
Тази седмица в броя

Свилена Гражданска

Започват отчетно-изборните събра-
ния в областните представителства на 
Камарата на строителите в България. Те 
ще се проведат до края на септември. На 
тях трябва да се определят членовете на 
ръководствата на регионалните структу-
ри на КСБ, както и делегатите, които ще 
участват на Общото годишно отчетно-из-
борно събрание. То ще се състои на 17 ок-
томври т.г. от 9.00 ч. в Националния дворец 
на културата, София. В дневния му ред са 
включени отчети за дейността на Управи-
телния съвет на Камарата, на Комисията 
за воденето, поддържането и ползването 
на Централния професионален регистър на 
строителя (ЦПРС), на Контролния съвет. 
На заседанието ще бъдат избрани и новите 
членове на тези три структури. Ще бъде 
приет  бюджетът на Камарата за 2014 г. 
Ще се разгледат промени в Правилника за 
реда за вписване и водене на Централния 
професионален регистър на строителя.

В събранието имат право да участват 
и делегатите по право. Това са председате-
лите и членовете на УС и на КС на органи-
зацията, както и членовете на Комисията 
за воденето, поддържането и ползването 
на ЦПРС. С право на съвещателен глас са 
представителите на асоциираните членове 
на Камарата. 
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Очакваме бюджетът 
на ОП „Транспорт“ 
да е 1,2 млрд. евро

КСБ - МНЕНИЯ  стр. 8

Коректността между 
колегите е най-важна

Петър Киров, 
зам.-министър 
на транспорта,           
информационните 
технологии и 
съобщенията:

Инж. Георги Стоев, 
председател на 
ОП на КСБ - Русе:
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До края на септември областните представителства ще определят новите си 
ръководства и делегатите за участие в Общото годишно отчетно-изборно събрание 
на Камарата на строителите в България

Димитър Живков, 
председател на  
ОП на КСБ - Перник:

ЗОП трябва да 
е прагматичен

Снимка Денис Бучел
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КОГАТО КОТАРАКЪТ ЗАСПИ

Бригадата ни строеше една вила в 
Драгалевци, когато при нас отнякъде 
дойде... Шефа. Още щом го видяхме, го 
нарекохме така – той беше голям, охра-
нен ангорски котарак, който се държеше 
така, сякаш е шеф на бригадата. Прибли-
жи се с бавни стъпки, изкачи се на върха 
на наредените чували с цимент, седна и 
започна да ни наблюдава със строгия си 
ангорски поглед. Оттогава започна да 
идва всеки ден при нас, като неизменно 
сядаше на най-високата точка на стро-
ителната площадка, откъдето можеше 
да ни държи под око. Понякога леко за-
дремваше и присвиваше очи, но никога 
не ги затваряше докрай. Той се превърна 
в едно приятно разнообразие за всички 
нас, които бяхме доста отегчени и из-
нервени от продължителната работа по 
този обект.

Вилата беше с много авангарден 
вътрешен и външен дизайн, изискваше 
внимателно изпълнение на множество 
дребни детайли. Зидарите и шпакловчи-
ците недоволстваха, защото се изправя-
ха пред почти невъзможни за изпълнение 
решения. На едни места имаше класиче-
ски арки и сводове, на други – сложни ге-
ометрични форми, предвидени да бъдат 
остъклени. 

В един момент градусът на недовол-
ството достигна точка на кипене и се 
скарахме с бригадира. Спорът прерасна 
в надвикване. Основната тема беше кой 
„гений” на архитектурната мисъл беше 

решил, че тези геометрични форми в 
интериора е възможно да се изградят. 
Бригадирът не отстъпваше, беше дал 
дума на възложителя, че ще се справим 
с всички изисквания. 

Бяхме се събрали всички на площад-
ката, точно до високата купчина от чу-
вали с цимент, на върха на която седе-
ше ангорският котарак. По средата на 
спора, когато децибелите на гласовете 
ни достигнаха върхови показатели, един 
вик се извиси над всички: „Ей, по-тихо, 
че Шефа спи!” Като по зададена коман-
да всички замлъкнахме и обърнахме гла-
ви към върха на купчината. Котаракът 
наистина спеше. За първи път беше за-
творил очи и леко поклащаше глава, по-
лагайки усилия да не залитне и да падне 
от върха на купчината. В един момент 
сънят надделя и той кимна на една стра-
на, но в последния момент заби нокти в 
чувалите и запази равновесие. Пробуди 
се и ни изгледа с по-строг от всеки друг 
път поглед. 

Всички се засмяхме и спорът прес-
тана. Та как иначе, котаракът веднъж 
заспа и ние го събудихме. А пък и този 
негов жест беше много красноречиво 
символичен – спорът ни беше толкова 
безсмислен, че Шефа за първи път заспа 
от скука.          

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

Николета Цветкова 

По пътищата втори и трети клас ще 
бъдат монтирани 120 електронни брояча 
на трафика. Това заяви Мирослав Ценов 
от Агенция „Пътна инфраструктура”, 
който е ръководител на проект. Събира-
нето на данни ще се извършва денонощ-
но в реално време. Сега тази дейност се 
извършва механично, което означава, че 
хора на определени пунктове броят пре-
минаващите коли. Проектът е първият по 
рода си и се финансира по ОП „Регионално 
развитие“. Изпълнител на обществената 
поръчка е „Телелинк” ЕАД, а стойността 
на договора е 2 399 040 лв. Срокът е 6 
месеца.

„Една от ползите на системата е, че 
чрез измерване ще се доказва целесъо-
бразността на ремонтите и поддръжката 
на пътищата”, поясни Ценов. И допълни, че 
трафикът е в основата на всички анали-
зи разходи-ползи. С въвеждането на елек-
тронни броячи ще се повиши перио дът на 
събиране на информация и ще се намали 
субективният фактор. Технологията, коя-
то ще се използва, е комбинация от каме-

ри за разпознаване на регистрационните 
номера на автомобилите и индуктивни 
рамки, разположени в пътната настилка 
за класифициране на трафика. Рамките 
ще дават информация за посоката и ин-
тензивността по всички пътни линии. 
Местата, на които ще бъдат поставени 
устройствата, са определени от Цен-
тралния институт за пътни технологии, 
национални и европейски норми и стан-
дарти (ЦИПТНЕНС). Бъдещата система 
за анализиране на трафика ще е отворена 
за надграждане. „Средната натовареност 
на трасетата е около 5000 автомобила 
за денонощие”, каза инж. Доброслав Симе-
онов, началник на отдел в ЦИПТНЕНС. И 
уточни, че на места трафикът достига 
до 10-12 хил. коли, което е много, защото 
повечето пътища са двулентови. 

Мирослав Ценов съобщи, че АПИ под-
готвя и въвеждането на електронно бро-
ене и по първокласните пътища и магис-
тралите. Предвижда се това да стане по 
проект на Оперативна програма „Транс-
порт” през 2014 г. Предстои да се уточ-
нят местата, на които да се поставят 
устройствата.  

Емил Христов

„ЧЕЗ Разпределение България“ продъл-
жава да се придържа към предварително 
заложения график за изграждането на нова 
суха кабелна електропроводна линия 110 кV 
от подстанция „Хиподрума“ до подстанция 
„Средец“ в София и частична реконструкция 
на двете подстанции.

 „Създали сме оптимална организация 
на работата, за да можем да приключим 
в предвидените срокове. Екипите ни са 
разпределени на смени. За нас, като ком-
пания и като жители на града, е важно да 
допринесем за това София да се превърне в 
модерна европейска столица“, каза Стефан 
Апостолов, изпълнителен директор на „ЧЕЗ 
Разпределение България”. Реализацията на 
обекта започна на 19 август. До момента е 
извършен демонтаж на електроенергийни-
те съоръжения от полето на съществува-
ща кабелна линия 110 киловолта „Тотлебен“ 
между двете подстанции. Демонтирано е 
старото оборудване в подстанция „Сре-
дец“ и в момента се извършва монтажът 
на новата уредба 110 киловолта. Очаква се 
реконструкцията на подстанцията да при-
ключи до края на месеца. Проектът, който 
е на стойност близо 8 млн. лв., е част от 
дългосрочен план за изграждане на нова схе-
ма на електрозахранването в столицата. 
С реализацията му ще се повишат сигур-
ността и качеството на доставките на 

енергия за клиентите на ЧЕЗ. През тази 
година компанията планира да инвестира 
над 60 млн. лева в рехабилитация на мре-
жата в София.

Същевременно от компанията пред-
лагат да бъде въведена единна форма на 
фактурата за електроенергия с еднакъв 
формат и съдържание за всички битови 
потребители в България. Тя ще даде въз-
можност за повече прозрачност и съпоста-
вимост на сметките и би улеснила потре-
бителите.

„Надяваме се нашето предложение да 
бъде прието и такава единна форма на 
фактура да бъде одобрена от Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране. 
Нашите анализи показаха, че въвеждането 
й ще повиши доверието на потребителите 
и коректността на съдържащата се в нея 
информация”, каза Петър Докладал, региона-
лен мениджър на ЧЕЗ за България.

