-интересният в Европа. Уникалното съоръжение е избра-
но дори от английския вестник „Таймс“ за най-добрия футболен 
стадион заради невероятната си атмосфера.

Женен съм. Имам три деца - две момчета и едно момиче. 
Харесва ми да бъда с тях, да ходя на риболов, да слушам музика 
и да чета книги.  

Снимки „МЦ-Баухеми“  и в. „Строител“



и продуктите на тяхна ос-
нова. Обяснявам примерно 
за стъклата, за металите, 
видовете и тяхното при-
ложение, свойствата им, 
структурата и технологи-
ята за получаване. По този 
начин аз два пъти прои-
гравам пред студентите 
една и съща информация, 
но те втория път, освен 
че затвърждават своите 
познания, участват в дис-
кусията.

Така постепенно с общи 
усилия и желание надграж-

даме знания, 

готвим бъдещи инженери 

- строители и архитекти.

 Започнем ли дискусията 
по дадена тема, смятам, че 
съм спечелил колегите си на 
своя страна за задълбочено 
изучаване на преподавания 
материал. Защото моят 
предмет се подценява по-
ради ежедневния досег на 
всеки с материалите, но е 
и стресиращ поради много-
то термини и фактология и 
трябва здраво да се чете.”

По трудност и обем 
тази дисциплина може да 
се сравни с анатомията 
за студентите медици или 
с висшата математика за 
инженерните специалности. 

Накрая в няколкото ми-
нути свободен разговор 
доц. д-р инж. Венцеслав 
Стоянов заявява, че в на-
чалото на кариерата си е 
участвал в проектирането 
на няколко къщи и смята 
проекта за своята си къща 
за особена гордост. След 
това започва научната си 
кариера в БАН. „Науката 
ли спечели, или практика-
та загуби”, питам на из-
проводяк. „Да се надяваме, 
че студентите от ВСУ 
спечелиха”, ми отвръща  
с усмивка.

Георги Сотиров

Доц. Венцеслав Стоянов 
участва в ХIII международ-
на научна конференция ВСУ 
2013, посветена на 75-го-
дишнината от основаване-
то на Висшето строително 
училище „Любен Каравелов“, 
с три научни доклада в съ-
авторство, които предиз-
викаха голям интерес сред 
колегите му. На научния фо-
рум имаше представители 
на вузове и институти от 
11 държави. Сред тях бяха 
преподаватели от Русия, 
Австрия, Италия, Германия, 
Белгия, Полша. Почетен съ-
организатор на конференци-
ята беше ОП на КСБ - София. 

В съавторство с акад. 
Ячко Иванов – председателя 
на Научно-техническия съюз 
по строителство в Бълга-
рия, и Магдалена Иванова 
доц. Стоянов изнесе научен 
доклад за високотехнологич-
ните бетони.

„Това са бетони със 
свойства, недостижими 
от конвенционалния бетон. 
Веднъж се експериментира с 
наноразмерни частици, друг 
път се търси много висока 
обработваемост в техноло-
гичния стадий, трети път 
- висока якост при експлоа-
тация, сравнима с тази на 
стоманите. За да се осъ-
ществи обоснован подход 
за оценяване на положител-
ните и отрицателните ха-
рактеристики на тези бе-
тони, трябва да се направи 
съответната класификация, 
с което да се определят на-
учните търсения в тази ино-
вация”, започва разговора ни 
доц. Стоянов.

Всички нови бетони 
тръгват от фирмите произ-
водители. Там те получават 
оригинални наименования - 
например „реактивен бетон“. 

Името трябва да се 

разтълкува от позициите 

на материалознанието. 

Това ще способства за 
определяне на методите за 
анализ, как да се следи него-
вото качество, какви са въз-
можностите за приложение 
в практиката. „Когато се 
подходи по този начин към 
един нов и непознат матери-
ал, много по-лесно ще се раз-
бере приложението му, какви 
са евентуалните недоста-
тъци“, пояснява ученият.

Личи си, че преди да ста-
не преподавател, което, 
както самият той признава, 
открай време му е предпочи-
тана дейност, доц. Стоянов 
е работил в БАН. Една от по-
соките на неговото научно 
търсене е била реологията 
(дял от механиката, изуча-
ващ пластичните дефор-
мации на непрекъснатите 
среди при приложено напре-
жение).Терминът е въведен 

от Юджийн Бингам по идея 
на известната мисъл на Хе-
раклит „всичко тече“ (панта 
рей). 

„Реологията е един общ 
поглед към механичното по-
ведение на материалите. 
От едни и същи позиции се 
разглеждат и твърдообраз-
ните, и течнообразните 
системи, в случая тези, кои-
то се използват в строител-
ството. От тази позиция 
най-интересни за изследване 
са строителните разтвори 
и бетоните. В дефинициите 
за тези материали се избро-
яват компонентите, но не се 
упоменава агрегатното със-
тояние, което допълнител-
но способства за общото 
разбиране на стадиите на 
съществуване и на двата 
материала от едни и същи 
позиции. От гледна точка 
на деформациите в един 
материал, предизвикани от 
механично натоварване, то 
може да се разглежда като 
твърдо или течно, което за-
виси от скоростта или вре-
метраенето на експеримен-
та. „Ако тичаш много бързо, 
то можеш да се придвижваш 
и по вода… Материалът 
няма време да се деформира. 
За да мога успешно да правя 
своите научни разработки 
в областта на реологията, 
трябваше да си обясня фено-
менологично нещата”, обяс-
нява доцентът. 

Сегашните нови ви-
сокотехнологични бетони 
трябва да почиват именно 
на разбирането за този дял 
от науката, а не на експери-
ментите, методите, които 
са приложими към конвен-
ционалните бетони. За да 
може да се използват тези 
нови бетони, трябва допъл-
нително надграждане на съ-
ществуващата строителна 
наука. 

Няма откъде да дойде 
това знание освен от осно-
вите на физиката, механика-
та и т.н. Към тези разбира-
ния трябва да се добави още 
нещо. 

„Ще си послужа с пример. 
Самоуплътняващият се бе-
тон, който масово навлезе 
в световната строителна 
практика, не е необходимо да 
се уплътнява. Технологиите 
се променят. Със същест-
вуващата апаратура ние 
не можем да окачествяваме 
новия материал. Оттук въз-
никна и криза в строителна-
та наука. Принудена да тър-
си пътища за излизане от 
тази ситуация, тя въведе 
нови методики за определяне 
на консистенцията на тези 
бетони, които са 

близки до практиката, но 

далеч от теорията. 

Високотехнологични 
бетони –  high performance 
concrete - е термин, който 

се опитвам да наложа в 
България. Преди няколко го-
дини, след подобна научна 
конференция във Варнен-
ския свободен универси-
тет „Черноризец Храбър”, 
вашият вестник публикува 
наша с акад. Ячко Иванов 
статия „Бетони с възста-
новяваща се структура” и 
това беше прието съвсем 
положително от колегията 
и от практиката”, разказва 
доцентът. 

Излизаме от сложната 
научна терминология, за да 
навлезем в още по-сложна 
материя – преподавател-
ската работа на доц. Стоя-
нов, ежедневното общуване 
със студентите.

„Признавам, че препо-
даването ми е било мечта 
от много отдавна, която 
сега се осъществи и тук, 
във ВСУ. В първия час на за-
познаването ми със съот-
ветния курс млади хора ги 
провокирам с пояснението 
какво трябва да знаят за 
тази сложна дисциплина, 
обяснявам им какво искам 
от тях, какво трябва да 
очакват те от мен като 
преподавател. Опитвам се 
да ги предразположа към 
упоритост. Имам опит от 
Европейския политехниче-
ски университет и от Ака-
демията на МВР. Основна-
та ми дисциплина във ВСУ 
е „Строителни материали 
и изолации”. Традиционно  

у нас тя се преподава с 
много фактология и не 
предполага логика у сту-
дентите, научно търсене. 
Учебниците са на база на 
руски източници и са с дав-
ност вече 80-ина години.

През това време вече се 

появиха десетки хиляди 

нови строителни мате-

риали и продукти. 

Това предполага акцен-
тиране на материалозна-
нието, където нещата 
следват своята логична 
обоснованост и последова-
телност.

От друга страна и този 
предмет претърпя своето 
развитие. „В годините на 
Втората световна война 
и последвалата Студена 
война основни иновативни 

материали са металите. 
Това обстоятелство, как-
то и многогодишната до-
минация на руската научна 
литература у нас превърна 
материалознанието в ме-
талознание. Пренебрегна-
ти от българската наука 
са почти всички други ма-
териали - керамика, стъкло, 
полимерите и т.н.

„В работата си със 
студентите се стремя да 
им дам базата точно на 
това материалознание и 
то е връзката между тех-
нологията за производство, 
структурата на матери-
ала, свойствата му и на-
края неговото приложение. 
Това е основната нишка, 
която преминава през лек-
циите ми. За да можеш ра-
ционално да подбереш един 
строителен материал, ти 
трябва да познаваш свой-
ствата му. Но и да научиш 
каква е неговата структу-
ра, от какво е съставен. 
Оттук пък трябва да раз-
береш технологията, която 
го е произвела. В началото 
на моите лекции се стремя 
именно да обясня на млади-
те колеги логичната връзка 
в разбирането на всеки ма-
териал. 30-40 процента от 
лекционния курс е именно 
това. После идват и сами-
те строителни материали 
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Доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов е завършил 

УАСГ със специалност „Промишлено и гражданско 

строителство“, профил „Конструкции“. Работил е 

в Централната лаборатория по физико-химична ме-

ханика на БАН, ст. н. с. II ст. Участвал е в проекти 

по двустранно научно сътрудничество между БАН и 

Руската академия на науките и между БАН и Естон-

ската АН, в проекти, финансирани от фонд „Научни 

изследвания“, в теми по научноизследователския 

план на различни институти на БАН.

Чел е лекции по „Пакети приложни програми“ във 

Варненския свободен университет, бил е хоноруван 

преподавател към катедра „Строителни матери-

али и изолации“ в Строителния факултет на УАСГ, 

доцент към катедра „Конструиране на сгради и съ-

оръжения“, в „Строителни материали и техноло-

гии“ в Европейския политехнически университет и 

доцент към направление „Физико-химична механика“ 

на Института по механика на БАН. Хоноруван препо-

давател по материалознание в Академията на МВР.

Доцент в катедра „Ниско строителство“ на 

Строителния факултет и зам.-ректор по научна-

та дейност и сътрудничеството на ВСУ „Любен  

Каравелов“.

Снимки авторът

Доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов, зам.-ректор по научната 
дейност и сътрудничеството, ВСУ „Любен Каравелов“:
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Георги Сотиров

От горе, от бул. „Ца-
риградско шосе“, гледката 
към жилищния комплекс 
„Дружба“ буди противо-
речиви чувства. Зелено-
то надделява. Старият 
квартал, чието изгражда-
не започна през 1968 г. с 
идеята в него да живеят 
участниците в  Деветия 
световен фестивал на 
младежта и студентите 
в София, помни различни 
архитектурни и градо-
устройствени решения. 
Всички те бяха свързани с 
развитието на огромната 
промишлена зона, изгра-
дена на територията на 
прилежащата гара Искър, 
чиито комини запълват 
все още пейзажа. 

Какви ли заводи няма-
ше тук. Като се започне с 
Комбината за полуцелулоза 
и картон и Дървопреработ-
ващото предприятие „Мар-
шал Толбухин“, Асансьорния 
завод и фабриката за кост-
но брашно и се стигне до 
гигантския Комбинат за 
цветни метали, Обувната 
фабрика „Яко Доросиев” и, 
разбира се, флагманът на 
софийското електро- и 
топло производство - ТЕЦ 
„Трайчо Костов”. Живеещи-
те в „Дружба 1 и 2” бяха 
най-вече работници, инже-
нери и специалисти в тези 
предприятия.

Днес картината е ко-
ренно различна. Болшин-
ството от предприяти-
ята не работят, на други 
им смениха името или 
предназначението, но жи-
лищният комплекс се разви 
благодарение на миграция-
та към столицата от дру-
гите краища на родината. 

Появиха се нови, модерни 
компании - основно от 
леката и хранителната 
промишленост, постро-
иха се компактни сгради 
на обслужващата сфера, 
транснационални вериги 
откриха своите магазини.

Преди година над ком-
плекса - на бул. „Цариград-
ско шосе“, бе открита и 
поредната станция на 
столичното метро.

 Жителите на „Дружба” 
и новия комплекс „Цари-
градски” се почувстваха 
ощетени, защото послед-
ната засега метрогара 
по това трасе явно не 
е предназначена за тях. 
Утопия, разбира се, е да 

мислим, че подземният 

влак трябва да криволичи 

из всеки от кварталите 
на големия град и да спира 
едва ли не през блок-два. 
Удобно, но невъзможно на 
практика, защото самата 
идея за бърз транспорт по 
този начин се обезсмисля.

Не така мислят обаче 
нашите съграждани, кои-

то живеят в района под 
„Цариградско шосе“. И за 
да решат своите транс-
портни проблеми,  те 
предприеха новаторско 

решение – обособиха една 

кална пътека с хлъзгави и 

криви стълби, водеща до 
метростанцията, както и 
още няколко - през шубра-
ците на още незастрое-
ната част от ската. През 
2012 г. Столичната общи-
на, както и гл. арх. на Со-
фия Петър Диков поеха ан-
гажимент за осигуряване 
на адекватна пешеходна 
връзка с метростанцията.   

Новият участък на ме-
трото от бул. „Цариград-
ско шосе“, през жк „Друж-
ба” до летище София се 

изгражда на няколко от-
сечки. Само на 100-тина 
метра от проблемната 
пътека метростроите-
лите са вече дълбоко под 
земята.

Много техника и хора 
работят и на трасето 
пред Културния дом на 
гара Искър, при пресича-

нето с трамвайната и жп 
линията. Етапът от бул. 
„Цариградско шосе“ до ле-
тище София е с дължина 
5 км и е с 4 метростан-
ции, 2 от които подземни 
и 2 открити – на естака-
да и на нивото на терена. 
Финансирането отново 
е предоставено от ОП 
„Транспорт“ по приори-
тетна ос 3 „Подобряване 
на интермодалността 
при превоза на пътници и 
товари“. Евросредствата 
са в размер на 110 000 000 

евро, в това число 93 млн. 
евро от Европейския фонд 
за регионално развитие 
и 17 млн. евро национално 
съфинансиране. Договори-
те за първия участък вля-
зоха в сила на 21 ноември 
2012 г., но физическото му 
изпълнение започна в нача-
лото на тази година. Пър-
вата копка за втория лот 
беше на 25 април 2013 г. И 
двата участъка трябва да 
бъдат готови в края на ап-
рил 2015 г.

Обърнете внимание - 
точно след две години 

метровръзките на хора-

та от „Дружба” с остана-

лите трасета ще станат 

факт. За строителите 
това действително е 
много кратък срок, но спо-
ред изп. директор на ме-
трополитена инж. Стоян 

Братоев всичко върви по 
график. Вече 20% от учас-
тъка от бул. „Цариградско 
шосе“ до летище София са 
готови. Изработват се и 
вътрешните конструкции 
на метростанцията на 
бул. „Искърско шосе“.

Но жителите на  „Друж-
ба“ обмислят ефективни 
протести срещу липсата 
на достъп до метростан-
цията на бул. „Цариградско 
шосе“. Битува идеята да 
се построят два асансьора 
и пасарелка с дължина 56 м, 
но те минават през тере-
ни на частни собственици. 
А прогнозната стойност 

на съоръженията е около 

350 000 лв. Инж. Братоев 
смята, че решение може 
да се намери чрез орга-
низиране на довеждащ 
транспорт до станцията 
на бул. „Цариградско шосе“. 
Министърът на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщения-
та Данаил Папазов посочи, 
че вече е обсъдил с пред-
ставители на „Метрополи-
тен“ ЕАД как да се облекчи 
достъпът на хората от 
жк „Дружба“ до близката 
метростанция. Министъ-
рът смята, че най-добро-

то обслужване на хората 

от район „Искър“ ще ста-

не чрез продължение на 

метролинията, която ще 
стига до летището през 
2015 г.

Жителите на „Дружба“ настояват за достъп  
до метрото с временни съоръжения за... 350 000 лв.

Един общ поглед от „Цариградско шосе”

Метростроителите работят дълбоко под земята

По пътеките няма хора

Още едно предимство да живееш в „Дружба”

Снимки авторът
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Людмил Митакев

Десетилетия грандхо-
тел „Империал“ е събирал 
елита на София в изиска-
ния си ресторант. Той и 
намиращият се от дру-
гата страна на Царския 
дворец комплекс „България“ 
са били европейското лице 
на столицата. Автори на 
проекта са безспорни-
те таланти на родната 
строителна и архите-
ктурна школа от началото 
на ХХ в. - Киро Маричков и 
Георги Фингов.

Най-големият шедьо-
вър на тандема се ражда 
в периода 1917-1920 г. То-
гава на ъгъла на улиците 
„Леге“ и „Съборна“ се поя-
вява красивото здание на 
хотел „Империал“. Той из-
мества от първото място 
смятаната дотогава за 
най-висока сграда в София 
издигнатата няколко годи-
ни по-рано къща на барон 
Гендович до Народния те-
атър „Иван Вазов“. Хоте-
лът е и

първата железобетонна 

сграда на рамкова  

конструкция.

Тежките растителни 
орнаменти, еркери и балю-
стради по балконите са по 
поръчка на индустриалеца 
Тодор Балабанов. Той гла-
сува пълно доверие и дава 
абсолютна творческа 
свобода на създателите 
на сградата. С купола на 
кръстовището и с раз-
движените балкони тя на-
помня барок, но обраслите 
й с пълзящи растителни 
форми фасади ярко демон-
стрират принадлежнос-
тта й към сецесиона. Още 
със самото си откриване 
„Империал“ привлича най-
видните гости на столи-
цата. 

През нощта на 10 яну-
ари 1944 г. центърът на 
града е сринат от бом-
бардировки. Над руините 
остава да стърчи само 
грандхотелът, макар и с 
изгорял покрив. По-късно 
красивата барокова пика 
на купола е заменена с 
доста по-безизразна ро-
тонда.

Зданието е спасено  

от руски академик.

По силата на приет 
след 1944 г. план сграда-
та, прилепена за сегаш-
ното президентство и 
бившия Детмаг, е опреде-
лена за събаряне. Спасява 

я авторът на мавзолея на 
Ленин - руският академик 
Алексей Шусев. По това 
време той е в София и 
когато се запознава с на-
меренията, казва изумен: 
„Вие ще измените плана, 
но ще запазите тази сгра-
да. Тя е най-хубавото ба-
роково здание, което съм 
виждал у вас.“ 

След 50-те години 

сградата приютява хотел 
„Средец“ и бар „Ориент“, 
„Интерпред“, ЦК на ДКМС, 
а през 1990 г. в нея отваря 
централния си офис една 
от първите частни банки 
у нас.

Двамата творци 

Киро Маричков и Геор-
ги Фингов са от Калофер. 

Вторият е възпи-
таник на Техниче-
ския университет 
във Виена, една от 
световните сто-
лици на сецесиона. 
Маричков завършва 
образованието си в 
Карлсруе, също цен-
тър на зараждаща-
та се модерна ар-
хитектура на ХХ в.

Съвместното 
и м  творче с тво 
довежда до бърза 
промяна в облика на 
софийските къщи. 
Влиянието на новия 
стил се разпростира и в 
страната и предизвиква 
появата на шедьоври като 
Варненския аквариум – 
дело на арх. Дабко Дабков.

Освен първата неоро-
мантична фаза на сеце-
сиона в техните здания 
може да се види т.нар. 
рационален сецесион . 
Най-ярък пример за него е 
къщата на самия Фингов 
в София на ъгъла на улици-
те „Шипка“ и „В. Априлов“, 
проектирана през 1907 г. 
Важна характеристика на 
сградата е, че помещени-
ята на първия етаж чрез 
плъзгащи се врати ста-
ват общо пространство. 
Преливащите се стаи са 
сред постулатите на гу-
рото на модерната архи-
тектура Льо Корбюзие. 
Ето защо тази сграда не 
е само шедьовър, а в нея 
са заложени тенденции от 
бъдещето  на световната 
архитектура. В интериора 
на завършения през 1911 г. 
дом на Фингов сецесионо-
ва стилистика личи и в ка-
мините, осветителните 
тела, дори във вградените 
мебели.

Маричков и Фингов 
са сред първите проек-
танти, пренесли у нас 
авангардните идеи на се-
цесиона и европейските 
тенденции в градското 
планиране. Двамата са 
последователи на уче-
нието на виенския профе-
сор Камило Сите, според 
което градските прос-
транства и обществени 
ансамбли трябва да се 
вписват художествено 
в архитектурата на ос-

таналите обекти. През 
1903 г. Маричков създава 
„Проект за застрояване-
то на монументалната 
част“ на София. На прове-
дения конкурс за регули-
ране на площадите  „Св. 
Ал. Невски“ и „Народно 
събрание“ блестящият 
му замисъл печели втора 
премия. В проекта Мари-
чков предвижда музей на 
изкуството на същото 
място, където по-късно 
се издига Галерията за 
чуждестранно изкуство. 
Визията му включва и Ху-
дожествената академия.

Двамата архитекти 
са сред създателите на 
едни от най-интересни-
те обществени сгради 
в София и България - чи-
талище „Еленка и Кирил 
Аврамови “  в  Свищов, 
митницата и приста-
нищното управление в 
Бургас, дирекцията на 
БДЖ на ул. „6 септември“ 
и „Ген. Гурко“, възстано-
вена след бомбардиров-
ките през 1944 г .  без 
характерния ъглов купол. 
Тандемът проектира и 
красивата сграда на ул. 
„Московска“ № 17, няко-
гашните хотели „Сплен-
дид“ на ул. „Триадица“ и 
„Елит“ на бул. „Дондуков“. 
Зад гърба си те оставят 
и няколко училища. През 
1912 г. Маричков проек-
тира жилищната сграда 
на ул. „Денкоглу“ № 19, 
която сам определя като 
най-добрата си работа. 
Тя безспорно се нарежда 
сред най-представител-
ните жилищни сгради в 
необароков стил. Двата 

заоблени ъгъла омекотя-
ват линиите, а пищната 
украса по цялата фасада 
е в синхрон с разточи-
телния интериор. Сгра-
дата е обявена за памет-
ник на културата. В част 
от нея днес се помещава 
Представителството на 
Върховния комисариат за 
бежанци на ООН. 

Маричков проектира и 
резиденцията на послани-
ка на Франция на ул. „Обо-
рище“ № 29. С името му 
са свързани и гарите във 
Варна и Бургас.

Георги Фингов е автор 
на вилата в двореца „Вра-
на“, на днешната сграда на 
банка ДСК на ъгъла на бул. 
„Цар Освободител“ и „Ге-
орги Бенковски“ на Френ-
ско-белгийската банка на  
ул. „Леге“ № 17, на Търгов-
ския дом на ул. „Позитано“. 
Шесто училище на „Граф 
Игнатиев“ също е негов 
проект. Негови творби са 
халите и покритият пазар 
в Сливен от 1936 г. 

Името на Киро Марич-
ков днес мнозина свързват 
с музиканта „щурец“ Кирил 
Маричков - внук на архи-
текта. Ранната смърт 
на твореца през 1922 г. 
прекъсва блестящата му 
кариера. Последният му 
реализиран проект е за 
търговската сграда на  
Я. Бакърджиев на ул. „Леге“ 
в София. Съдбата на арх. 
Георги Фингов също не 
е лека. Като гарант на 
строителен предприемач 
той фалира през 1928 г. 
Трагично загива на 10 януа-
ри 1944 г. по време на бом-
бардировките на София.

Архитектите 
Киро Маричков 
и Георги Фингов 
са били 
новатори

Арх. Киро Маричков Арх. Георги Фингов

Снимки Денис Бучел



разполага с най-високи технологии. Не е из-
работен от иновативни материали. Това 
е една неособено атрактивна, но роман-
тична ракла, която пести място и не съ-
бира много прах. Изчистена, функционална, 
ненатрапчива и със свой собствен стил. 
Но този шкаф по освежаващ и нов начин 
представя добре познатите днес много-
функционални мебели.

В предмета, който наподобява антична 
мебел, се крие практично и естетически 
издържано място за съхранение на компю-
тър и на малко количество офис аксесоари. 
След трансформацията продуктът се пре-
връща в бюро с клавиатура, пред което е 
поставен тънък монитор. След модифика-
цията се оформя още ъгловото миникресло 
с удобна облегалка и мека възглавничка на 
мястото за сядане. 

Трансформацията на семплия шкаф в 
бюро е подходяща за използване в хотели, 
ресторанти и отново печели първо място 
в категорията проекти на мебели, предви-
дени за малкия апартамент.

Писалище-пейка

Дизайнерът се спира на естествено 
остарял масив, с помощта на който „из-
вайва” интересна комбинация от писалище 
и пейка, която напомня на антична мебел. 
За своя необикновен проект той използва 
красиво рециклирано дърво от тъмен орех.

Тайната в преустрояването на солидно-
то писалище в удобна пейка с облегалка и 
подлакътници се крие във фугите. На пръв 
поглед плотът на бюрото изглежда като 
непрекъснато цяло. Но той съдържа умело 
замаскирани, прецизно образувани проце-
пи. Закътани между летвите на дървото, 
те позволяват лесната трансформация на 
писалището в място за сядане.