В посолството на Украйна се проведе прием по повод 22-рата годишнина от 

независимостта на страната. Събитието откри посланикът й у нас Н. Пр. Микола 

Балтажи. Той изрази благодарността си за гостоприемството на България и топлите 

отношения между двата народа. За да уважат празника, бяха дошли бившият премиер 

Симеон Сакскобургготски, Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит, 

министърът на културата д-р Петър Стоянович, депутати и дипломати.

Снимка Емил Христов
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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 

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет на КСБ.
 Докл. инж. Светослав Глосов – председател на УС

  2. Отчет за изпълнение на бюджета на КСБ за 2012 г.
 Докл. инж. Иван Бойков – изпълнителен директор

  3. Отчет за дейността на Комисията за воденето, поддържането и ползването 
на Централния професионален регистър на строителя.

 Докл. доц. Георги Линков – председател на Комисията за ВПП на ЦПРС

  4. Отчет за дейността на Контролния съвет на КСБ. 
 Докл. Валентин Николов – председател на КС

  5. Предложение на КС за освобождаване на членовете на УС от отговорност. 
 Докл. Валентин Николов – председател на КС

  6. Приемане на бюджет на КСБ за 2014 г.
 Докл. инж. Иван Бойков – изпълнителен директор 

  7. Избор на председател и членове на Управителния съвет, председател и членове 
на Контролния съвет, председател и членове на Комисията за воденето, под-
държането и ползването на Централния професионален регистър на строителя.

  8. Приемане на промени в Правилника за реда за вписване и водене на Централния 
професионален регистър на строителя на КСБ.

  9. Разглеждане на предложения за промени на цените на услугите, извършвани от 
Камарата. 

10. Промени в Устава на КСБ.

11. Разни.

Поканват се за участие: 

Делегатите по право - председателите и членовете на УС и КС на КСБ, както 
и членовете на комисията за ВПП на ЦПРС, които са избрани като законни пред-
ставители на редовни членове на КСБ. 
Делегатите по избор – избрани на общите събрания на ОП на КСБ.
Представители на асоциираните членове на КСБ (с право на съвещателен глас).

Регистрацията на делегатите ще се извършва от 8.00 часа в деня на събранието.  

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Устава на КСБ свиква

ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 
на 17 октомври 2013 г. от 09.00 часа

в НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – София, етаж 8, зала № 10, при следния

ДНЕВЕН РЕД:Най-добрата гаранция 
за инвестиции и растеж 
остава бюджетът на ЕС. 
Това заяви в последната 
си реч „Състоянието на 
съюза” пред настоящия 
Европейски парламент 
председателят на Евро-
пейската комисия Жозе 
Мануел Барозу и настоя 
за реализъм и решител-
ност за справяне с нере-
шените проблеми в съюза. 
„ЕС трябва да е голям за 
големите неща и малък за 
малките”, подчерта той.

Барозу отбеляза, че 
рецесията все още не е 
минала, но действията на 
ЕС дават резултат, като 
дори в най-засегнати-
те държави се забелязва 
положително развитие. 
Барозу подчерта, че до 
предстоящите избори за 
ЕП има цели осем месе-
ца, през които могат да 
се свършат важни неща 
за европейците. Акцент 
той постави върху три 
основни теми - банковия 
съюз, безработицата, 
особено сред младежите, 
и приемането на многого-
дишната финансова рамка 
за следващия програмен 
период 2014-2020 г. като 
гарант за растеж.

Според него първият 
приоритет ще бъде от 
полза за малките и сред-
ните предприятия, тъй 
като отново ще могат 
да получават необходи-

мите им кредити. Барозу 
определи безработицата 
като един от основните 
проблеми, с които инсти-
туциите ще трябва да 
продължат да се борят 
в месеците преди избо-
рите. 

Същевременно евро-
пейският парламент даде 
официален старт на своя-
та информационна кам-
пания за повишаване на 
осведомеността за пред-
стоящите европейски из-
бори през следващата го-
дина. Тя ще се състои от 
четири етапа и ще про-
дължи и след самия вот 
на 22-25 май 2014 г. до оп-
ределяне от новите евро-
депутати на председател 
на Европейската комисия, 
съобщи пресслужбата  
на ЕП.

„Съществува вижда-
не, че в настоящата ико-
номическа криза липсва 

легитимност при взема-
нето на политически ре-
шения в ЕС. Избиратели-
те имат изключителната 
възможност да определят 
политическото мнозин-
ство в парламента, което 
ще посочи курса за изгот-
вяне на законодателство, 
ще промени лошите поли-
тики и ще поведе дебата 
в пет те години след избо-
рите“, заяви  Ани Подима-
та (S&D, Гърция) — един 
от двамата заместник-
председатели на ЕП, от-
говарящи за комуникаци-
ите.

„В днешно време мно-
зинството от законода-
телните актове се офор-
мят на европейско ниво, 
което дава на ЕП поне 
толкова правомощия, с 
колкото разполага и вся-
ко едно национално събра-
ние. Затова за избирате-
лите е важно да знаят 

Председателят на Европейската комисия Жозе 

Мануел Барозу: 

EП започна информационна кампания за избори 2014

какви решения се вземат 
в Брюксел (или Страсбург) 
и как те могат да повлия-
ят върху тези решения“, 
добави тя.

Емил Христов

Столичната община 
готви проекти за над 4 
млрд. лв. за следващия про-
грамен период. Това заяви 
кметът на София Йорданка 
Фандъкова. Тя се срещна с 
вицепремиера и министър  
на правосъдието Зинаида 
Златанова, с която обсъдиха 
дали има реална възможност 
да загубим евросредствата 

за завода за боклук на сто-
лицата. По тази тема зам. 
министър- председателят 
заяви, че хипотетично всич-
ко може да се случи. Тя до-
пълни, че въпросът за завода 
стои от цели 14 години и все 
още не е решен. „Не търсе-
те интрига и политизиране 
в дискусиите по темата”, 
апелира тя. По думите й е 
успяла да постигне консен-
сус със столичния кмет за 

това, че всички институции 
трябва да работят усилено, 
за да може да се усвоят мак-
симално евросредствата за 
настоящия програмен пери-
од. Фандъкова подчерта, че 
през тази година трябва 
да успеят да подпишат до-
говор по проекта, като до-
пълни, че ще се съобрази на 
100% с решението на Вър-
ховния административен 
съд.

„Ще настояваме София 
да получи справедливо и 
пропорционално средства 
спрямо броя жители през 
следващия програмен пери-
од. Политиката на Европей-
ската комисия е европарите 
да отиват при хората. Това 
означава, че в големите 
градове трябва да идват 
средства съобразно насе-
лението”, отбеляза кметът 
на София и добави, че това е 
приоритет за целия следващ 
програмен период до 2020 г. 
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Невена Картулева

Кабинетът одобри до-
пълнителни 104 хил. лв. за 
осигуряване на работа на 
младежи. Средствата са 
набавени чрез преразпреде-
ление на резерва по нацио-
налния план.

Целта е своевремен-
ното назначаване на без-
работни до 29-годишна 

възраст по новите мерки, 
които Народното събрание 
прие с промени в Закона за 
насърчаване на заетостта. 
Те бяха ускорени в отговор 
на приетата през април от 
Съвета на ЕС препоръка за 
създаване на гаранция за 
младежта.

На брифинг след редов-
ното заседание на Минис-
терския съвет министърът 

„Част от българските 
търговски представите-
ли в държави от ЕС ще 
бъдат пренасочени към 
държави в Близкия изток, 
Китай, бивши съветски 
републики.“ Това съобщи 
министърът на иконо-
миката и енергетиката 
Драгомир Стойнев при 
изслушването му в пар-
ламентарната Комисия 

по икономическа 
политика и тури-
зъм.  Депутатът 
от Коалиция за Бъл-
гария Румен Гечев 
попита министъра 
какво прави прави-

телството, за да насочи 
външната ни политика за 
развитие на икономика-
та. В отговор Стойнев 
заяви:

„България има 52-ма 
търговски представите-
ли в 39 страни. Те трябва 
да са насочени към държа-
ви с висок икономически 
растеж - това са страни-
те в Азия, в Близкия изток 

и бившите съветски ре-
публики. Смятам част от 
търговските предста-
вители в ЕС да се прена-
сочат към държави като 
Китай, Ирак. Близо с 600% 
се е увеличил търговски-
ят обмен с Ирак. Създаде 
се специален отдел за ко-
ординация на политиките 
между МВнР и МИЕ. В Ки-
тай имаме двама търгов-
ски представители. Това 
е недостатъчно. Тази го-
дина ще има и трети.“

По думите му колкото 
е по-малка една държа-
ва, толкова по-нужно е 
правителството да под-

крепя бизнеса за излиза-
не на външните пазари. 
Причината за това е, че 
вътрешното потребление 
не е достатъчно. Стой-
нев напомни, че в програ-
мата на правителството 
е заложена мярка за ико-
номизиране на външната 
политика. На среща с 
българските посланици в 
чужбина той е обяснил, 
че са нужни координирани 
действия от страна на 
търговските ни предста-
вители, за да може всяка 
наша фирма да усеща под-
крепата на дипломатиче-
ските ни служби.

Николета Цветкова

Ще загубим средства 
по еврофондовете и през 
тази, и през следващата 
година. Това заяви вице-
премиерът и министър 
на правосъдието Зинаида 
Златанова по време на за-
седание на парламентар-
ната Комисия по европей-
ските въпроси и контрол 
на европейските фондове. 
На срещата присъстваха 
и министърът на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщения-
та Данаил Папазов, както 
и представители на ве-
домства, към които има 
управляващи органи по ев-
ропейските програми.

Златанова съобщи, че 
до края на настоящия пе-
риод няма да сме усвоили 
90% от парите, идващи от 
Брюксел.

Тя уточни, че по данни 
на Илияна Цанова, вице-
премиер и министър по 
управление на средства-
та от Европейския съюз 
в състава на служебно-
то правителство, стой-
ността на загубата е 
272 млн. евро към края на 
май. Според Златанова 
няма основания да се смя-
та, че ще бъдат по-малко 
през декември т.г. Към 10 

септември Европейската 
комисия е сертифицирала 
35,35% от усвоените ев-
росредства. 

Народният представи-
тел от ДПС Джевдет Ча-
къров посочи, че ситуация-
та е притеснителна и ако 
се чака до края на година-
та, за да се види пълната 
картина, може да е късно. 
„Има приети конкретни 
мерки за ускоряване на 
усвояването на еврофон-
довете”, обясни в отговор 
зам. министър-председа-
телят. По думите й те са 
в няколко посоки. Едната 

е групиране  на проекти. 
По този начин се преце-
нява какво може да се из-
пълни сега и какво трябва 
да остане за работа през 
следващия период. Пред-
вижда се да се изготвя и 
ежеседмичен мониторинг 
на изпълнението на евро-
програмите, както и оси-
гуряване на своевременно 
верифициране и сертифи-
циране на средствата.

Рискови обекти са во-
дните. Проблем при тях 
се появи след решение на 
Европейската комисия, че 
ДДС не е допустим разход 

и няма да бъде възстано-
вяван. Златанова съобщи, 
че продължават прегово-
рите с Брюксел. „Може да 
се преработят проекти-
те, за да не се загуби цяло-
то финансиране. А ДДС ще 
е за сметка на бюджета”, 
поясни тя.

И з г р а жд а н е т о  н а 
Северната скоростна 
тангента е посочван за 
спасителен обект на ОП 
„Регионално развитие”. По 
този въпрос вицепреми-
ерът поясни, че до месец, 
два ще се разбере дали 
това е правилното реше-

Сертифицираните разходи са вече 35,35% от усвоените средства

При Оперативна програма „Транспорт” няма риск 
от загуба, каза министърът на транспорта, ин-
формационните технологии и съобщенията Данаил 
Папазов пред комисията. До момента са изплате-
ни близо 50% от бюджета й. Разчетите предвиж-
дат до края на годината да бъдат сертифицирани 
още 837,8 млн. евро, като стойността им досега е 
731,68 млн. евро.   

Според експертното мнение на министъра ско-
ростното трасе София – Видин и магистрала „Черно 
море” са по-важни от изграждането на автомаги-
страла „Хемус”. „При жп проектите приоритетно е 
строителството на връзката между гръцката и тур-
ската граница със София, както и трасето Русе – Ва-
рна, съобщи Папазов. „Необходимо е също така да се 
изгради и връзката Синдел – Карнобат, допълни той.

ние. Томислав Дончев, де-
путат от ГЕРБ, заяви, че 
тези думи на Златанова 
действат демотивиращо 
на държавната админи-
страция и така се заба-
вят плащания.

Неговият колега Лиля-
на Павлова коментира, че 
голяма част от служите-
лите в министерствата 
се притесняват и за ра-
ботните си места заради 
политически чистки. Тя се 
обърна с молба ежемесеч-
но да се представя доклад 
за напредъка по програми-
те. 

ЕК е одобрила чернова-
та на споразумението за 
партньорство, което е ба-
зата за европрограмите 
за следващия програмен 
период, стана ясно още 
на заседанието. 

Беше поставен въпрос, 
свързан с начина на упра-

вление на средствата от 
Брюксел от гледна точка 
на това, дали е необходи-
ма единна агенция, която 
да ги контролира. На него 
вицепремиерът отговори, 
че нова реорганизация на 
администрацията няма да 
е от полза в този момент 
и ще създаде допълните-
лен хаос. Относно упра-
влението на парите от ЕС 
в периода 2014-2020 г. Зла-
танова беше категорична, 
че е по-безопасно да оста-
не сегашната система. 
Може да бъдат направе-
ни малки изменения там, 
където е необходимо, но 
мащабна промяна няколко 
месеца преди началото на 
периода е безкрайно рис-
кова, коментира още тя.   

(Още по темата за 
следващия програмен пе-
риод на стр. 23)

Снимка Денис Бучел

на труда и социалната по-
литика Хасан Адемов обяс-
ни, че се предвижда субси-
дия за работодатели, които 
разкриват работни места 
за наемане на безработ-
ни младежи до 29-годишна 
възраст, завършили средно 
или висше образование и 
без трудов стаж, на длъж-
ности според тяхното об-
разование или квалификация. 
Периодът на финансиране 
е от 6 до 18 месеца, като 
размерът на сумите ще на-

раства от 30% за първите 
шест месеца, на 50 на сто 
от седмия до дванадесетия 
месец включително и 75 на 
сто за оставащия период.

Младите хора са сред 
най-уязвимите групи на 
пазара на труда и срещат 
най-много трудности при 
намиране на работа. В Бъл-
гария младежите до 24-го-
дишна възраст, които са 
регистрирани в бюрата по 
труда към края на юли, са 
34 412. 

Министър Драгомир Стойнев:

Невена Картулева

„Ускоряването на процеса по финансова децентрали-
зация на общините е приоритет за правителството. 
По време на заседанието приехме работна програма 
до края на годината с неотложен пакет от мерки. Те 
включват подготовката на анализи за възможностите 
за промяна на финансовия модел и увеличаване на субси-
диите, защото при делегиране на функции на местните 
власти трябва да им се осигурят и нужните средства. 
Ще се направи и проучване за причините, довели до на-
лагане на финансови корекции на проектите на бенефи-
циентите.“ Това съобщи министърът на регионалното 
развитие Десислава Терзиева на брифинг след първото 
заседание на възстановения Съвет по децентрализация 
на държавното управление, който е председателстван 
от нея. Тя обясни, че са налагани драстични финансови 
корекции и това е причината за предстоящия одит на 
управляващия орган на ОП „Регионално развитие“. След 
това ще бъдат направени промени в нормативната 
уредба, за да се сподели отговорността при налага-
не на санкциите. „Когато управляващият орган е бил 
некоректен, той също трябва да носи отговорност“, 
обобщи Терзиева.

Председателят на Националното сдружение на об-
щините в Република България Тодор Попов определи въз-
становяването на съвета като стъпка в правилната 
посока, защото според него това е свързано с превръ-
щането на България във все по-нормална и по-европей-
ска държава. Изпълнителният директор на организа-
цията Гинка Чавдарова допълни, че подходът на работа 
е сменен и усилията ще се насочат за изпълнение на 
генерални цели с дългосрочен ефект върху всички мест-
ни власти, а не върху множество отделни мерки с едно-
кратен резултат.

Одитът цели да установи защо 
са налагани драстични финансови 
корекции
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Методи Методиев 
за вестник 
„Строител“ от Китай 

В Далиен, Китай, беше от-
крит Световният икономически 
форум, или както е по-известен 
„Летният Давос”. Наричат го 
още и среща на отличниците, 
тъй като в него участват пове-
че от 1600 икономисти и водещи 
световни банкери и бизнесмени. 
Събитието отразяват около 
300 журналисти, акредитирани 
от цял свят. „Летният Давос” бе 
открит от председателя на Дър-
жавния съвет на Китай Ли Къцян.

В Далиен бе и българска деле-
гация, водена от министър-пред-
седателя Пламен Орешарски, коя-
то взе участие във форума. В нея 
бяха включени и вицепремиерът 
Даниела Бобева и министърът 
на земеделието Димитър Греков. 

По време на срещата пре-
миерите на България Пламен 
Орешарски и на Китай Ли Къцян 
обсъдиха партньорството между 
двете държави както в двустра-
нен план, така и в рамките на 
взаимоотношенията ЕС - Китай. 
Българският министър-предсе-
дател предложи следващият фо-
рум между азиатската страна 
и държавите от Централна и 
Източна Европа да се проведе у 
нас. Премиерът Ли Къцян от своя 
страна отбеляза, че ще се рабо-
ти в тази посока.

„Важно е в прагматичен план 
да продължим двустранното съ-
трудничество както като сто-
кообмен, така най-вече и като 
китайски инвестиции“, заяви 
българският министър-предсе-
дател. „Изразих възхищение от 
успехите, които Китай постигна 
в последните няколко десетиле-
тия”, отбеляза той. Според него 
е хубаво да познаваме добрите 
практики и на тази основа да из-
градим свои. „В тези години като 
че ли сме в период на търсене на 
нашия път“, добави Орешарски. 
Той посочи, че 

най-впечатляващо от китайския 

модел е, че по един своеобразен 

начин съчетава централизирана 

координация на икономиката и 

самоинициативата и свободата 

на предприемачеството 

на микроравнище. „Добре ра-
ботят държавните им компании 
– нещо, от което може да се учим 
много”, подчерта българският 
министър-председател. 