Скритият замисъл в проектирането на 
тази мебел може да бъде описан с думата 
„смайващ”. Първоначално предметът под-
мамва вниманието с красотата на ста-
ринно писалище, изработено от дърво, в 
което не се крие нищо необичайно. Конвен-

ционалното парче масив обаче 
бързо променя облика си и се 
превръща в чудесно място за 
почивка, провеждане на разго-
вори, отпиване на питие. И не 
на последно място - предме-
тът е чудесно средство за 
спестяване на пространство 
в дома. 

Компютър-кресло

Наградата за оригинал-
ност се отсъжда на проект, 
който позволява пренасянето 
на цели 4 компонента в една 
ръчна чанта – кресло, рабо-
тен плот, допълнителна площ 
и лаптоп.

Това е необикновена ори-
гами мебел, която може да бъде разгъна-
та в различни конфигурации. Проектът е 
с подчертано съвременна визия, а пред-
метите, които представя, са удобни при 
експлоатация. Отделните елементи са 
изработени от дървесни плоскости, като 
при сгъваемата седалка са използвани и 
ремъци. Когато страничните панели на 
предмета са отворени, те работят като 
вторично място за поставяне на мишката. 
А ако сте внимателни, може да сложите и 
питието си там, коментират вещи лица.

Чантата на този хибриден лаптоп е 
точно толкова компактна, колкото всяка 

друга, предвидена за компютър. Но вариан-
тите за ползването й не могат да се срав-
нят с нищо измислено до момента. Най-ху-
бавото в преносимата мебел е това, че 
всяко едно сглобяване на отделните еле-
менти е естетически убедително. Изглеж-
дащите като небалансирани и дори чупливи 
модули в действителност се отличават с 
функционалност и здравина. 
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Бюро-легло

Модерното аеродинамично 
бюро-легло може да бъде използ-
вано както в офиса, така и в ма-
ломерния апартамент. Хитрото 
съчетание на два компонента в 
едно общо тяло се отличава с 
елегантна, бяла, лъскава кон-
струкция, която от писалище 
се трансформира в кушетка, 
предвидена само и единствено 
за следобедна почивка. 

За да освежите мозъка си, 
първо трябва да извършите ня-
колко кратки упражнения. Необ-
ходимо е леко да приплъзнете 
горния плот на бюрото назад и 
да свалите челната му плоскост 
до образуването на легло с мек 
матрак.

Многофункционалната мебел 
крие още екстри. Новообразува-
ното място за сън, което е пред-
видено за един човек, разполага 
с удобна наклонена възглавница. 
И има малък телевизор, който 
позволява на отпочиващия да 
заспива, гледайки любимия си 
филм.

Шкаф-офис

„Скривалището” за стол и 
бюро е интригуващо. Идеята 
напомня за образуването на оп-
ределен силует чрез подрежда-
нето по преднамерен начин на 
парченца от пъзел. Тя предос-
тавя на потребителите въз-
можност като в детска игра да 
„прекроят” рустикален шкаф в 
комфортно средство за работа 

Виолета Михайлова

Психолози 
многократно доказват, 

че кратката дрямка е 
отлично средство за 

подобряване функцията 
на мозъка и повишаване 

продуктивността 
в работата. 

Работодателите обаче 
едва ли одобряват 

спането в офиса.  
За тези, които 

са готови да 
експериментират, 

ползите от 
комбинацията работа-

сън ще бъдат много 
големи, твърдят 

специалисти.

или забавление.
Противно на тенденциите, предметът 

не се отличава с ултрамодерен дизайн и не 

Бюро-легло

Писалище-пейка  Източник: dornob.comШкаф-офис

Компютър-кресло
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Бургас
Описание: Изпълнение на строително-монтаж-

ни работи на обект: „Реконструкция и модернизация 
на рибарско пристанище „Сарафово” в УПИ II, 1234,12
35,1236,1238,1239,1241,1242,1245,1246,1247 „за рибар-
ско пристанище“, кв. 63 по плана на кв. „Сарафово”, 
гр. Бургас, община Бургас, съгласно одобрен проект и 
издадено и влязло в сила разрешение за строеж №РС-

52/20.09.2012 г. на министъра на РРБ, свързани с ре-
конструкция и изграждане на брегова кейова стена, 
молове за осигуряване на защитено вътрешно прос-
транство за приставане на рибарски лодки, многофунк-
ционална сграда с пазар за първа продажба на рибни 
продукти, площадкови мрежи и съоръжения, ограда, пар-
кинг, зона за бункероване, хелинг, доставка и монтаж 
на оборудване, помпена станция за битови води.

Възложител: Община Ловеч
Описание: Предметът на настоящата по-

ръчка е „Основен ремонт ОПМ и улици в община 
Ловеч“. Обществената поръчка е разделена на 
две обособени позиции: I обособена позиция - ос-
новен ремонт на четвъртокласен път LOT 1050 
Владиня-Горан от кръстовище при км 11+300 до 
км 15+600 с дължина 4,3 км; II обособена позиция 
- основен ремонт на ул. „Никола Петков” от ОТ 
Д 11 до ОТ Д 44 гр. Ловеч, ул. „Витоша” от ОТ 
342 до ОТ 353, кв. „Гозница”, гр. Ловеч, ул. „Св. 
св. Кирил и Методий” от ОТ 119 до ОТ 154 с. Ба-

ховица от общинската пътна мрежа гр. Ловеч.  
III обособена позиция - почистване на банкети, 
профилиране отводнителни канавки на ОПМ: 
ремонт общински пътища път LOV 2075 от 
км 0+000 до км 3+200 и от км 5+100 до км 6+594 
и LOV 2074 от км 11+500 до км 15+800 / 8994 
метра; кръстовища пътища LOV1062-LOV1050; 
LOV1063-301 ;  LOV1062-301 ;  LOV2060-301 ; 
LOV2070-LOV2071; LOV1056-LOV1052; LOV1053-
LOV1072; LOV2074-3505; LOV1072-3505; LOV2070-
3506; LOV2061-3013;LOV2073-401; LOV1072-401; 
LOV1071-401; LOV2076-пътна връзка Е-772ю.

Наименование: Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище 
„Сарафово” в кв. 63, УПИ II по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас, община Бур-
гас, обл. Бургас, по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 
(2007–2013 г.), приоритетна ос 3, мярка 3.3. „Инвестиции за реконструкция 
и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити 
лодкостоянки”, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР)

Наименование: „Основен ремонт ОПМ и улици в община Ловеч“

Наименование: Извършване на строително-монтажни дейности по 
обособени позиции: • Обособена позиция №1 - ремонт на лява дига на река 
Лесновска в участъка при с. Долни Богров, с дължина 1806 м, район Креми-
ковци; • Обособена позиция №2 - изграждане на дясна дига на р. Лесновска в 
рамките на регулацията на кв. Челопечене, район Кремиковци.

Наименование: „Преустройство на сградата на община Минерални 
бани”, УПИ XVIII, кв.14, с. Минерални бани, и ремонт и преустройство на сто-
лова в РПУ – полицейски участък, с. Минерални бани, в УПИ I - 515, кв.16 а,  
с. Минерални бани, община Минерални бани

Oсн. предмет: 45241000 - Строителни и монтаж-
ни работи на пристанища
Общо количество или обем: 10.1. Рибарско прис-
танище „Сарафово” - реконструкция и разшире-
ние на съществуващите и изграждане на нови 
защитни съоръжения за предпазване от вредното 
въздействие на водите. 10.1.1. Стоманен шпунт 
10.1.2. Брегова кейова стена 10.1.3. Източен мол 
с кейова конструкция 10.1.4. Западен мол с кейо-
ва конструкция. 10.2. Сгради, площадкови мрежи, 
благоустрояване, ограда. 10.2.1. Многофункцио-
нална сграда с пазар за първа продажба на рибни 
продукти. 10.2.2. Сгради за охрана и видеонаблю-

дение. 10.2.3. Ограда на пристанището 10.2.4. 
Отопление, вентилация и климатизация: 10.2.5. 
Отводнителна система. Канализация битово-фе-
кална канализация. Помпена станция за битови 
води 10.2.6. Елинсталации А. Площадкови силно-
токови елинсталации Б. Вътрешни силнотокови 
елинсталации В. Площадкови мрежи и съоръжения 
- слаботокови 10.2.7. Благоустрояване зелени пло-
щи, настилките, елементи на благоустрояване-
то, вързални устройства, отбойни устройства, 
стълби за водолази, колонки за електрозахранване 
и водоснабдяване, осветителни стълбове, кошче-
та за отпадъци. 

Още на: www.vestnikstroitel.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
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 

Прогнозна стойност: 9 507 672,6 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
дни: 300 
Срок за получаване на документация за участие:  

08.07.2013 г.  Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие:  18.07.2013 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: Сградата на община 
Бургас, ул. „Александровска” №26

Дата: 19.07.2013 г. Час: 10:00 

За контакти: Антоанета Панайотова; Ниделин 
Недялков
Факс:  056 860912
Адрес: ул. „Александровска” №26
Адрес на възложителя: http://www.burgas.bg
Телефон:  056 907276
E-mail: a.panayotova@burgas.bg  

Oсн. предмет: 45000000  - Строителни и монтаж-
ни работи
Общо количество или обем: I обособена позиция: 
изсичане храсти и млада гора - м2 - 4320,00, изкоп 
за почистване на банкети при дебелина 10 см и из-
возване на 5 км - м2 - 9240,00, изкоп за почистване 
отводнителен окоп с извозване на 5 км - м - 2900,00; 
асфалтови кръпки 4 см с всички включени в това 
разходи - м2 - 1505,00; фрезоване - м2 - 1505,00; би-
тумен разлив за връзка - м2 - 14278,00; доставка и 
полагане на плътен асфалтобетон – 4 см (износващ 
пласт) - т - 1385,00; почистване водосток по дължи-
на до ф1000 - м - 300,00; почистване и ремонт вток 
и отток водостоци – бр. - 5,00; заустване на пътя 
към полски пътища: профилиране на земно легло - 
40м2 - м3 - 80,00; направа тр. кам. н-ка - м3 - 80,00; 
направа асф.настилка 6 см. - т - 28,00 Доставка и 
монтаж еластична ограда на мост при км 12+700 - м 
- 20,00; демонтаж пътни знаци – бр. - 4,00; достав-
ка и монтаж пътни знаци – бр. - 4,00. II обособена 
позиция - основен ремонт ул. „Свети свети Кирил и 
Методий”, с. Баховица от ОТ 119 до ОТ 154”; изкоп 
за неподходящ повърхностен пласт - банкети - м3 
- 43,60; направа на насип скален материал за бан-
кети - м3 - 43,60; асфалтови кръпки 4 см с всички 
включени в това разходи - м2 - 100,00; фрезоване -  
м2 - 100,00; битумен разлив за връзка - м2 - 1608,00; 
доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 
6 см (износващ пласт) - т - 231,60. Основен ремонт 
ул. „Витоша”, кв. „Гозница” от ОТ 342 до ОТ 353; из-
коп тр. кам. настилка - м3 - 72,00; направа тр. кам. 
н-ка за основа - м3 - 72,00; първи битумен разлив за 

връзка - м2 - 720,00; втори битумен разлив за връзка 
- м2 - 720,00; доставка и полагане на биндер – 4 см 
след уплътняване - т - 103,70; доставка и полагане 
на плътен асфалтобетон – 4 см (износващ пласт) 
- т - 103,70. „Основен ремонт ул. „Никола Петков” в 
гр. Ловеч от ОТ Д 11 до ОТ Д 44”; асфалтови кръпки 
4 см с всички включени в това разходи - м2 - 185,00; 
фрезоване - м2 - 185,00; битумен разлив за връзка 
- м2 - 1100,00; доставка и полагане на плътен ас-
фалтобетон – 4 см (Износващ пласт) - т - 106,70. 
III обособена позиция: път LOV 2075 от км 0+000 до 
км 3+200 и от км 5+100 до км 6+594 и LOV 2074 от 
км 11+500 до км 15+800; почистване банкети от 
трева, храсти и наноси - м^2 - 17988,0; изрязване 
клони на дървета и храсти - м^2 - 1798,80; насип бан-
кети при бетоново канавка за оформяне - м^3 - 12,23; 
почистване канавка бетонова от трева, храсти и 
наноси - м - 8150,00; почистване канавка земна от 
трева, храсти и наноси - м - 6886,60; изправяне и 
укрепване пътен знак - бр. - 3,00; почистване на-
стилка от наноси при зауствания на черни пътища 
- м^3 - 360,00; възстановяване хоризонтална марки-
ровка - боя с перли БДС 1617-74 вкл. всички свързани 
с това разходи - м^2 - 4294,00; кръстовища пъти-
ща LOV1062-LOV1050; LOV1063-301; LOV1062-301; 
LOV2060-301; LOV2070-LOV2071; LOV1056-LOV1052; 
LOV1053-LOV1072; LOV2074-3505; LOV1072-3505; 
LOV2070-3506; LOV2061-3013;LOV2073-401; LOV1072-
401; LOV1071-401; LOV2076-пътна връзка Е-772ю; 
почистване банкети от трева, храсти и наноси - 
м^2 – 9800; изрязване клони на дървета и храсти 
- м^2 – 9800. 