Той помоли китайския си коле-
га за подкрепа за кандидатурата 
на Ирина Бокова за втори мандат 
на поста генерален директор на 
ЮНЕСКО, както и да бъде подкре-
пена кандидатурата на България 
за непостоянен член на Съвета 
за сигурност на ООН за пери-
ода 2018-2019 г. Премиерът на 
Китай отбеляза, че внимателно 
ще разгледа двете инициативи, 
и добави, че страната ни трябва 
да постигне единодушието на 
останалите страни. „Възхитени 
сме, че България активно работи 
за запазването на мира и безо-
пасността на международната 
общност”, подчерта Къцян.

Той изтъкна, че между Бъл-
гария и Китай няма неразреше-
ни въпроси и има традиционно 
приятелски отношения. Според 
него е важно да се ползва натру-
паният чужд опит за развитие-

то на икономиката и той да се 
адаптира към местните условия. 
В тази връзка той изрази готов-
ност тяхната държавна коми-
сия за реформи и развитие да 
сподели опита си с българските 
научни и изследователски среди. 
„Досега предимно се е говорело, 
вече повече ще се действа”, каза 
китайският премиер. Той обърна 
специално внимание на българ-
ските култура и традиции. 

Къцян изрази задоволство 
от добре развиващите се тър-
говско-икономически отношения 
между страните ни и наред с 
това  прояви интерес към 

възможностите  

за китайски инвестиции  

в родната икономика – 

по-специално към БДЖ, в 
инфраструктурата и туризма. 
Желанието за сътрудничество 
според Ли Къцян трябва да се ос-
новава на принципите на равно-
поставеността, равен старт и 
гъвкавост в отношенията между 
държавите.

В края на срещата той бла-
годари за поканата да посети 
страната ни и се обърна към 
Орешарски с думите: „Ще се ви-
дим в България”.

„По покана на китайската 
страна след три седмици изпра-
щаме наши трима представите-
ли, за да презентират условията 
за туризъм в България”, съобщи 
вицепремиерът Даниела Бобева. 
Тя подчерта, че ще има специална 
стратегия за привличане на тури-
стите от азиатската държава. 

„Премиерът покани бизнес 
делегация да разгледа нашите 
предложения за проекти и услови-
ята за инвестиции, като помоли 
китайския си колега да насърчи 
големите компании да направят 
такова посещение”, добави Бобе-
ва. По думите й възможно най-ско-
ро ще бъде свикана и смесената 
комисия.

Вицепремиерът проведе реди-
ца бизнес срещи, като една от 
най-важните от тях беше с пред-
ставителите на най-голямата 
държавна китайска строителна 
компания China Construction. В нея 
работят повече от 100 000 души 
инженерно-технически персонал, 
а общият брой на служителите 
във фирмата надхвърля 1 милион. 
Към момента компанията не 
изгражда в Европа, но има 
много обекти както на те-
риторията на Китай (95% 
от небостъргачите в стра-
ната са построени от нея, 
а също така и железопътни 
линии, болници, пристанища 
и др.), така и в други стра-
ни от Азия, Северна и Южна 
Америка. Тя възнамерява да 
стъпи на европейския стро-
ителен пазар. Единствените 
притеснения на бизнесмени-
те са свързани с тежките и 
тромави конкурсни процеду-
ри на Стария континент и 
с възможните проблеми за 
китайския бизнес в рамките 
на ЕС, тъй като реално дома-
кините нямат опит в учас-
тието и конкуренцията на 
търгове за строителство 
на този пазар.

От друга страна, от 
фирмата предлагат твър-
де гъвкави схеми на инвес-
тиции, като се започне от 

т.нар. Greenfield и се завърши 
със схеми на строителство на 
принципа на публично-частното 
партньорство. 

А че в Китай се строи с пъл-
на пара, няма и съмнение. Сами-
ят град Далиен се е превърнал 
в една огромна строителна 
площадка и небостъргачите 
никнат като гъби. Изгражда 
се буквално навсякъде и отно-
во основният изпълнител и ин-
веститор е China Construction, 
чието лого, може да се види от 
километри. Една от главните 
финансови институции на стра-
ната – Eximbank - също проявява 
определен интерес към инвести-
ции у нас и дори вече има реали-
зиран проект с нейно участие в 
областта на производството на 
соларна енергия. 

Премиерът Орешарски обър-
на специално внимание на голя-
мата кредитна линия, която ки-
тайското правителство 

още миналата година отпусна за 

страни от Централна и Източна 

Европа. Тя възлиза на 10 млрд. 

долара за целия регион.

 Според министър-председа-
теля в продължение на една годи-
на тя не бележи особен прогрес 
при усвояването заради доста 
твърдите изисквания от страна 
на китайската банка - най-вече 
държавно гарантиране на от-
делните финансирания. „Разгле-
дахме възможността за по-го-

ляма гъвкавост на българските 
власти, и на Eximbank”, изтъкна 
Оре шарски. 

Президентът на банката Ли 

Жуогу настоя България да пред-

стави един или два проекта 

в най-кратък срок, които да 

стартират и да служат като 

образци. 

„Вярвам, че в бъдеще ще има 
надпревара между отделните 
страни от региона за усвояване 
на тези кредити, при положение 
че се намери подходящата фор-
ма, така че да не се натоварват 
публичните финанси, дефицитът 
и дългът”, подчерта премиерът 
Орешарски. Той обясни, че зае-
мът от 10 млрд. долара е раз-
делен на две части. „3 млрд. до-

лара са преференциални 
кредити, в които ще се 
опитаме да се вмъкнем. 
Другите 7 млрд. долара 
са с търговска насоче-
ност, в това число бъл-
гарският бизнес би мо-
гъл да кандидатства с 
наша подкрепа. Вече има 
едно или две български 
предложения до Eximbank 
в начален стадий”, каза 
Орешарски. Според него 
не са популяризирани дос-
татъчно възможностите 
и като че ли голяма част 
от българския бизнес не 
знае за съществуването 
им. Според него има голям 
потенциал за сътрудни-
чество между Българска-
та банка за развитие и 
Eximbank.

Премиерът Орешар-
ски каза още, че е помо-
лил президента на бан-
ката институцията му 
да бъде по-благосклонна 

да отпуска гаранции за китай-
ски вложения в България. „Из-
ключително важно за чуждите 
инвеститори е собствените 
им институции да ги насърча-
ват и да им гарантират риска”, 
подчерта министър-председа-
телят. 

Пламен Орешарски обсъди 
с президента по държавните 
въпроси на Huawei Technology 
Уанг Ченг Донг възможностите 
за разширяване на инвестици-
ите на компанията в България. 
От фирмата обявиха, че обмис-
лят създаването на регионален 
европейски център за изслед-
вания и технологии у нас. Уанг 
Ченг Донг обясни, че разширя-
ват дейността си извън Китай, 
като същевременно разчитат 
много на изследователската 

дейност – 70 000 
техни служители 
работят именно в 
тази посока и ин-
вестициите им в 
сферата през 2012 
г. са в размер на 
около 5 млрд. до-
лара.

По отношение 
н а  по с т аве н и я 
въпрос за дълго-
то чакане за визи 
вицепремиерът 
Даниела Бобева 
изтъкна: „Обеща-
хме да прегледаме 
процедурата и ко-
гато става дума 
за наемане на спе-

циалисти с високо образование 
и квалификация, да помислим за 
по-благоприятен режим, поне 
административно да го опро-
стим”. 

Най-богатият китаец спо-
ред сп. „Форбс“ – Уан Дзиен-
лин, чието лично богатство се 
оценява на 10 млрд. долара, е 
заинтригуван от възможност-
ите, които България предлага 
в сферата на балнео- и СПА 
туризма. Самият Дзиенлин е 
натрупал състоянието си точ-
но в тази област и вероятно 
поради тази причина и страна-
та ни му се струва подходяща 
за по-нататъшно развитие на 
бизнеса му. Той е уверил преми-
ера Орешарски, че възнамерява 
до края на годината да посети 
България и да проучи на място 
възможностите за инвестиции 
в туризма у нас.

„Китайското чудо”, както 
често наричат икономическия 
напредък на Поднебесната им-
перия, представлява интерес-
на симбиоза между държавното 
планиране и контрол в икономи-
ката и частната инициатива. 
Този модел у нас е неприложим, 
така че, както заявява преми-
ерът Орешарски, ние трябва 
да търсим свой собствен ме-
тод за развитие, различен от 
китайския. Рецепти няма. Но 
във всякакъв случай едни ки-
тайски инвестиции няма да са 
в повече на родната икономика 
и безспорно ще й дадат серио-
зен импулс да се оттласне от 
дъното, на което се намира. 
Това е и една от целите на фо-
рума в Далиен – отличниците 
да споделят опита си в реша-
ването на своите проблеми, а 
другите да направят изводи и 
да търсят своя път за устой-
чиво развитие.

Фирми от азиатската страна могат да инвестират в инфраструктура в България 

По време на срещата правителствените лидери на България и Китай 

обсъдиха възможностите за инвестиции у нас на азиатските компании

„Моментът за инвестиране в нова Европа е сега“, заяви 

премиерът Пламен Орешарски при срещата си с Уан 

Дзиенлин, най-богатия според сп. „Форбс” китайски 

предприемач

Снимки авторът и Министерски съвет
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Петър Киров, заместник-министър на транспорта,      

Камарата на строителите в България е един изключително важен за нас партньор 

Николета Цветкова

Г-н  Киров,  докъде 

стигна планирането на 

ОП „Транспорт” 2014-

2020?