Прогнозна стойност: 608 300 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 3
Срок за получаване на документация за участие: 

01.07.2013 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 11.07.2013 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Заседателната зала на 

Общински съвет Ловеч
Дата: 12.07.2013 г. Час: 10:00
За контакти: Таня Иванова
Факс: 068 688280 
Адрес: ул. „Търговска” №22
Адрес на възложителя: www.lovech.bg
Телефон: 068 688251 
E-mail: obshtina@lovech.bg

Наименование: „Асфалтови работи по общинските пътища и уличната 
мрежа на територията на община Елхово” по обособени позиции: №1 „ОР път 
IV – 70064 Трънково” и №2 „Асфалтови кърпежи в града и селата”

Възложител: Община Елхово
Описание: Обособена позиция №1 ОР на общин-

ски път за с. Трънково, община Елхово, която включва 

рехабилитация от км 21+400 до км 28+300, е приет 
да се изпълни с износващ пласт плътен асфалтобе-
тон тип А с дебелина 4 см и метода на студеното 

рециклиране по цялата асфалтобетонна настилка. 
Обособена позиция №2. В настоящата позиция се 
предвижда полагане на асфалтобетон плътна смес 
с дебелина 4 см на единични кръпки по улиците в на-

селените места на територията на община Елхово. 
При изпълнение на следните видове СМР: 1. Машинно 
полагане на плътна асфалтова смес 4 см. 2. Асфал-
тов кърпеж ръчно с деб. 4 см. 3. Машинно рязане.

Oсн. предмет: 45233227 - Строителни и монтаж-
ни работи на свързващи пътища
Прогнозна стойност: 282 083 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
дни: 60
Минимални изисквания: Участникът да разполага 
минимум със следната механизация: за обособена 
позиция №1: а) 1 бр. асфалтополагаща машина; б) 
1 бр. рециклатор / машина за рециклиране на мяс-
то; в) 1 бр. дозатор / машина за разпръскване на 
свързващо вещество; г) 1 бр. багер; д) 1 бр. челен 
товарач; е) 1 бр. грейдер; ж) 2 бр. самосвали; з) 
1 бр. - валяци вибрационни; и) 1 бр. валяци пнев-
матични; й) 1 бр. автогудронатор; к) 1 бр. пътна 
фреза. За обособени позиции №2: а)1 бр. фугорез; 
б)1 бр. трамбовъчна машина; в)1 бр. малък валяк 
до 2,3 т.; г) 2 бр. товарни автомобили; д)1 бр. 
фреза; е)1 бр. грейдер. Участниците трябва да 
разполагат с правоспособни технически лица, 
както следва: а) участникът трябва да има на 
разположение следния технически екип, включващ 
най-малко 3 (трима) ключови експерти: • 1 (един) 
ръководител обект - дипломиран строителен ин-
женер задължително за обособена позиция № 1 или 

строителен техник за обособена позиция № 2 със 
стаж минимум 3 (три) години като ръководител 
обект на обекти от подобен характер; • 1 (един) 
специалист по контрол на качеството - правос-
пособно лице, отговарящо за контрола на качест-
вото, притежаващо необходимата професионална 
квалификация; • 1 (един) специалист, отговорен 
за безопасността на труда - правоспособно лице, 
отговарящо за безопасност и здраве в строител-
ството, притежаващо необходимата професио-
нална квалификация; участникът да има наети не 
по-малко oт 10 работници. Участникът следва да 
има изпълнени успешно в рамките на последните 
пет години (2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г.) 
минимум три договора за извършени строително-
монтажни работи на транспортната инфраструк-
тура. „СМР на транспортната инфраструктура” 
включва строително-монтажни работи по общо 
изграждане, реконструкция, основни и текущи 
ремонти по пътища и улици. Регистрация в Кама-
рата на строителите за вписване в Централния 
професионален регистър на строителя за изпъл-
нение на строежи втора, четвърта категория за 
обособена позиция №1.

Срок за получаване на документация за участие:  
09.07.2013 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 16.07.2013 г. Час: 17:00 
Отваряне на офертите: гр.Елхово, ул. „Търговска” 
№13, трети етаж, заседателна зала

Дата: 17.07.2013 г. Час: 14:00
За контакти: Елена Вълкова
Адрес: ул. „Търговска”
Адрес на възложителя: www.elhovobg.org
Телефон:  0478 81262
E-mail: kmet@elhovobg.org

Възложител: Столична община
Описание:  1. За обособена позиция №1- ре-

монт на лява дига на река Лесновска в участъка 
при с. Долни Богров, с дължина 1806 м, район Кре-
миковци: Ремонтът на лявата дига на р. Леснов-
ска е предвиден в участък, започващ от моста 
на Околовръстното шосе (при Ботевградско 
шосе) до с. Долни Богров срещу течението на 
реката и е с обща дължина 1806 м. 2. За обо-

собена позиция №2- изграждане на дясна дига 
на р. Лесновска в рамките на регулацията на 
кв. Челопечене, район Кремиковци: Участъкът, 
в който е предвидено да се изгради дясна дига 
на корекцията на река Лесновска, е с дължи-
на 340,00 м, започва от моста на шосето за 
Кремиковци (от Черен мост при с.Челопечене -  
км 10+670) и срещу течението на реката дос-
тига до км 11+010.

Oсн. предмет: 45246000 - Строителни и монтаж-
ни работи по регулиране на реки и водни потоци
Прогнозна стойност: 1 226 033,33 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване: 30.11.2013 г.
Срок за получаване на документация за участие: 

02.07.2013 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 15.07.2013 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите:  гр. София, ул. „Париж” №3
Дата: 16.07.2013 г. Час: 14:00
За контакти:  Станислава Цветкова
Факс: 02 9377561
Адрес: ул. „Московска” №33 
Адрес на възложителя: www.sofia.bg
Телефон: 02 9377530
E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg

Възложител: Община Минерални бани
Описание:  В изпълнение на възлагането по 

настоящата обществена поръчка изпълнителят 
следва да извърши съответните строително-мон-
тажни работи на следните обекти: 1. Преустрой-
ство на сградата на община Минерални бани, УПИ 
XVIII, кв. 14, с. Минерални бани, съобразно изисква-
нията на изготвената и одобрена техническа до-
кументация. СМР включват: събаряне на зидове, 
остъкляване на балкони, премахване на балкони, 
изграждане на парапети; отводняване на балко-

ни, дооблицовка на балкони, подмяна на дограма, 
ремонт на покрива, изцяло ремонт на под, стени и 
тавани в интериора на сградата и обзавеждане. 
2. Преустройство на столова в РПУ – полицейски 
участък, с. Минерални бани, в УПИ I- 515, кв.16а, 
съобразно изискванията на изготвената и одобре-
на техническа документация. СМР включват: из-
къртване на съществуващи прегради; изливане на 
стоманобетонна плоча и обособяване на необхо-
димите санитарни помещения; монтаж на скрита 
вентилационна система; подмяна на дограма и др.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи
Прогнозна стойност: 361 064 лева 
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 6
Срок за получаване на документация за участие: 
16.07.2013 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 26.07.2013 г. Час: 15:00 
Отваряне на офертите: с. Минерални бани,  

бул. „Васил Левски” №3, сградата на ОА Минерални 
бани, етаж 3, заседателна зала
Дата: 29.07.2013 г. Час: 11:00

За контакти:  Нуртин Сабри
Факс: 0035903722 2260
Адрес: бул. „Васил Левски” №3
Адрес на възложителя:  www.mineralnibani.eu 
Телефон: 0035903722 2020
E-mail: min_bani@abv.bg
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Сградите ще се моделират и ремонтират сами

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Представете си сгра-
да с възможности да се 
доизгражда или да се ре-
монтира сама. Това не е 
фантастика, твърди ар-
хитектът и компютърен 
специалист от Техноло-
гичния институт в Маса-
чузетс - Скайлар Тибитс. 
Негова е идеята за нова 
технология - 4D печат. 
На конференция в Лос Ан-
джелис изследователят е 
демонстрирал печат с 3D 
принтер, но с качествено 
променен потенциал.

Това е изцяло различен 
метод на печат, при кой-
то вие не просто принти-
рате статични обекти, 

а създавате неща, които 
могат да се превърнат в 
други такива, уточнява 
архитектът ръководител 
на лабораторията по са-
моорганизиращи се сис-
теми.

4D структурите се 
създават от 3D принтери. 
При активиране в опреде-
лени условия те могат 
да се трансформират. 
Четвъртото D е измере-
нието време, съчетано с 
подходящи катализатори. 
Обектите могат да при-
емат нова форма под въз-
действието на топлина, 
електричество, светлина, 
звук или при други факто-
ри. В демонстрацията на 
Тибитс фигурите изменят 
формата си, след като бъ-
дат поставени във вода.

Специалистите от-

белязват, че в бъдеще 
технологията може да се 
използва широко в стро-
ителството, особено в 
неблагоприятна среда. 
Материали, напечатани 
по този начин, могат на-
пример да бъдат приложе-
ни на места, където ще 
се изграждат подводни 
или космически станции и 
където те ще могат да се 
сглобяват сами.

Същността на инова-
цията се състои в нес-
тандартния метод за пе-
чат, използващ уникални 
материали и вода. Подоб-
ни принтери ще могат да 
създават обекти, които 
самостоятелно приемат 
желаната форма след оп-
ределено време. 

На практика 4D прин-
терът е усъвършенствана 

версия на промишлената 
модификация на трииз-
мерното устройство. 
Разликата е в използва-
ните материали - те са 
многослойни и могат да 
абсорбират вода, която 
след това участва в про-
цеса на получаване на раз-
печатката. При 4D печата 
водата се използва като 
своеобразен източник на 
енергия, благодарение на 
който детайлите могат 
самостоятелно да се 
разширяват или сгъват. 
Технологичният процес 
позволява създаването на 
множество различни видо-
ве обекти в рамките на 
минимален период от вре-
ме, при което единствено-
то необходимо условие за 
получаването на сложните 
фигури след печата е на-

личието на вода. 
Експертите са  на 

мнение, че техническата 
реализация на технологи-
ята не е толкова сложна, 
колкото изглежда на пръв 
поглед. Достатъчно е да 
бъде модифициран индус-
триален 3D принтер, за 
да може той да работи с 
материалите от нов тип. 
Това бе потвърдено и от 
служители на компанията 
Autodesk, разработващи 
софтуера за проекта на 

Тибитс. Според тях про-
грамната част за такъв 
печат вече е почти гото-
ва и скоро технологията 
ще може да намери масова 
реализация. 

В близко бъдеще учени-
те планират да тестват 
технологията и с по-голе-
ми обекти. Освен това те 
възнамеряват да изучат и 
възможностите за получа-
ване на енергия от други 
източници - например то-
плина, звук и вибрации.

Институтът „Фрауенхофер” в Щут-
гарт разработва система от модули, 
която пречиства отпадните води в мле-
копреработването и паралелно с това 
произвежда ток. В технологията са 
комбинирани четири различни електро-
химични процеса. Крайната цел е да се 
генерира водородът, който се използва в 

интегрираната горивна клетка за добив 
на електричество.

Големите млекопреработватели из-
ползват биореактори за пречистване. 
Но малките и средните фирми не могат 
да си позволят подобна инвестиция. За-
това на помощ идват изследователите 
от института. 

В рамките на подпомогнатия финан-
сово от ЕС проект „Реваген“ екип от 
научни учреждения и фирми разработва 
многостепенна технология за очиства-
не на отпадните продукти. Отделните 
стъпки на процеса са комбинирани и ин-
тегрирани в затворен цикъл. Очистена-
та вода може да се използва директно за 
технически цели, например за почистване 
на съоръженията и машините, обяснява 
ръководителят на проекта Александър 
Карос. Партньори са институти и фирми 
от Испания, Холандия, Германия, Италия, 
Великобритания и Португалия. 

В бъдеще сградите в 
пустините или в места с 
недостиг на вода ще имат 
собствен естествен из-
точник на живителната 
течност. Ако керемидите 
на постройките бъдат по-
крити с иновативен мате-
риал, той ще кондензира 
нощната влага до вода и 
ще я отвежда в резерво-
ари. Идеята за това на 
стартиращата компания 
NBD Nano е заимства-
на от устройството на 
бръмбар, живеещ в пусти-
нята Намиб.

В хитиновата обвивка 
на гърба си насекомото 
има издутини. Нищожна-
та влажност от въздуха 
се кондензира между тях, 
докато се образува капка. 
Тя се търкаля по каналче-
тата между издутините 
и пада директно в устата 
на бръмбара. Изобретате-

лите копирали релефа от 
гърба на насекомото и го 
направили върху бутилка. 
Така конструираният съд 
се напълва с по три литра 
на час. 

Използването на при-
родата като вдъхновение 
за създаването на техно-
логии, известно като би-
омимикрия, добива все по-
голяма популярност. NBD 
Nano е основана от чети-
рима наскоро дипломирали 
се студенти. Те изучавали 
месеци наред насекомото, 

което живее в най-сухото 
място на Земята с малко 
над сантиметър валежи 
на квадратен метър го-
дишно. „Важно беше да 
използваме биомимикрия 
в дизайна си, вече сме 
доказали потенциала на 
идеята и сме в процес на 
изработване на напълно 
функционален прототип“, 
обяснява Мигел Галвес, 
един от основателите на 
компанията. Той предпола-
га, че до 2015 г. изобрете-
нието ще е на пазара.

Всеки желаещ може да 
стане кандидат-марсиан-
ец. Проектът Mars One, 
който смята да изпрати 
експедиция към Червената 
планета, официално откри 
подбора на участниците.

За да попадне някой 
сред тях, е достатъчно 
да попълни заявка на сай-
та и да плати малка сума, 
обясниха ръководителят 
на екипа Бас Лансдорп и 
партньорите му - нобе-
ловият лауреат Герард’т 
Хоофт и медицинският 
директор Норбърт Крафт.

Те разкриха детайли 
за идеята, която наричат 
„покана за бъдещето“, а 
други – „грандиозна афе-
ра“. Подборът на участни-
ците за проекта, на кои-
то предстои да прекарат 
седем години в подготов-
ка за полета до Марс, ще 
завърши през 2015 г. и ще 
премине през четири ета-
па, два от които ще се 
излъчват по телевизията. 

Още в началото на 
годината Mars One пред-
стави изискванията си 
към колонизаторите. Те 
трябва да са на възраст 

над 18 г., да имат твър-
да решимост да вървят 
към целта, способност да 
изграждат и поддържат 
добри отношения с други 
хора, лесно да се адап-
тират, да са любопитни 
и творчески личности. 
Максимално допустима 
възраст не е посочена. 
През януари 2016 г. към 
Червената планета ще се 
отправи товарен кораб с 
2,5 т оборудване, слънчеви 
батерии и други полезни 
за бъдещите колонизато-
ри вещи. Този полет ще 
бъде демонстрационен 
и призван да отработи 
технологията за кацане 
на кораба на повърхност-
та на планетата. След-
ващият рейс през 2018 г. 
ще изпрати първия от два 
марсохода, който ще избе-
ре място за колонията. То 
трябва да бъде с доста-
тъчно слънчева светлина 
за получаване на електри-
чество и да има воден 
лед. През 2021 г. на Марс 
трябва да кацнат шест 
кораба, два от които ще 
станат жилищни блокове, 
два – елементи от систе-

мата за животоподдържа-
не, още един ще е склад, 
а последният ще откара 
втория марсоход.

Авторите на проек-
та смятат, че главният 
риск за плана им може да 
е недостатъчното фи-
нансиране. За първите 
преселници на Марс ще 
бъдат необходими 6 млрд. 
долара, а за всяка следва-
ща експедиция – по чети-
ри. Mars One планира да 
получи основния източ-
ник на финансиране, като 
направи шоу от цялото 
начинание и продаде те-
левизионните права за 
неговото излъчване. Като 
ориентир Лансдорп обича 
да говори за олимпийски-
те игри, които по такъв 
начин събират доста при-
лични суми. Любопитно е, 
че Mars One смята да пла-
ща на своите „марсианци“ 
заплата, за да могат те 
да издържат семейства-
та си. Първото по рода 
си риалити шоу трябва да 
започне още през 2013 г. 
Един от консултантите 
му е създателят на „Биг 
брадър“ Джон де Мол.
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Своеобразен „зелен съюз“ градят Индия и Япония. 
В основата му е строителството на 24 екограда в 
индустриалния коридор Делхи - Мумбай (DMIC). Те ще 
имат оптимизирано енерго- и водоснабдяване, пеше-
ходни и велосипедни алеи, както и системи за съвре-
менно рециклиране на отпадъците и водата. 

Обявеният преди три години проект вече е в ход. 
Подготвителни работи са започнати в седем гра-
да. Новите зелени селища ще бъдат важна част от 
DMIC. 

Компании като Hitachi, Mitsubishi и Toshiba се 
включват в проектирането и изграждането им. Тъй 
като промишлеността и градските системи на Япо-
ния са по-енергийно ефективни от тези в Индия, 
строителството на селищата ще позволи размяна-
та на опит между двете държави и цялостен напре-
дък в качеството на живот в най-голямата страна 
на субконтинента. 

Представете си не-
бостъргач във формата 
на пирамида, но обърнат 
наопаки и вдълбан под по-
върхността. Амбициозни-
ят проект Earthscraper, 
който се предлага да 
бъде реализиран в Мекси-
ко сити, обещава да реши 
редица проблеми на прена-
селената столица, прена-
сяйки ги под земята.

Историческият цен-
тър на Мексико е в пла-
чевно състояние и затова 
се изисква прагматичен 
подход за  преустрой-
ството му, обосновават 
идеята си авторите от 
местното студио BNKR 
Aquitectura. 

Макетът на предла-

ганата сграда прилича на 
обърната надолу пирами-
да от Империята на ац-
теките. На повърхност-
та остава само плоското 
й дъно, което позволява 
останалите в центъра на 
града колосални здания да 

бъдат напълно съхране-
ни и да се спести площ. 
По цялата дълбочина на 
сградата има свобод-
но пространство, което 
осигурява снабдяването 
му с достатъчно въздух 
и светлина, преминаващи 

през стъкления покрив.
Концепцията пред-

полага първите десет 
етажа на Earthscraper да 
служат за туристиче-
ски център, където ще 
се разполагат изложби, 
посветени на културата 
на ацтеките и маите. 
Следващите десет ще са 
за магазини и жилища, а 
най-долните до 55-ия под-
земен етаж ще се превър-
нат в офиси. 

Авторите предлагат 
огромното съоръжение да 
се изгради в самия център 
на Мексико, на площад „Ел 
Зокало“. Той се намира в 
съседство с Двореца на 
нациите и сградата на 
правителството.

Сградата на S IMMO AG - „Сер-
дика офиси“, получи наградата за зе-
лена сграда в Югоизточна Европа в 
рамките на международния конкурс 
за недвижими имоти SEE Real Estate 
Awards.

Проектът бе отличен за внедре-

ните решения за енергийна ефек-
тивност.

Организатор на престижния 
конкурс, който се провежда за осма 
поредна година, е специализираната 
медия EuropaProperty. Заключител-
ната церемония по награждаването 
тази година се състоя в Букурещ. 
Представители на 26 компании за 
недвижими имоти, финанси и инвес-
тиции оценяваха проектите. Избо-
рът на победителите беше удосто-
верен от Ernst & Young. 

Зданието се издига на осем 
етажа над „Сердика Център” на бул. 
„Ситняково“ в София. За постигане-
то на по-висока енергийна ефектив-
ност допринася системата за упра-

вление. Тя контролира осветлението 
на общите площи и отдадените под 
наем, паркинга, отоплението, вен-
тилацията, охлаждането, програ-
мирането на асансьорите и други 
елементи.

Покривът допринася за по-малки-
те вредни емисии в атмосферата. 
Благодарение на големите зелени 
площи върху него сградата позво-
лява усвояването на по-голямо ко-
личество дъждовна вода и същевре-
менно абсорбира замърсителите и 
въглеродния двуокис. Прозорците и 
слънцезащитните приспособления 
имат двойно вътрешно остъкляване 
и ламинирано нечупливо стъкло от 
външната страна. 

Начало на реконструкцията на една от най-гранди-
озните исторически сгради в Европа – двореца на крал 
Фридрих Велики, бе дадено в Берлин.

Части от оригиналната постройка датират от ХV в. 
Палатът е бил основна резиденция на владетелите на 
Прусия през 1701 г. Той оцелява след бомбардировките 
през Втората световна война, но е взривен от власти-
те в Източна Германия през 1950 г. и на негово място 
е изграден Дворецът на републиката, в който се по-
мещавал парламентът на някогашната ГДР. След обе-
динението Берлин го срина през 2006 г., за да отвори 
пространство за реконструкция на оригиналния дворец.

Президентът на Германия Йоахим Гаук даде нача-
лото на проекта, който по план трябва да бъде за-
вършен през 2019 г. Предстои възстановяването на 
оригиналната фасада на двореца, като същевременно 
ще бъде създаден модерен интериор. В сградата ще 
се помещават колекции от неевропейско изкуство, 

Стачка на събраните крака. Този необичаен на-
чин на протест са избрали жените в колумбийския 
град Барбакоас заради лошото състояние на мест-
ните пътища. Над 200 представителки на нежния 
пол официално се включиха в акцията, която ще про-
дължи, докато властите не ремонтират шосетата. 

В Барбакоас главният път е един, но премина-
ването до съседния град на разстояние само 50 км 
продължава десет часа. Под лозунга „Стачка на съ-
браните крака“ се има предвид, че жените катего-
рично ще отказват на мъжете. Дамите се надяват, 
че това ще накара чиновниците, които са предимно 
мъже, да се заемат с ремонта на магистралата.

Пътищата по тези места в Колумбия са толкова 
лоши, че автомобилите често се чупят или засядат.

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Последователи на Чи-
кагската икономическа 
школа на Милтън Фридман 
възнамеряват да инвести-
рат в проекта Seasteading 
Institute за строителство 
на океански селища върху 
платформи в неутрални 
води. Заселването на пър-
вото съоръжение близо до 
Сан Франциско е планира-
но за 2019 г.

Градчето ще се състои 
от 12-тонни модули, всеки 
изчислен за 270 обитате-
ли. Структурите, напом-
нящи нефтени платформи, 

ще могат да се придвиж-
ват с помощта на дизело-
ви двигатели, да хвърлят 
котва и да се стиковат 
една с друга. 

През 2008 г. милиар-
дерът Питър Тил, съз-
дател на системата за 
разплащане PayPal и един 
от първите инвеститори 
във Facebook, даде половин 
милион долара за старти-
ране на идеята, а наскоро 
обяви, че ще добави още 
1,25 млн. долара.

Ръководител на Sea-
steading Institute е Петри 
Фридман, внук на Милтън 
Фридман, създател на 
Чикагската икономиче-
ска школа. Както дядото, 

така и Петри, а и Питър 
Тил са либертарианци. За 
тях строителството на 
обитаеми океански плат-
форми е опит да се осъ-
ществи утопия.

Либертарианството 
е политическа идеология, 
защитаваща естестве-
ните права  на живот, 
лична свобода и право на 
собственост. Част от 
последователите са анар-
хо-капиталисти, други са 
монархисти, но повечето 
защитават идеята за 
минималната държава. 
В Seasteading Institute съ-
ществува и юридически 
департамент, който ще 
се постарае корпоратив-

ната държава, отличава-
ща се от тоталитарната 
със свободата на движе-
ние, да не се окаже в меж-
дународна изолация.

Тил, който притежава 

1,5 млрд. долара, твърди, 
че би предпочел да инве-
стира в космическа коло-
ния. Според него техноло-
гиите ще направят това 
възможно едва след около 

50 г., които могат да бъ-
дат прекарани на вода. 
Милиардерът очаква бро-
ят на обитателите на 
платформите на свобода-
та да достигне милион. 

библиотеки и културни центрове.
Строежът на комплекса ще струва на немските да-

нъкоплатци 600 млн. евро. Проектът, както и сумата 
за неговото изпълнение предизвикаха противоречиви 
публични дискусии в страната.

Първият изкуствен град ще е край Сан Франциско

Зеленият град се вписва добре в природата на Индия
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Френската певица ZAZ 
ще се завърне в България 
на 27 юли за участие на 
музикалния фестивал Spirit 
of Burgas. Колоритната из-
пълнителка ще дойде у нас 
с чисто нов албум и бъл-
гарските фенове ще са 
сред първите, които ще 
имат шанса да чуят пес-
ни от него на живо. След 

невероятния успех на кон-
церта й в зала 1 на НДК 
миналата година сега ZAZ 
идва с обещание за още 
по-незабравим лайв.

Isabelle Geffroy, какво-
то е истинското име на 
певицата с артистичен 
псевдоним ZAZ, е възпи-
таник на престижната 
консерватория CIAM в 
Бордо. Музикалната й ка-
риера започва през 2001 г., 
а в следващите почти 
десет години се изявява 

като вокалистка в редица 
групи. През 2010 г. издава 
дебютния си солов албум 
ZAZ, който моментално я 
изстрелва във всички ев-
ропейски класации, а френ-
ското списание Telerama 
смело отбелязва: „ZAZ има 
божествен глас! Тя е от-
критието на годината!“ 
Славата я понася по тур-
нета и фестивали, хитът 
Je Veux оглавява безброй 
чартове, а албумът става 
двойно платинен.

Премиерата на вто-
рия й студиен диск Recto 
Verso бе преди броени дни. 
Той представя 14 нови 
парчета с носталгични и 
магически рими, сред кои-
то сингъла On ira, който 
моментално се превърна 
в хит.