Работим активно, за да 
подготвим следващия про-
грамен период. Към насто-
ящия момент сме осигури-
ли достатъчно средства 
за Държавно предприятие 
Национална компания „Же-
лезопътна инфраструкту-
ра” (ДП НКЖИ) за изготвя-
не на проекти, които ще 
се изпълняват след 2014 г., 
като размерът им е 35 
млн. евро. Агенция „Пътна 
инфраструктура” (АПИ) 
и Национална компания 
„Стратегически инфра-
структурни проекти” (НК-
СИП) имат 10 млн. евро за 
целта. Освен това оказва-
ме помощ в тази дейност и 
на столичния „Метрополи-
тен” ЕАД. Министерство-
то на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията (МТИТС) 
и управляващия орган на 
програмата са сключи-
ли договор с консорциум 
„Планет ППМ”. Целта е да 
извърши подготовката на 
критериите, които ще са 
в основата на анализ, чрез 
който ще бъдат подбрани 
най-добрите проекти за 
следващия програмен пери-
од. Това се отнася за всич-
ки транспортни направле-
ния – пътно, железопътно, 
водно и въздушно.

Към края на септември 
предвиждаме да се проведе 
работна среща във Варна, 
на която да бъдат обсъде-
ни основните приоритети, 
които ние ще предложим 
за 2014-2020 г. Искаме въз 
основа на диалога със за-
интересованите страни 
да имаме до началото на 
октомври една много ясна 
картина за обектите, кои-
то ще бъдат финансирани. 
Както бе съобщено, делът 
на европейската помощ по 
програмата за следващия 
програмен период ще е 1,2 
млрд. евро. 

Очаквате ли да има из-

ненади от резултатите 

от анализа?

Не .  Проектите са 
приблизително ясни. Те 
лежат на основната и 
допълнителната мрежа 
от трансевропейските 
транспортни коридори. 
Потенциалните планове 
са отдавна известни в 
публичното пространство 
и няма вероятност да се 
появи нещо радикално ново.

Тунелът под Шипка е 

един от проектите, кой-

то се споменава като по-

тенциален за изпълнение 

от АПИ през следващия 

планов период. 

Строителството му е 
обвързано с одобрението 
на апликационната форма 
за изграждането на обхода 
на Габрово. При положение 
че има започната реализа-
ция, за да не търпи държа-
вата финансова корекция, 
трябва да се изпълни и ту-
нелът. 

Има ли вече яснота 

как ще се разпределят 

средствата процент-

но между компаниите и 

обектите? И ще има ли 

промяна в броя на бене-

фициентите?

По отношение на по-
следния въпрос има ве-
роятност за изменения. 
Това е в следствие на 
предвидената реализация 
на проекти по ос „Техниче-
ска помощ”, които да под-
помогнат и други видове 
транспорт. Обсъжда се 
включването на Граждан-

ската въздухоплавателна 
администрация (ГВА) като 
бенефициент през следва-
щия планов период. Колеги-
те от структурата вече 
са представили три много 
интересни проекта. Те не 
са свързани с инфраструк-
тура, а са насочени към 
разработване на страте-
гии с хармонизиране на на-
ционалното законодател-
ство, както и с доставка 
на оборудване. Освен това 
е възможно включването 
и на други бенефициенти, 
като Изпълнителна аген-
ция „Железопътна админи-
страция” и Изпълнителна 
агенция „Морска админи-
страция”.

Що се отнася до про-
центното разпределение 
на парите между различ-
ните видове транспорт, 
според мен не това е съ-
щественото в момента. 
Основното е да направим 
приоритизацията между 
всички проекти, да от-
крием тези, които имат 
най-голяма добавена стой-
ност. Необходимо е да 
се съсредоточим върху 
завършването на транс-
портните коридори и връз-
ките на територията на 
страната. По този начин 
ще се осигурят цялост-
но изградени трасета за 
транзитните потоци от 
граница до граница.

Споменахте морска-

та и въздушната админи-

страция, може ли да се ин-

вестират евросредства 

в летищна инфраструк-

тура или в изграждането 

на водни съоръжения?

Ангажирането на публи-
чен ресурс трябва да бъде 
извършвано много внима-
телно с оглед на неговата 
недостатъчност. И в този 
смисъл е добре държавата 
да насочи вложения там, 
където възвръщаемостта 
е малка, средствата са го-
леми и интерес от частни 
инвеститори не е налице. 
Поради това инвестиции 
в летища и пристанища 
от еврофондовете не са 
на дневен ред. За портове-
те например трябва да се 
стремим да създаден от-
лични транспортни връзки 
в районите около тях. Така 
те ще могат да предоста-
вят своите услуги в един 
по-широк ареал и да привли-
чат и транзитни товари, а 
не само такива, предназна-
чени от и за България. За 
летищата трябва да бъде 
осигурен от държавата 
нормален достъп до тях, 
за да се обслужва по-до-
бре пътникопотокът. В 
същото време се отчита 
и интересът на частните 
инвеститори и големите 
инфраструктурни проекти 
в тези сектори могат да 
се изпълнят от тях. 

 
Един неуспешен про-

ект за съжаление в този 

период е „Батин – Бе-

лене”. Залагате ли през 

следващите години други 

речни обекти?

Вярно е, че условията 
за корабоплаване в бъл-
гаро-румънския участък 
на река Дунав са доста 
тежки. Коридор 7 е един 
от приоритетите на ЕС. 
Изключително важно е 
пълноценното използване 
на вътрешноводните пъ-
тища както по екологични, 
така и по икономически 
причини. За тази цел Бъл-
гария предприе доста ак-
тивни действия по линия 
на Дунавската стратегия. 
Със сътрудничеството на 
Румъния беше подписан 
меморандум, който създа-
де една организационна 
рамка. Нейната цел е да се 
погрижи за подобряване на 
условията за корабоплава-
не по реката.

За следващия планов 
период сме предвидили да 
търсим финансиране за 
този обект по новия ин-
струмент „Свързана Ев-
ропа”. 

Щом споменавате 

конкретен обект по тази 

схема, кажете нещо пове-

че. Има ли вече яснота за 

начина на кандидатства-

не и разпределяне на сред-

ствата по нея? 

Инструментът е нов 
и все още има някои неиз-
вестни. Предвижда се той 
да се управлява директно 
от Брюксел, това няма да 
се извършва от Генерална 
дирекция „Регионална поли-
тика”, а от ГД „Мобилност 

и транспорт”. Все още има 
някои детайли за уточне-
ние относно процедурите, 
които ще се прилагат, фор-
мите на одобрение и други 
технически подробности. 
Изпълнението на „Свърза-
на Европа” ще върви успо-
редно със следващия про-
грамен период и в същия 
годишен график. Общият 
бюджет на инструмента е 
около 10 млрд. евро. Сред-
ствата, които са, образно 
казано, резервирани за Бъл-
гария, са с обща стойност 
около 400 млн. евро, от 
които 350 млн. евро са за 
транспорт и 50 млн. евро 
са за телекомуникации. 
Срокът, в който трябва да 
бъдат договорени, е 2016 г. 
От Дирекция „Мобилност 
и транспорт” все още ра-
ботят по създаването на 
апликационните форми, 
както и по процедурите за 
управление и контрол. Без 
да мога да дам точен срок, 
в който всичко неясно ще 
се изчисти. Убеден съм, че 
експертите от Брюксел 
ще имат готовност за 
адекватно стартиране на 
изпълнението на „Свърза-
на Европа”, което трябва 
да започне в началото на 
2014 г. Това нас не ни бави, 
защото подготвяме проек-
ти и вече знаем точно как-
во искаме да финансираме 
чрез този инструмент. 
Обсъждаме активно въз-
можностите с всичките 
ни основни бенефициенти, 
включително с Агенцията 
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по специалност „Съвременно английско право и право на ЕС”. 

Преминава и курс по международна организация за разследване на 

морски аварии и произшествия. Професионалният си опит започва 

през 2002 г. като юрисконсулт в Изпълнителна агенция „Морска 

администрация“ (ИАМА) и остава на тази позиция до 2004 г. От 

2004 г. до 2006 г. е старши експерт в ИАМА. В периода  2006-2007 г. 

е държавен експерт в агенцията. През 2007-2008 г. е директор на 

Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество”, а 

след това е назначен за заместник изпълнителен директор на ИА 

„Морска администрация”. Владее английски и руски език.

Снимки Денис Бучел
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     информационните технологии и съобщенията:

за проучване и поддържане 
на река Дунав. В разговори 
сме и с ДП НКЖИ и пътна-
та агенция за възможните 
обекти.

Относно железопът-
ния сектор мога да кажа, 
че подобряването на жп 
подходи към Дунав мост 2 
е проект, който излиза на 
преден план като най-голям 
приоритет. Работи се по 
предпроектни проучвания, 
технически проекти и др., 
така че да сме максимално 
подготвени към момента 
на реалното стартиране 
на програ мата.

Обектите, които се 
обсъждат да бъдат вклю-
чени, ще дадат възмож-
ност за пълно усвояване на 
предвидения за страната 
бюджет. 