Сред най-големите си 
вдъхновения ZAZ посочва 
Вивалди, Ела Фитцдже-
ралд, Боби Макферин и 
Ричард Бона. Тя споделя, 
че се увлича по африкан-
ските и латино ритмите, 
а стиловете, които най-
много изразяват душата 
й, несъмнено са цигански 
джаз, блус, латино и стари 
френски песни.

В мрежата на Eventim 
вече могат да бъдат на-
мерени еднодневни би-
лети за Spirit of Burgas, 
както и билети „след по-
лунощ“ - съответно на 
цени от 69 и 30 лв. Все 
още има останали и от 
промоционалните билети 
за целия фестивал - на 
цена 99 лв.

of Burgas
Това ще  
е второто 
гостуване  
на 
колоритната 
французойка 
у нас

„Животът, който позна-
ваме, ще изчезне след 90 дни. 
От нас зависи да промeним 
това.“

Тези стряскащи думи са 
предизвикани от вълна от 
страх, заплашваща да залее 
човешкия вид. Мистериозна 
епидемия лишава от разум и 
емоции всеки индивид и никой 
не е застрахован, 
че няма да загуби 
своята човечност 
и да стане поредни-
ят враг в зловеща-
та тълпа. Откъде 
тръгва епидемия-
та, какво причинява 
обезумяването на 
хората и как да бъде 
спряно, преди да 
стане твърде къс-
но? От отговорите 
на тези въпроси за-
виси оцеляването на 
човечеството.

Един човек има 
опита и познанията 
да открие източника 

на надвисналия глобален 
апокалипсис. Гари Лейн 
(Брад Пит) е бивш пред-

ставител на Обединените 
нации и избран за мисията 
да спре унищожителното 

нашествие заради 
огромната му мре-
жа от контакти 
по целия свят. За-
лог за неговия ус-
пех е собствено-
то му семейство, 
тъй като панде-
мията се развива 
с бясна скорост 
и с всеки изминал 
час зоните на си-
гурност по света 
намаляват. От 
Северна Корея, 
през Йерусалим и 
Европа милиарди 
хора разчитат 
на спасение. Под 
н апр еже н ието 
на тиктакащия 
часовник и нара-
стващия ужас по 
света мисията 
на Гари Лейн е да 
разреши загадка, 

която е на път да унищожи 
човечеството.

В епичния хорър трилър 

действието се развива в 
наши дни, а създателите на 
филма успяват да придадат 
стряскаща достоверност 
на събитията на екрана. 
Напрежението, реализмът и 
нарастващото усещане за 
опасност въвличат зрителя 
в свят, който изглежда на-
пълно възможен.

С безспорния си талант 
холивудската звезда Брад 
Пит не само пресъздава за-
владяващо образа на героя 
си Гари Лейн, но участва в 
създаването на „Z-та све-
товна война“ и като проду-
цент. В интервю за списа-
ние Entertainment Weekly той 
сподели, че подобни филми са 
като сложен пъзел. Целта на 
екипа му е била да баланси-
ра между сериозната тема 
за възможното обединяване 
на човечеството въпреки 
различията в днешния свят 
и забавлението, което зри-
телите очакват от една 
зрелищна мегапродукция.

Новият роман на Дан Браун връща читателите 
към света на Робърт Лангдън, облечения със сако от 
туид професор по символика, който е главен герой 
в „Шифърът на Леонардо“ и „Шестото клеймо“. Този 
път професорът е на ход по живописните улици на 
Флоренция, измъквайки се от полицията и сенчеста 
наемна групировка, докато се опитва да спре луд учен. 

Катализатор на приключението е „Божествена 
комедия“ от Данте, която дефинира съвременното 
виждане за ада. Легендарното произведение служи 
като източник на безброй алюзии в сюжета, както и 
за много нумерологични следи, на които Лангдън да се 
опре в поредното си приключение.

„Има много типове литература за всякакви вкусо-
ве“, казва Дан Браун. Той споделя, че за него е важно, 
че книгите му предизвикват диалог и интерес на хо-
рата към изкуството, архитектурата и литература-
та. „Ние водим толкова забързан живот и диалогът 
е този, който поддържа интереса към изкуството, 
религията и духовността“, убеден е той.

Неговият „Ад“ започва с цитат от Данте, който 
описва хората, пренебрегващи належащите общест-
вени проблеми. „Най-мрачните места в ада са запазе-
ни за онези, които остават неутрални във времена на 
морална криза.“ Според Дан Браун горделивият човек 
се чувства имунизиран към световните проблеми. 
„Всички ние в даден момент сме били виновни, че обръ-
щаме гръб на световен проблем“, категоричен е той.

А за онези, които предпочитат приключенията на 
Робърт Лангдън на големия екран, писателят споделя, 
че няма съмнения за кинематографичното бъдеще на 
романа подобно на предишните му романи „Шифърът 
на Леонардо“ и „Шестото клеймо“ („Ангели и демони“).

Легендарният музи-
кант Ману Чао и проектът 
му La Ventura ще се срещ-
нат отново с българска-
та публика на 16 септем-
ври в зала „Фестивална“. 
Тогава родните фенове 
ще станат свидетели на 
неповторимия спектакъл 
на французина с испански 
корени, чийто музикален 
стил е уникална смес от 
ска, реге, пънк, салса и не-
подправен рок.

„Пиша песните само за 
себе си, но се радвам мно-
го, когато те се харесат 
на публиката“, разказва 
Ману Чао. За разлика от 
повечето музиканти той 

и хората около него се отдават на 
абсолютна импровизация и свобода 
на творчеството. 

Музиката му е енергична и 
трудно попада в една категория 
- стилова или езикова. Сам казва 
за себе си, че е човек, който се 
чувства уютно на всяко място по 
света. Определя се като „гражда-
нин на момента“, антиглобалист, 
ревностен защитник на различни 
екологични каузи и яростен критик 
на комерсиализма. Смята се за 
свободен и цени простите неща в 
живота и в изкуството. 

Броят билети, които ще бъдат 
пуснати в продажба, е ограничен 
до 3000. Цената им е 50 лв. и могат 
да бъдат намерени в разпростра-
нителската мрежа на Ticketstream.

Z
„Животът, който познаваме,  

ще изчезне след 90 дни. От нас зависи 
да промeним това.“
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Светослав Загорски

Голяма част от запалените 
пътешественици са влюбени в 
природата, но има и такива, кои-
то обожават легендите и места-
та, в които оживява загадъчното 
Средновековие. Точно такава дес-
тинация, и то най-близката до 
България, е румънската провинция 
Трансилвания. Тази земя се слави 
с хиляди исторически места, ори-
гинална култура и великолепната 
природа на Карпатите. 

Пограничните райони с Унга-
рия могат да предложат на тури-
стите наред със самобитната 
култура забележителности като 
крепостта „Орадя”, датираща 
от XI в., музея „Цара Кришурилор“, 
евангелската църква в Бистрица, 
строена през XV в., пещерния ком-
плекс в Бихор, много балнеологич-
ни курорти. 

Най-голяма популярност Тран-
силвания добива заради легендите 
за румънския владетел от XV в. 
Влад III Дракула. Той става герой 
на известния едноименен роман 
на английския писател Брам Сто-
кър, с което и до днес местата, в 
които се е подвизавал, привличат 
милиони почитатели на истории-
те за вампири.

Трансилвания е била унгарско 
владение, част от Австро-Ун-
гарската империя, а за крат-
ко и молдовска провинция. През 
Средновековието е полунезави-
симо княжество под върховната 
власт на Османската империя, 
а държавният ръководител носи 
титлата трансилвански княз. 
През 1600 г. трите княжества - 
Влашко, Молдова и Трансилвания, 
били обединени от Михай Храбри, 
но едва за една година. По-късно 
Трансилвания не се присъединява 
обратно към Унгарското крал-
ство, а става отделна област 
под неговата корона. През 1848-
1849 г. родината на Дракула от-
ново става част от Унгарското 
кралство. Това продължава до 
1920 г., когато Трансилвания заед-
но с други земи е присъединена по 
силата на Трианонския мирен до-
говор към Румъния. Кратката ни 
обиколка из областта тръгва от 

Брашов.

Древният център на Трансил-
вания си заслужава да се посети 
заради паметниците, датиращи 
още от феодалната епоха. Пред-
полага се, че градът е основан 
през 1203 г. В периода 1448-1453 г. 
Йоан де Хунедоара разрушава кре-
постта „Брасовия” и със строи-
телните материали от нея започ-
ва средновековното укрепване на 
Брашов. Изградени са 8 бастиона 
и 32 отбранителни кули.

През първата половина на 
XV в. в града е основан и българ-
ският квартал „Шкеи“. Заселници 
са българи - строители в града, 
а впоследствие нараства заради 
придошлите търговци и българ-
ски бежанци. Главни забележител-
ности на Брашов са останките 
от цитаделата (1395-1553 г.) и 
църквата „Св. Николай“ (1495 г.). 

Тук обаче се намира едно от 
култовите места в Румъния –  

Бисерика Нягре (Черната църква), 
датираща от XIV-XV в. Изграде-
на е от трансилванските сакси 
и е най-голямата постройка в 
готически стил в страната. 
Сградата е повредена от пожар 
при навлизането на австрийски-
те войски по време на Голямата 

турска война. Поради тогаваш-
ния си вид църквата получава 
названието Черна. След пожара 
е възстановена през 1689 г. спо-
ред тогавашните архитектурни 
тенденции.

Най-старата скулптура в 
църквата е на свети Йоан Кръ-

стител, намираща се в хоровата 
част. Други изобразяват основа-
теля на храма Томас и небесния 
покровител на Трансилвания све-
ти Николай. По-новите скулптури, 
повлияни от ренесансовото изку-
ство, се намират на северната 
стена. Основната изобразява 
Исус във Втория храм. Изображе-
ния на статуите на Божия син и 
майка му украсяват герба на Бра-
шов, обърнат към кметството, и 
се считат за патрони на града. 

Само на 30 км от тук - на гра-
ницата на Мунтения и Трансилва-
ния, е разположен знаменитият 
замък „Бран”, известен като 

Замъка на Дракула. 

Дворецът е построен през 
1395 г. от местните жители, 
които вложили в постройката 
собствени сили и средства. 
За сметка на труда си те били 
освободени от данъци в продъл-
жение на няколко века. В периода 
1622-1625 г. са достроени и две 
защитни кули. Построен на върха 
на скалите и имащ необикновена 
трапецовидна форма, замъкът 
„Бран” е служил за стратегиче-
ска отбранителна крепост. Той 
има 4 нива, които се съединяват 
със стълба. Залите и коридорите 

му оформят зага-
дъчен лабиринт. 
Във вътрешния 
двор има кладе-
нец, който спо-
ред преданието 

води към подземни помещения.
Дворецът първоначално при-

надлежал на Мирче Старший, а 
впоследствие на жителите на 
Брашов и Хабсбургската импе-
рия. Според легендата тук нощу-
вал по време на походите си Влад 
Цепеш Дракула и обичал да ловува 
в местността около замъка.

След 1918 г., едновременно 
с провъзгласяването на Велика 
Румъния, жителите на Брашов, 
детите, които издигнали замъка, 
го подарили на кралица Мария в 
знак на любовта и предаността 
си към нея. Така „Бран” станал 
кралска резиденция. Днес в него 
е разположен Музеят на исто-
рията и средновековното изку-
ство, в който са представени 
румънска и чуждестранна мебел, 
колекции оръжия и доспехи, както 
и други интересни предмети от 
XIV - XIX век.

Сигишоара 

Градът е основан през XII в. 
от трансилвански саксонци, но 
мястото е било населено още в 
древността от римляните. Днес 
западната архитектура и сред-
новековните църкви с техните 
прелестни камбанарии превръ-
щат Сигишоара в популярна ту-
ристическа дестинация. Всяко 
лято тук се провежда Фестивал 
на средновековните изкуства. По 
време на празника може да види-
те артисти и участници, облече-
ни като рицари и дами, както и 
различни танцьори, жонгльори и 
кукловоди.

Тук се намира и къщата на 
Влад Цепеш. Можете да я посе-
тите, макар че няма източници, 
които достоверно да посочват 
именно нея като родно място на 
Дракула.

Сигишоара е прочут и с краси-
вата си средновековна Цитадела, 
която през 1999 г. беше включена 
в списъка със световното култур-
но наследство на ЮНЕСКО. В нея 
се влиза през часовниковата кула, 

която е една от девет-
те оцелели от общо 14. 
Дървеният часовник е 
поставен на върха на Ци-
таделата през 1604 г. До 
двата големи цифербла-
та са измайсторени две 
лилави фигури – воин и 
ангел, носещ две свещи, 
които се задвижват от 
часовниковия механизъм. 

Улиците на града са 
запазили старинното си 
очарование. Те са малки и 
павирани. По тях може да 
се видят различни зана-
ятчийски дюкяни, както 
и красиви къщи, боядиса-
ни в жълто, охра, зелено 
и розово.