Ще има ли възмож-

ност за купуване на под-

вижен състав на БДЖ 

със средства от опера-

тивната програма?

Когато направите 
едни модерни железопът-
ни линии, трябва да има и 
адекватен подвижен със-
тав, който да ги използва. 
Държавата и МТИТС ще 
направят това, което е 
необходимо и възможно, за 
да се реализира един такъв 
проект. Търсят се решения 
и се водят преговори с Ев-
ропейската комисия за въз-
можността за купуване на 
машините през следващия 
програмен период. 

Продължават разгово-
рите и за включването на 
„Холдинг БДЖ” ЕАД, като 
бенефициент. Трябва да се 
идентифицират възмож-
ният финансов ресурс и 
източникът. Необходимо е 
холдингът да има сериозен 
капацитет, за да изпъл-
ни подобен проект. Много 
внимателен анализ ще бъде 
направен, преди да се прис-
тъпи към добавянето му в 
листата на бенефициен-
тите.  

 
Явно върви интен-

зивна подготовка, какви 

трудности срещате или 

очаквате, че ще има при 

реализацията на проек-

тите?

Всеки голям инфра-
структурен обект е свър-
зан с много перипетии. Те 
понякога са въпрос на за-
конодателство, друг път 
на организация на бенефи-
циентите, които успяха 
да придобият доста опит 
през този програмен пе-
риод. Има изграден добър 
административен капаци-
тет и в железопътната 
компания, и в пътната 
агенция със стройна ор-
ганизация и звена, които 
много добре изпълняват 
проекти. Очаквам обаче, 
трудности, свързани с 
практическите знания и 
умения на хората, които 
управляват проектите 

през 2014 - 2020. Но все 
пак си мисля, че няма как 
да има безпроблемна реа-
лизация на големи обекти. 

Успяхме ли да си на-

учим урока от периода 

2007-2013?

Мисля, че да. Това, кое-
то научихме, е, че трябва 
да се спазват точно про-
цедурите, че е необходима 
достатъчно добра от-
четност, прозрачност и 
яснота при изпълнението 
на проектите. Разбрахме, 
също така, че не може да 

предвидим всичко в начало-
то и че няма как един голям 
обект да е безпроблемен.    

Работна група, включ-

ваща и специалисти от 

министерството на 

транспорта, се занимава 

със създаването на типо-

ви договори, имате ли ин-

формация на какъв етап е 

подготовката?

Целта е да се унифи-
цират тръжната доку-
ментация и договорите 
за възлагане. Това е една 
много добра идея, която 
до известна степен е 
свързана с изработването 
на закон за управление на 
средствата от ЕС. Наис-
тина при подготовката 
са участвали и експерти 
от министерството на 
транспорта, защото не е 
тайна, че най-големите, 
сложни и скъпи проекти 
се управляват от това ве-
домство. Но този въпрос 
е коректно да се зададе 
към централното коорди-
национно звено към Минис-
терския съвет, тъй като 
то организира и коорди-
нира процеса. Ние даваме 
пълната си подкрепа при 
изпълнението му, нашите 
специалисти участват 
активно и след като се 
реализира това, ще бъде 
много полезно. 

А относно закона за 

евросредствата, докъде 

стигна разработването 

му и как тази норматив-

на база според вас ще се 

отрази на усвояването на 

еврофондовете?  

Изготвянето на закона 
е изключително предизви-
кателство, защото се от-
нася за всички оперативни 
програми. Приемането му 
ще е добре, но не трябва 
да е самоцелно. Той трябва 
да е съставен след много 
внимателен предварите-
лен анализ на последстви-
ята от неготово утвър-
ждаване. Нужно е да има и 

оценка на въздействието 
от неговото въвеждане. 
Нормално е, като се отче-
те тежестта на въпроса 
за усвояване на еврофон-
довете, да не се прибързва 
с неговото финализиране. 
Добре е, когато се вземе 
едно окончателно реше-
ние, то да бъде приложи-
мо достатъчно бързо, за 
да даде предвидимост и 
стабилност на правната 
рамка. Трябва внимателно 
да се разгледат всички ва-
рианти и да се избере най-
добрият. 

Следите ли изпълне-

нието на програмата в 

други държави и какво 

можем да научим от чуж-

дестранния опит?

Наблюдаваме и мога да 
кажа, че България е една 
от много добре предста-
вящите се. Има какво да се 
научи от всяка една държа-
ва, която усвоява еврофон-
дове. Добрите практики 
са много. Мога да дам при-
мер с Полша. Тя има изгра-
ден специализиран фонд, в 
който част от приходите 
от акциза на горива се из-
ползват директно за под-
помагане на развитието 
на транспортната инфра-
структура. Това е добър 
модел за осигуряване на 
целево национално финан-
сиране и повишаване на 
ефекта от усвояване на 
евросредства. Има и други 

примери в различни сфери 
като законодателни, ин-
ституционални, организа-
ционни решения и др. Но 
е много важно, когато се 
използват тези примери, 
те да се адаптират към 
ситуацията в страната.   

Очаква се до края на 

годината да има страте-

гия за развитие на транс-

портния сектор, на какъв 

етап е подготовката й?

Да. В момента разго-
варяме със Световната 
банка, която подготвя тех-
ническо задание за избор 
на консултант, който да 
направи една всеобхватна 
транспортна стратегия. 
Тя трябва да е обвързана 
и с идентифициране на из-
точници за финансиране. 
Изработването й ще е го-
лямо предизвикателство. 
Необходимо е първо да 
уточним изискванията към 
консултанта и тогава ще 
индикираме каква ще е про-
дължителността на дого-
вора за разработването 
й. В момента се проучват 
и възможните източници 
за нужното финансиране. 
Очаква се обхватът й да 
бъде за доста по-дълъг пе-
риод от 2014-2020 г.      

Какви ще са приорите-

тите ви занапред в рабо-

тата и какво предстои в 

най-близко бъдеще?

Приоритетите са два. 

Първият е успешното при-
ключване на този планов 
период, което е свързано 
и с одобряването на моди-
фикацията на Оперативна 
програма „Транспорт” 2014-
2020 от ЕК. Безспорно 
вторият е подготовката 
на обектите за следващи-
те седем години и целе-
съобразното избиране на 
проекти, които да дадат 
възможност за дългосроч-
но развитие и подпомогне 
икономиката на страната 
в бъдеще.  

Целта ни е да решава-
ме всички проблеми опера-
тивно, за да можем накрая 
да изпълним и двата си 
приоритета. Голямо пре-
дизвикателство пред нас 
бе да приключим модифи-
кацията на програмата, 
за да можем от една стра-
на да осигурим успешната 
реализация на проектите, 
които са в ход, а от друга 
да има достатъчно финан-
сов ресурс за подготовка-
та на други за следващия 
програмен период. Затова 
трябваше да решим два 
проблема. Единият дой-
де от поставеното из-
искване за одобрението 
й от ЕК. То се изразява в 
това, че трябва да бъдат 
отпуснати пари за под-
готовката на жп проек-
ти за 2014-2020. За това 
министерството осигу-
ри допълнително 35 млн. 
евро., за които съобщих в 
началото. Другият беше 
свързан с недофинансира-
нето на обекти, които се 
изпълняват в момента. Те 
са отново железопътни, 
реализират се и за тях 
се отпускат средства 
по ОПТ. Но парите не са 
достатъчни, защото има 
наддоговаряне. И за това с 
решение на Министерския 
съвет министрите на фи-
нансите и транспорта са 
упълномощени да проведат 
преговори с Европейска-
та инвестиционна банка 
(ЕИБ) за намиране на този 
ресурс. Общата стойност 
е 75 млн. евро. За нас е ва-
жно да започнем преговори 
и да придобием представа 
за рамката на финанси-
ране. Първата ни среща 
беше преди две седмици. 
Фактически средствата 
няма да са нужни тази го-
дина, а през следващите 

две, така че имаме доста-
тъчно време, за да обезпе-
чим тяхното финансиране 

За този планов период 
има още няколко проек-
та, които трябва да при-
ключат, за да се затвори 
програмата. Най-големи-
те сред тях са автома-
гистралите „Марица”, ло-
тове 1 и 2, и „Струма”, 2 
и 4, обходът на Монтана, 
Западната дъга на Софий-
ското околовръстно, а жп 
са Пловдив – Бургас, Дими-
тровград – Свиленград и 
във водния сектор са още 
два. Не очаквам да има се-
риозни финансови корекции 
след приключването им.    

Нужни ли са реформи в 

сектор „Транспорт”?

Той трябва да бъде 
адаптивен към изменения-
та на средата, в която се 
намира - както икономиче-
ска, така и социална. Няма 
начин този отрасъл, ако 
не се приспособи и рефор-
мира, да остане конкурен-
тоспособен и да отговаря 
на изискванията, които 
поставят потребителите 
и икономиката. 

Как работите с Кама-

рата на строителите в 

България?

За нас добрият кон-
такт с браншовите ор-
ганизации е от изключи-
телно значение. Това е 
основен елемент от до-
брите управленски прак-
тики, които ръководство-
то на министерството 
и аз лично ще прилагаме. 
Искаме да имаме посто-
янен контакт с всички 
заинтересовани страни. 
КСБ е един изключително 
важен за нас партньор. 
Очакваме в бъдеше с нея 
да работим както при реа-
лизацията на приоритети 
през следващия програмен 
период, така и за взимане 
на становища по правна-
та рамка, администра-
тивните процедури и др. 
Диалогът никога не може 
да бъде в повече. Трябва да 
сме максимално открити 
и отворени, както и да го 
предизвикваме. Очакваме 
от отсрещната страна 
достатъчна активност 
при идентифициране на 
проблемите и при намира-
нето на решения за тях. 

В средата на лятото беше въведен в експлоатация лот 1 от магистрала „Струма”. Трасето от 

Долна Диканя до Дупница е с дължина 16,78 км 

За движение беше пусната железопътната линия от Свиленград до турската граница, като 

част от това трасе е вторият по големина жп мост в България

Снимки в. „Строител“
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Свилена Гражданска

Инж. Стоев, каква 

е реалната ситуация в 

строителния сектор в 

област Русе? 

За съжаление не се 
случи силното развитие 
на бранша в района, как-
то се очакваше. Голямо 
е намалението при жи-
лищното строителство. 
Малко са строителните 
разрешителни. Не се из-
граждат нови жилищни 
постройки. Направиха се 
няколко промишлени цеха, 
но в общи линии за капа-
цитета на строителни-
те фирми от областта 
това са  сравнително 
малки обеми. Нямам точ-
ни данни за междуфир-
мената задлъжнялост и 
сивия сектор в района, 
тъй като не водим така-
ва статистика. Имахме 
неразплатени строител-
ни дейности през 2011 и 
2012 г. с фирми от други 
градове из страната. 
Дискутирали сме тази 
тема по време на заседа-
ние на Управителния съ-
вет на Камарата. Някои 
от нещата се оправиха, 
а другите са в процес на 
развитие.

След приключването 

на процедурата по член 

20 какво показва ситу-

ацията с компаниите в 

района, какви са тенден-

циите?

Имаме намаление на 
броя на фирмите, тъй 
като не могат да отго-
ворят на условията и не 
могат да осигурят необ-
ходимите обеми. Резулта-
тът не е много положи-
телен, но нямам отговор 
на въпроса, защо това се 
получава в нашия район. 
Като гледам, другите 
областни представи-
телства на Камарата на 
строителите в България 
са малко по-добре.

В Русе започнаха да 
работят много компании 
от други градове и конку-
ренцията е голяма. 

Каква е кратката 

равносметка за свър-

шеното от ОП на КСБ 

– Русе, през изтичащия 

отчетен период, накъ-

де бяха насочени усили-

ята ви? 

Стремяхме се преди 
всичко да подпомогнем 
строителите, които се 
обръщат към нас. Запоз-
навахме членовете на ОП 
на КСБ – Русе, със стано-
вища, решения или пред-
ложения, идващи от цен-
тралното ръководство на 
Камарата, като ги съгла-

сувахме. Разглеждали сме 
текстовете за изменение 
на Закона за устройство 
на територията (ЗУТ) и 
на Закона за обществе-
ните поръчки (ЗОП).

С новите промени в 
последните нормативни 
актове се надяваме да ре-
шим част от проблемите 
в бранша. Трябва обаче да 
сме внимателни при при-
емането на текстовете. 
При тяхната промяна 
трябва да се цели намаля-
ване на зависимостта на 
бизнеса от администра-
цията и чиновниците.  
След тяхното одобрение 
ще ви кажа моя коментар.

При разделянето на 
ЗУТ трябва да се избегне 
административната те-
жест, това ще е добре за 
бизнеса, но е необходимо 
да видим какво ще бъде 
разписано.

Кои са  основните 

трудности, с които се 

сблъскват строителите 

при участие в общест-

вените поръчки?

Това са най-вече пока-
зателите за избор, които 
се залагат в тръжната 
документация. Тези кри-
терии не би трябвало да 
ги има, тъй като насоч-
ват към определена фир-
ма или консорциум, което 
създава неконкурентна 
среда при провеждане 
на процедурите. В 50% 
от случаите според мен 
още от началото е пред-
начертано обекта към 
кого е насочен. А това не 
е добре за бранша. При 
търговете се поставят 
някои завишени крите-
рии, които при икономи-
ческата криза, в която 
сме, не всички можем да 
изпълним. Залагат се по-
високи обеми, голям брой 
работници, финансиране 
на обекта и т.н. Най-ва-
жното при търговете е 
да са изрядни условията и 
да не са написани в опре-
делена  посока, т.е. щом 
категорията на обекта 
е определена, то и фир-
мите кандидати трябва 
да я притежават, както е 
разписано в нормативна-
та база. Трябва да отпад-
нат всякакви други усло-
вия, критерии, изисквания 
и т.н. Необходими са по-
обективни критерии при 
обществените поръчки.

Какви са текущите 

ви задачи?

В момента основната 
ни дейност е свързана с 
подготовката на отчет-
но-изборното събрание. 
Надявам се да одобрим 
подходящо ръководство 

на ОП на КСБ - Русе. И 
вече обновеният състав 
ще поеме отговорност-
та да развива местното 
областно представи-
телство и да подпома-
га фирмите, доколкото 
му позволява законът.  
Същевременно трябва 
да изпълнява и задачите, 
които се приемат от 
Управителният съвет на 
Камарата. Надявам се да 
влязат нови и млади хора 
и да има приемственост.

За какво най-често 

ви търсят строите-

лите?

Най-вече след като 
сключат договори, започ-
ват да се оплакват от не-
лоялни контрагенти, били 
те главни изпълнители 
или възложители на даде-
на обществена поръчка. 
Идват и граждани. Те се 
оплакват от лошо изпъл-
нени работи в областта 
на строителството от 
компании, които в пове-
чето случаи не са членове 
на КСБ. 

Кои са актуалните 

за района строителни 

обекти?

През последните ме-
сеци имаше няколко голе-
ми проекта. Част от тях 
обаче са атакувани пред 
Комисията за защита на 
конкуренцията, тъй като 
желаещите смятат, че не 
са проведени правилно об-
ществените поръчки.  Об-
жалванията са нормален 
процес. Всеки, който е за-
губил, атакува поръчката 
пред КЗК, защото смята, 
че е ощетен, а и са малко 
обектите и възможност-

ите за развитие в райо-
на. Натрупаха се много 
активи от строителните 
фирми по време на бума, а 
сега машините стоят не-
използвани. Част от ком-
паниите плащат кредити 
и има опасност бързо да 
се декапитализират.  В 
района са атакувани 20 
проекта, от които 14 са 
решени от КЗК, а други 
3 са в процес  на произ-
водство. Не трябва да 
забравяме, че основно се 
разчита на обектите по 
европрограмите, които се 
разпределят чрез тръжни 
процедури. Следим посто-
янно обявленията за нови 
търгове.

В момента един от 
ключовите обекти в Русе 
е реконструкцията на бул. 
„Тутракан“. Изпълняват се 
и ремонти на пътища. 

Има ли частни 

инвестиции в райо-

на?

Не са много. Не-
щата все още не се 
случват като в Южна 
България. Засега се 
задържат някои про-
цеси. Просто няма 
друго производство, 
което да стимулира 
строителството. 
Когато има развитие 
в промишлеността, 
ще има и инвести-
ции, ще има и работа 
за нас. Извършват се 
подобрения в някои 
цехове, но те не са в 
такъв размер, който 
очакваме и искаме да 
бъдат.  

Как работите 

с местната и дър-

жавната власт?

Нормално. За ня-
кои теми се допит-
ват до ОП на КСБ - 
Русе. Предоставяме 
становище по въпро-

сите. Нямаме проблеми и 
конфликти. Когато се е 
налагало да търсим тях-
ното съдействие, винаги 
сме го получавали в рам-
ките на закона.

Къде трябва да тър-

сят строителите нови 

пазари?

Държавата трябва 
много сериозно да по-
могне в това отноше-
ние. Една нова компания, 
колкото и голяма да е, 
трудно ще се пребори 
сама. Инвеститорите са 
свикнали да работят със 
строители, които имат 
гаранция зад себе си.

Като председател 

на ОП на КСБ – Русе, как 

виждате приоритетите 

на Камарата?

Най-важното е да от-

стояваме интересите 
на членовете на браншо-
вата организация пред 
всички институции. Не 
трябва да забравяме, че е 
много трудно да се наме-
ри балансът между прио-
ритетите на малките и 
големите компании. Не-
обходимо е да се обърне 
внимание на по-малките 
строители. Коректност-
та между колегите е 
най-важна. Ако се прие-
ме промяната в ЗОП, че 
главният изпълнител ще 
участва в търг или ще си 
получи парите, но само 
при условие че се е раз-
платил с подизпълните-
лите, ще е добре за целия 
бранш. Това ще регулира 
част от процесите в сек-
тора.

Как виждате разви-

тието на строителния 

бранш през следващите 

месеци?

То зависи най-вече 
от многогодишната фи-
нансова рамка за след-
ващия програмен период 
2014-2020, но не очаквам 
някакво стремително 
развитие.Според мен ще 
има растеж на бранша 
най-много до 1,5%. Още 
има жилища, които се 
довършват, а други, вече 
готови, все още не са за-
купени. Този бум, който 
беше преди години, е ясно, 
че няма как да се върне. 
Да се надяваме обаче, че 
доброто предстои и то 
в не в много далечното  
бъдеще.