Легендите от загадъчното Средновековие 
оживяват в румънската провинция 

Äðàêóëà Замъкът „Бран”, където 

е отсядал граф Дракула

Старият център 

на Брашов изглежда 

великолепно

Крепостта 

в Сигишоара

Черната църква

Къщата, която се смята 

за родно място на Дракула, в Сигишоара

Кулата с 

часовника 

на Черната 

църква
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Dear builders, 

The deadline for submitting ap-
plications under Article 20, para-
graph 2 of the Chamber of Builders 
Act expires at 5 p.m. on 1 July 2013. 

The procedure is very simple. It 
is not required to complete in the 
software information from the annu-
al report or apply the annual report 
or certificate for presence or ab-
sence of public debt. The required 
information from both documents is 
certified by the representative per-
son in the form of statement in the 
application itself. The three values 
of the report for 2012 are filled in 
(NSR, DMA and average number 

of staff) and is marked absence or 
size of public debt set by the recent 
issued by NRA document. 

The appl icat ion should be 
printed by the electronic system of 
CPRB with an attached payment 
document about the price paid for 
the annual service in CPRB and 
submitted in the regional unit “Reg-
ister” according to HQ of the builder 
by 5 p.m. on 1 July 2013. 

For convenience of builders ap-
plications under this procedure will 
be accepted on 29 and 30 June 
2013 (Saturday and Sunday) in all 
regional offices of BCC during the 
working hours.  

By decision of the commis-

sion from 21 June to 1 July 2013 
are ceased all other blocks of the 
system of CPRB to not in any way 
prevent the acceptance of applica-
tions under the procedure of Article 
20, paragraph 2 of CBA. 

All failed to submit applications 
under Article 20, paragraph 2 of 
CBA to the above mentioned dead-
line - 1.07.2013 will be deleted from 
CPRB. 

For further information on the 
procedure, please contact the re-
gional offices “Register” of BCC. 

Respectfully,
Commission for keeping, main-

tenance and use of CPRB 

The Public Procure-
ment Act (PPA) will be 
amended so as to ex-
pand the access of 
companies to tenders 
and to have more equal 
conditions for them. 
I t  is envisaged that 
amendments be made 
by a counci l  to the 
government composed 
by representatives of 
employers, non-gov-
ernment organizations 
and trade unions. The 
deadline for submitting 
proposals to the Na-
tional Assembly is the 
end of October. The 
state will pay its debts to the business by 30 
August and VAT to companies will be restored 
as quickly as possible. 

This is provided in some of the measures 
prepared by the Cabinet in three directions 
– to improve the social situation of Bulgar-
ian citizens, the business environment and 
to democratize governance. They were ap-
proved by 108 deputies with 107 votes for and 
one abstained from Ataka. GERB MPs did not 
participate in the discussions. The MPs from 
Coalition for Bulgaria, MRF and the formation 
of Volen Siderov, however, more than two and 
a half hours discussed the proposals in the 
plan that Prime Minister Plamen Oresharski 
presented to them from the parliamentary 
tribune. 

“I need your temporary support for emer-
gency package of measures related to fixed 
terms. For me is very important civil peace to 
be preserved in the name of stabilizing the 
country,” he addressed the MPs. Oresharski 
defined the decision to elect MRF MP Delyan 
Peevski as President of SANS as a political 
mistake and apologized to the people who 
protested during the week. “My resignation 
would be very easy for me personal decision. 
But it would be irresponsible of me to chal-

lenge even greater chaos in the country and 
to predetermine another special elections,” he 
said. The Prime Minister expressed his belief 
that the challenges facing Bulgaria need to 
seek what is close rather than what divides. 

One of the set concrete measures is to be 
taken steps to attract credit resources in the 
Bulgarian Development Bank to facilitate ac-
cess to financial resources for start-up, small 
and medium businesses. 

“Now we need to improve conditions for 
the private sector and promote entrepreneur-
ship of active citizens,” was adamant Ore-
sharski. 

He said that in the autumn session of Par-
liament will be introduced legislative changes 
in the direction of easing the administrative 
burden on the business. They will work on im-
proving the single account for payments to the 
budget by changing the Tax Procedure Code. 

“A broad public debate is coming on the 
priorities in the Partnership Agreement with 
the European Commission for the next sev-
en-year period,” said Plamen Oresharski and 
added that in parallel with that will be acceler-
ated the absorption of EU funds in order to 
reduce the risk of loss of funds for operational 
programs period 2007-2013. 

Amendments to PPA by November, 
provides plan „Oresharski”  

Empowerment of ethical 
committees will enhance the BCC 
prestige 

Mr. Maznev, what are the main 

signals that enter the Committee on 

professional ethics at the BCC Re-

gional Office - Sofia?

I would divide them into four groups. 
The first contains signals regarding 
the way of conducting and reporting of 
public procurement. The second group 
is related to problems and relationships 
in payments that exist between individ-
ual members of the Chamber as well 
as obligations of external entities. The 
third group contains complaints regard-
ing the qualities of the product when 
the end user – mostly private persons 
react not without reason sharply. The 
fourth group contains issues that our 
members face the administrative bur-
den and monopolies. These are the four top-
ics on which the Chamber and Committee 
have worked in recent years. 

Can you see a broader place of the ethi-

cal committees and strengthening their role 

in regulating the relations between compa-

nies in the industry?

What we in the BCC regional Office – 
Sofia have tried to do is in two directions 
– to seek solution to the problems raised by 
our members and secondly – to generate 

ideas that set up certain practices. I think 
the empowerment of ethical committees 
and their role in relationships in the industry 
will enhance the prestige of the Chamber. 
Membership in it should be subject to ob-
servance of ethical norms. The criteria for 
entry into the Chamber should be rethought 
and the company should deserve the right 
to be part of BCC. The membership itself 
should be a guarantee of the capabilities 
of the builder, a certificate for high quality 
of the company. 

Miroslav Maznev, Chairman of the Regional Committee 
on Professional Ethics at BCC Regional Office - Sofia:

5 km from the city center, 23 km from 
Sofia airport, close to the international road 
Belgrade-Istanbul, 5 km from Lyulin motorway 
and 30 km from Hemus motorway – this is the 
location of the largest economic zone in the 
country “Sofia – Bozhurishte”. 

The start of the infrastructure construc-
tion and the first investment which belongs to 
German company Behr-Hella Thermocontrol 
GmbH was launched on 17 June in the pres-
ence of President Rosen Plevneliev, Minister 
of Economy and Energy Dragomir Stoynev, So-
fia Mayor Yordanka Fandakova, Bozhurishte 

Mayor Asparuh Asparuhov and many guests. 
On the project has been working since 

September 2010 when state-owned “National 
company industrial zones” (NCIZ) bought prop-
erties with dropped purpose over an area of 
2,550 acres by the Ministry of Defense. 

Several years later on the site of the 
weeds will grow an industrial park for clean 
manufacturing operations, logistic center and 
intermodal terminal with links to road and rail 
transport, high-tech park, administrative and 
business center, promises CEO of NCIZ Valery 
Andreev. 

started with a German plant 

Roadmap for training in EE is ready 
Bulgaria already has its 

roadmap for training in energy 
efficiency (EE) in buildings. 
The strategic document has 
been prepared under project 
BUILD UP Skills Bulgaria and 
is related to the harmonization 
of Bulgarian legislation with EU 
recommendations in the field 
of climate and energy targets 
by 2020. According to them, 
our country should be ready for 
mass and high-quality renova-
tion of buildings and construc-
tion of new buildings with ener-
gy consumption close to zero. The roadmap 
is a result of the joint work of the Center for 
energy efficiency “EnEffect”, which is the pro-
ject coordinator, the Bulgarian Construction 
Chamber (BCC) and the National Agency for 
Vocational Education and Training (NAVET). 

In short terms the three organizations 
worked out a detailed analysis of the situ-
ation in the construction sector and related 
to it professional education and training. Six 

months later they presented a proposal for a 
Roadmap of Bulgaria, as the project was ap-
proved for funding in competition with open 
procedure “National qualification platforms 
and roadmaps to 2020” of the initiative BUILD 
UP Skills under the program “Intelligent en-
ergy – Europe”. Similar strategic documents 
are developed and applied in all countries EU 
members and in 3 more countries of the Old 
Continent. 
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Футбол

Тенис

Олег Велинов, президент на БСФ:

Теодор Николов

Г-н Велинов, какво трябва да се 

направи, за да се подобрят условия-

та за развитието на снукъра в Бъл-

гария?

Трябва да има истинска професио-
нална снукър академия, която да служи 
на всички, които искат да тренират 
този спорт. За целта е необходимо 
целево финансиране, за да се наеме 
добра материална база, високока-
чествени снукър маси и да се органи-
зират постоянни семинари с междуна-
родни треньори, състезатели и съдии.

Смятате ли, че има нужда от 

подобряване на материалната база 

и изграждане на нови клубове по сну-

кър?

Със сигурност има какво да се 
подобрява откъм материална база 
на клубовете. Относно клубовете 
- колкото повече, толкова по-добре. 
Най-важното е да бъдат оборудвани 
с качествени маси, осветление и кон-
сумативи. Ако те липсват, клубовете 
няма как да са полезни за развитието 
на спорта, тъй като играта върху 
некачествени и неподдържани маси 
с лошо осветление няма нищо общо 
с истинските състезателни условия.

Вярвате ли, че един ден можем да 

видим българин сред топ играчите  

в света?

Да, със сигурност. Ако не го вяр-
вах, щях да спра да се занимавам със 
снукър. Това е моята голяма цел и ми-
сия.

В България има сериозен проблем 

с масовия спорт. Има ли интерес 

към снукъра у нас? Как върви рабо-

тата с подрастващите, със следва-

щото поколение играчи?

За радост се наблюдава прилив на 
момчета и момичета, които харесват 
снукъра и искат да го тренират. Има-
ме обещаващо младо поколение, макар 
и не толкова многолюдно все още. 
Развиваме се във възходяща посока, 
така че нещата са добре. Дано още 
много време да вървим все нагоре, а 
не да оставаме на едно ниво.

Голяма част от федерациите 

вече имаха среща с новия министър 

на спорта Мариана Георгиева. Вие 

срещнахте ли се с нея? 

Все още не сме се срещали с ми-
нистъра. Имах удоволствието да се 
запозная с нея на баскетболния мач 
„Левски” – „Лукойл“. Със зам.-министър 
Йордан Йовчев поддържаме връзка, 
като за моя голяма радост той уважи 
„Виктория България Оупън“ и връчи ку-
пата на Джон Хигинс.

Планираме среща с Мариана Геор-
гиева, като основното, за което би-
хме разговаряли, е именно въпросът 
с основаването на национална снукър 
академия и дали може държавата да 
ни помогне по някакъв начин - било то 
материален или с предоставяне на 
спортно съоръжение.

Какви са отношенията между 

Българската снукър федерация и 

държавата досега? Получавате ли 

нужната подкрепа и финансиране?

Отношенията ни с министер-
ството са отлични. Хората там виж-
дат, че правим хубави неща и се раз-
виваме добре. Оценяват и огромната 

реклама за България, която 
носи спортът, и са ни пома-
гали спрямо възможности-
те си. За съжаление снукъ-
рът не е олимпийски спорт 
и това е голяма пречка, за 
да можем да получим добро 
финансиране, с което да 
го направим един от топ 
спортовете у нас. Важен 
факт обаче е, че без министерство-
то нямаше как да бъдем домакини на 
нито един от големите форуми, които 
проведохме. Това са двете европейски 
първенства, едно световно и два тур-
нира от сериите PTC. 

Кои са най-големите предизвика-

телства пред вас?

Да изградим състезател готов да 
влезе при професионалистите в сну-
къра. Да създадем балканска снукър 
академия, в която да се развива само 
и единствено спортът. Все пак наша-
та школа е най- силна в Източна Евро-
па въпреки скорошните  ни традиции 
в спорта. По-добри сме от румънци, 
сърби, гърци и македонци.

А вие кога започнахте да се зани-

мавате активно с този спорт?

След като се върнах от студент-
ска бригада от САЩ през 2006 г. 
Тогава направих първия профилиран 
снукър клуб в Студентски град. По 
стечение на обстоятелствата дове-
дохме в България световния шампион 
за 2005 г. Шон Мърфи и именно той бе 
вдъхновението ми, за да повярвам, че 
всичко, което вече се случва сега, не 
е невъзможно.

Само преди броени дни при-

ключи турнирът от сериите РТС 

„Виктория България Оупън“, който 

се проведе в столичната зала „Уни-

версиада“. Доволен ли сте от орга-

низацията и резултатите, както и 

от посещаемостта от страна на 

зрителите?

Доволен съм от турнира, защото 
бе много силен. Голяма част от топ 
състезателите играха до края. Рони 
О'съливан бе фантастичен и зарадва 
публиката. Залата бе пълна за фина-
лите, дори и като за неделен ден - с 
над 1300 души. Относно организация-
та - няма как да не призная, че бе по-
добра от миналата година, но опреде-
лено има още много какво да се желае. 
Някои от проблемите са резултат от 
грешни решения, а други са свързани с 
необходимостта от повече финанси.

Като цяло съм доволен, въпреки че 
аз няма как да бъда напълно щастлив, 
тъй като винаги се стремя към по-
добро.

Според вас изненада ли бе отпа-

дането на Ракетата и спечелването 

на трофея от Джон Хигинс?

Няма как да е изненада, когато 
Рони пада от Джон Хигинс. Щеше да 
е изненадващо, ако беше загубил от 
Марк Дейвис или Майкъл Лес ли напри-
мер. Със сигурност Рони липсваше на 
публиката за финала, но това е спор-
тът. Джон Хигинс заслужи победата 
си със страхотната игра, която де-
монстрира.

За вас кой е най-добрият състе-

зател в света и кое е любимият ви 

играч?

Най-добрите състезатели в све-
та са Рони О'Съливан и Джон Хигинс. 
Те са пример за гиганти. Нещо като 
Федерер и Джокович в тениса.

Моят любимец се сменя непрекъс-
нато. Аз винаги съм за този, на кого-
то дават по-малко шансове. Разбира 
се, като всеки фен на спорта Рони, 
Хендри и Дейвис са едни от личните 
ми фаворити.

Преди турнира в столицата на 

срещата с Джейсън Фъргюсън зая-

вихте, че Българската снукър фе-

дерация ще се опита да организира 

по едно голямо първенство всяка 

година и че основен приоритет за 

родната централа е да се създаде 

добър български играч. Какво ни 

предстои оттук нататък? Кога ще 

бъде проведен следващият голям 

турнир у нас?

Надявам се следващият голям 
турнир по снукър да бъде следваща-
та година. Всичко е въпрос на финан-
сиране и спонсори. Организацията 
на подобно събитие е изключително 
скъпо удоволствие, особено за малка 
държава като България. Само наград-
ният фонд тази година беше 125 000 
евро. А тенденцията е всяка година 
да се увеличава. Ако искаме да напра-
вим дори малък турнир, са необходими 
поне половин милион лева. За нещо по-
сериозно сумата става космическа. 
Но пък аз не спирам да мечтая и да 
преследвам целите си, така че се на-
дявам нещата да вървят нагоре и в 
един момент да бъдем домакини на 
голям ранкинг турнир. За целта оба-
че трябва да се случат първите две 
стъпки - добра снукър школа в Бълга-
рия и световноизвестен български 
състезател.

Цялата документация относно проекта за новата 
трибуна „Бесика“ на стадион „Локомотив“ е готова и 
одобрена с подпис от различните институции, съобщи-
ха от клуба. Проектът е внесен в община Пловдив, която 
трябва да издаде окончателното разрешение за стро-
еж. „Надяваме се до една седмица да имаме и последния 
подпис, след който ще може да стартира строежът“, 
обясни административният директор на тима Атанас 
Узунов. Средствата за изграждането на трибуната 
бяха обещани от предишния финансов благодетел на 
„железничарите“ - Веселин Марешки. Не е ясно обаче 
дали варненецът ще се съгласи да даде парите сега, 
след като в клуба се върна Коко Динев. 

Новият сезон на Шам-
пионската лига ще стар-
тира с двубоите от 1-вия 
квалификационен кръг на 2 
юли 2013 г., а финалната 
среща ще се играе на 24 
май 2014 г. на Ещадио да 
Луш в Лисабон.

Отборите, директ-

но класирани за групова-

та фаза, са: „Байерн” (М), 
„Атлетико” (М), „Бенфика”, 
„Шахтьор” (Д), „Манчестър 
Ю”, „Байер” (Л), „Борусия” 
(Д), ПСЖ, „Олимпиакос”, 
„Манчестър Сити”, „Марси-
лия”, „Галатасарай”, „Челси”, 
„Ювентус”, ЦСКА (М), „Ан-
дерлехт”, „Барселона”, „На-
поли”, „Аякс”, „Копенхаген”, 
„Реал” (М), „Порто”.

Отборите, които ще 

играят плейоф за групо-

вата фаза, са: „Арсенал”, 
„Шалке”, „Пасош Ферейра”, 
„Реал” (С), „Милан”.

Отбори, които ще са 

в 3-ти квалификационен 

кръг: „Базел”, „Лион”, ПАОК, 
„Нордшеланд”, „Аустрия” 
(В), „Зенит”. „Фенербахче”, 
„Грасхопър”, АПОЕЛ (Ник), 
ПСВ, „Зулте-Варегем”, „Ред 

Бул (З), „Металист” (Хар).
Отборите, които ще 

се включат във 2-ри ква-

лификационен кръг, са: 
„Лудогорец”, „Макаби” (Тел 
Авив), „Слован” (Бр), „Слиго 
Роувърс”, „Хафнарфьордур” 
(Исландия), „Селтик”, „Мол-
де”, „Марибор”, „Сутьеска” 
(Ч. гора), „Виктория” (Пил-
зен), „Партизан”, „Екранас” 
(Литва),  „Шкендербеу” 
(Албания), „Легия” (В), „Ше-
риф” (Молдова), „Биркирка-
ра” (Малта), „Динамо” (З), 
„Гьор”, „Нефтчи”, „Ню Сей-
нтс” (Уелс), „Стяуа”, ХИК 
(Хелзинки), „Даугава” (Лат-
вия), „Калю” (Естония), БАТЕ 
(Борисов), „Динамо” (Тбили-
си), „Вардар”, „Клифтънвил” 
(С. Ирландия), „Елфсборг”, 
„Железничар” (Сараево), 
„Шахтьор” (Казахстан), 
„Еш” (Люксембург).

Отборите, които ще 

се включат в 1-ви ква-

лификационен кръг, са: 
„Ширак” (Армения), „ЕБ 
Стеймур” (Фарьорски о-ви), 
„Луситанос” (Андора), „Тре 
Пене” (Сан Марино).

Григор Димитров е поставен под номер 29 на започ-
ващото в понеделник Открито първенство на Велико-
британия. Димитров е 31-ви в световната ранглиста. 
Жребият за турнира ще се тегли днес, когато ще стане 
ясна и съперничката на Цветана Пиронкова в женската 
схема. Гришо няма да срещне поставен тенисист в пър-
вите два кръга, но в третия по всяка вероятност ще 
играе срещу съперник от Топ 8 в световната ранглиста. 
Той ще се състезава и на двойки в тандем с Фредерик 
Нилсен от Дания, а при дуетите Пиронкова ще си парт-
нира с Янина Викмайер от Белгия.

Двукратният шампион Рафаел Надал пък е поставен 
под номер 5 при мъжете. Това означава, че победителят 
през 2008 и 2010 г. може да срещне още на четвъртфи-
налите водача в световната ранглиста Новак Джоко-
вич, седемкратния шампион и защитаващ титлата си 
Роджър Федерер или местния любимец и миналогодишен 
финалист Анди Мъри.

Надал, който има 12 титли от Големия шлем, падна 
на пето място в световната ранглиста, след като се 
завърна на корта през февруари след 7-месечно отсъст-
вие заради травма на коляното. При жените защитава-
щата титлата си Серина Уилямс очаквано е поставена 
под номер 1, следвана от Виктория Азаренка и Мария 
Шарапова.

Олег Велинов е президент на Българ-

ската снукър федерация (БСФ), учреде-

на преди 6 години. За кратко време той 

направи чудеса с този спорт у нас, като 

популярността му се повиши изключител-

но, а сега имахме удоволствието да видим 

снукър елита в пълния му блясък в София. 

Благодарение на този млад и амбициозен 

човек България се появи на картата на 

световния снукър, а в момента цял свят 

говори за турнира, който се проведе в на-

шата столица. 

Снукър

Необходима е снукър 
академия на Балканите
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Който иска да е на високо във 
властта или в света на парите, 
трябва да поддържа правилната 
мрежа от познанства. А точни-
те хора се срещат извън офиса 
– в лоби баровете или по време 
на спорт. 

Ветроходството държи  

челното място

Ако искате да участвате във 
висшата лига, трябва да се бо-
рите в America's Cup. Това е най-
старата регата в света, която 
води началото си от 1851 г. В 
няколко серии шампионът пла-
ва срещу претендентите. Тя е 
известна като морската битка 
на ексцентричните милиардери. 
Състезанието стартира на 4 
юли от Сан Франциско. 

Може да участвате с високо-
технологичен катамаран в све-
товната серия на Extreme-40, 
която се смята за Формула 1 на 
плаването. Друг подходящ избор 
е Volvo Ocean Race и Световна-

та купа на платноходите.
За да се опитате да граб-

нете отличието, първо ще ви 
трябва лодка. Но не каква да е. 
Нужна ви е високотехнологична 
платноходна яхта. Подобни пла-
вателни съдове са на стойност 
над 100 млн. долара. Инвестици-
ята си струва, защото тук може 
да срещнете Лари Елисон, осно-
вателя на Oracle Team, милиар-
дера Ернесто Бертарели и мно-
го други влюбени в романтичния 
спорт богаташи.

Ако си падате по по-екс-
тремни преживявания, избере-
те водната Формула 1. Кара се 
моторница. Скучаещите милио-
нери могат да си купят такава 
и да наемат екип, към който да 
се присъединят. Такива мотор-

ници се използвали от контра-
бандистите на алкохол по вре-
ме на сухия режим в САЩ. Днес 
те са подобрени и развиват до 
200 км/ч.

Норвежкият предприемач 
и шампион в спорта Бьорн 
Гейлстен смята, че с един ми-
лион няма да стигнете далеч в 
дисциплината. Бившият кечист 
и актьор Хълк Холган и баскет-
болната звезда Денис Родман 
имат по няколко моторници. 

Полото

е микс между езда и хокей. 
Четирима играчи образуват 
един отбор, който се опитва да 
отбележи колкото се може по-

вече голове. Който не иска да е 
толкова активен, може в почив-
ката да слезе при публиката или 
с чаша шампанско в ръка да опра-
вя чимовете на тревата.

Голямата инвестиция са ко-
нете. Трябват поне четири, за-
щото всеки турнир се състои 
от четири раздела, в които все-
ки кон може да бъде язден само 
от един човек. Необходими ще са 
и хора, които да загряват конете 
предварително и след това да 
се грижат за почивката им. Тъй 
като ви трябва не какъв да е ек-
земпляр, а годен за турнира, то 
той ще ви струва не по-малко от 
20 хил. евро. Освен това трябва 
и транспорт за всяко едно скъпо 

животно, ветеринарен доктор, 
ковач и други специалисти.

Цялата кралска фамилия на 
Великобритания е запалена по 
полото. Елитни университети 
като Oxoford, Cambrigde и London 

School of Economics имат свои 
отбори. Китаристът на Genesis 
Майк Ръдърфорд, както и ак-
тьорът Томи Лий Джоунс също 
участват в играта. Напоследък 
е модно и поло със слонове, но 
там цените са космически.

Голф

Шегаджии наричат спорта 
разходка с дразнения. Човек се 
опитва със странни стикове и 
странна поза да вкара топка в 
малка дупка. Започва се с пра-
вилната екипировка и облекло. 
И разбира се - членство в голф 
клуб. За предпочитане е такъв, 
в който не всеки може да вле-

зе. По-старите от 
затворен тип дори 
имат списъци с чака-
щи гости и приемат 
нови членове само с 
препоръки. Има и голф 
клубове, в които всеки 
може да играе сво-
бодно. 

Ако все пак искате 
да сте част от извес-
тен клуб, това ще ви 
струва доста пари. 

За да станете член на Liberty 
National in Jersey City, трябва да 
си приготвите 500 хил. дола-
ра. Ако ви направят стикове по 
поръчка, това ще ви струва по 
няколко хиляди долара за всеки 
уред. Ще ви е необходим и тре-
ньор. Добър учител като Ханк 
Ханей взима по 10 хил. долара 
на ден, а Дейвид Лийдбетер - по 
1500 долара на час.

След инвестицията, при-
лежното обучение и при добър 
късмет може да се запознаете 
с политици като Бил Клинтън, 
Барак Обама, Кондолиза Райс, 
както и с други известни лич-
ности от спорта и шоубизнеса 
като Борис Бекер, Франц Бе-
кенбауер, Хю Грант, Владимир  
Кличко, Роналдо.

Или как се инвестира в полезни контакти

Екипът на Oracle 

Team е винаги на 

предни позиции

Полото със слонове 

не е за всеки джоб

На игрището се срещат политици,  

бизнесмени и звезди от шоу бизнеса

ОБЩИНИ

КСБ
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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

- Тате, какво е мъж?  
- Ми... това е силен 
човек, който обича,  
пази семейството си  
и се грижи за него. 

- Добре, тогава  
искам да стана мъж  
като мама.

В землището  
на бившата 

казарма  
над Пещера 

военните каски са 
заменени  

със строители
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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.