Какво ще пожелаете 

на колегите си? 

Здраве, почтенност, 
коректност и колкото 
се може повече инвес-
титори и строителни 
обекти.

Инж. Георги Стоев, председател на ОП на КСБ - Русе:

Необходими са по-обективни критерии при търговете
Снимка в. „Строител“
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Свилена Гражданска

Г-н Живков, каква е 

равносметката ви за из-

минаващия отчетен пе-

риод?

През последните годи-
ни извървяхме един много 
труден път. Специално 
за ОП на КСБ – Перник, се 
случиха и допълнителни не-
приятни събития, в това 
число и земетресението 
от 22 май м.г. Природно-
то бедствие нанесе дос-
та щети и поражения. За 
съжаление това беше из-
ползвано от политиците, 
имаше опити за създаване 
на негативизъм към наша-
та професия и към част от 
фирмите. 

През мандата работа-
та на ОП на КСБ – Перник, 
продължи в един добър 
дух. Проведохме редица 
мероприятия с различна 
насоченост, участвахме в 
множество работни срещи 
по проекти за развитието 
на областта, както и еже-
годно обучение по здраво-
словни и безопасни условия 
на труд. Организирахме и 
реализирахме различни дру-
ги събития, в това число 
и честването на Деня на 
строителя.

Нормативната уредба 
е тежка тема и можем по 
нея много да говорим и да 
разискваме. Виждаме, че 
през няколко години се на-
лага промяна на Закона за 
обществените поръчки и 

на Закона за устройство 
на територията. В момен-
та отново текат подобни 
процеси, които се надявам 
да изчистят текстовете.

ЗОП трябва да бъде 
променен така, че да е 
прагматичен, а не да съз-
дава проблеми. В момен-
та неудачите в закона в 
крайна сметка рефлекти-
рат върху строителите. 
Необходимо е да се изме-
нят различни текстове в 

нормативния акт, включи-
телно и по обжалванията. 
Според мен трябва да се 
преработи по коренно раз-
личен начин целият закон.

В момента върви под-
готовка за разделянето на 
ЗУТ на две - на закон за ус-
тройство на територията 
и закон за строителство-
то. Трябва да е много ясно 
какво ще остане в единия 
нормативен акт и какво 
ще бъде в другия. Чисто 
строителните текстове 
е необходимо да са в изця-
ло нов закон. Те трябва да 
създадат правила за рабо-
та, а не пречки за изпълне-
нието. 

Кои  са  основните 

трудности, които сре-

щате при обществените 

поръчки?

Болните теми са как-
то навсякъде. В тръжна-
та документация се за-
лагат критерии, които не 
са същностни и точни за 
конкретния обект за съ-
ответната поръчка. Зави-
шават се изискванията за 
участниците. Наблюдавал 
съм случаи с търгове, кои-
то се печелят от фирми, 
без да са изпълнили усло-
вията. 

След приключване на 

процедурата по член 20 

какво показва ситуация-

та с фирмите в Перник, 

какви са тенденциите?

През този период се-

дем фирми са отпаднали 
от категоризиране. От-
делно се наблюдава спад 
на категориите в различ-
ните групи. Причината за 
това е липсата на работа 
през последните години и 
съответно свиване на обо-
ротите на фирмите, които 
не могат да изпълнят кри-
териите.

За какво най-често ви 

търсят строителите?

Най-вече ако забеле-
жат порочни практики при 
обявяването на обществе-
ните поръчки. От област-
ното представителство 
сезираме възложителя, 
включително чрез вестник 
„Строител”.

Търсят ни и за помощ, 
за да съберат неразпла-
тените си задължения от 
страна на възложител. 
Трудно можем да сме от 
полза на колегите в тази 
насока. 

Какви са текущите за-

дачи на ОП на КСБ - Пер-

ник? 

Основното, което ни 
предстои сега, това е от-
четно-изборното събрание 
на областното представи-
телство. То ще се състои 
на 26 септември. След 
това ще бъдат поставени 
задачите за следващата 
година на новоизбрания уп-
равителен съвет на ОП на 
КСБ - Перник. Ще организи-
раме и празника на строи-
теля на 26 октомври. 

Каква е междуфирме-

ната задлъжнялост в ра-

йона? 

Тя не е много голяма 
между местните фирми. 
Дължи се на неразплате-
ните средства по различ-
ни договори от държавата 
и от общините. Като цяло 
мога да кажа, че степента 
на сивия сектор е намаля-
ла. Той може би съществу-

ва на по-малките обекти. 
Радваща е тенденция , че 
не е в тези размери, в ка-
квито бе преди години. 

Кои са актуалните 

проекти в  областта и 

има ли работа за фирми-

те?

Досега не бяха много 
обектите. Оттук ната-
тък предстои доста сери-
озна строителна програ-
ма. В момента се работи 

по възстановяването на 
средновековната крепост 
„Кракра”. Извършва се ре-
хабилитацията на пътя 
между Голямо и Мало Бучи-
но. Има и други по-малки 
проекти. Преди дни при-
ключи изграждането на 
детска градина в кв. „Тева“ 
в Перник. Строителство-
то беше финансирано от 
Министерството на тру-
да и социалната политика 
и от общината. Въведена 
бе в експлоатация и дру-
га сграда на детско заве-
дение в центъра на гра-
да - ЦДГ №2 „Родолюбче”. 
След земетресението се 
ремонтира голяма част 
от сградния фонд на учеб-
ните заведения в община-
та. В момента се санира 
IX училище със средства 
от фонд „Козлодуй“, започ-
на изграждането на реги-
оналното депо за битови 
отпадъци. Строят се два 
центъра от семеен тип, 
офис сгради. Жилищното 
строителство е почти 
замряло.

Текат тръжните про-
цедури за водния цикъл на 
Перник, който е разделен 
на три лота. Единият - за 
реконструкция на пречис-
твателната станция - е 
за близо 16 млн. лв. В две 
обособени позиции е раз-
пределена реконструкция 
на водопроводната мрежа 
и канализацията. Първата 
е за около 20 млн. лв., а дру-
гата за приблизително 38 
млн. лв. Тече процедура за 
избор на изпълнител за из-
граждане на зелена градска 

среда в Перник. Това не е 
малко работа за местните 
фирми, дори е и малко пове-
че. Обикновено на подобни 
търгове се явяват по-голе-
ми компании извън района. 

К а к  р а б о т и т е  с 

местната и държавната 

власт? 

С общината поддържа-
ме нормални отношения. За 
съжаление не успяхме да 
наложим позицията на ОП 
на КСБ – Перник, да се тър-
си помощ при организиране 
на обществените поръч-
ки, а в комисиите да има 
наши експерти. Липсата 
им довежда до някои про-
пуски при изработване на 
тръжната документация. 
Беше потърсена помощ от 
страна на общината и ние 
я оказахме при земетресе-
нието. Тогава всички фир-
ми се включиха активно и 
работиха сериозно. Имаше 
и резултат.

Като председател на 

ОП на КСБ - Перник, какви 

според вас трябва да са 

приоритетите на бран-

шовата организация? 

Камарата извървя един 
доста сериозен път за 
тези няколко години. По-
стигнатото дотук не е 
никак малко, но не е и дос-
татъчно. Имаме много до-
бър регистър. КСБ трябва 
да продължи да защитава 
интересите на членовете 
си чрез инициативите за 
промени в нормативната 
уредба. Типовите догово-
ри трябва да станат за-

дължителни. В ЗОП тези 
контракти е необходимо 
да се включат и да се при-
лагат. По този начин ще 
има истински равноправни 
партньорски отношения 
между строителите и въз-
ложителите, а не както 
сега често се случва този, 
който плаща, да диктува 
условията.

Бюрокрацията пречи. 
Има прекалено много из-
исквания при кандидат-
стване за изпълнението 
на даден обект, по време 
на строителството и т.н. 
Процедурите трябва да 
се опростят. Бюрокраци-
ята понякога довежда до 
допускане на грешки при 
попълване на документи 
за кандидатстване. Про-
цеси, които биха могли да 
протичат за няколко дни, 
се довеждат до финал след 
месеци. 

Случва се например за 
кандидатстване на търг в 
дадена община да се изис-
ква удостоверение, че не 
се дължат данъци в съща-
та община. Т.е. служител 
от едно гише те препра-
ща на другото в същата 
администрация, вместо 
просто да се направи про-
верка. Разбира се, плаща се 
и такса.

Важно е Камарата да 
работи и за достатъч-
ност на удостоверението, 
издавано от ЦПРС за кате-
гориите и групите на фир-
мите при кандидатстване 
на търгове, а не да бъдем 
принудени да вадим отново 
множество документи.  

Как виждате разви-

тието на строителния 

бранш в следващите ме-

сеци? 

Винаги съм казвал, че 
ние строителите сме оп-
тимисти и развитие тряб-
ва да има. Очаквам повече 
работа. Със смяната на 
правителствата винаги 
се надяваме да се осигурят 
условия в страната да се 
реализират нови инвести-
ции, които ние да изпълним. 
Все още сме с надеждата 
това да се случи. Очаква-
ме да има повече работа, 
за да могат фирмите ни да 
оцеляват и да се развиват. 
През последните години 
работните места в строи-
телния сектор бяха сведени 
до изключително ниско рав-
нище. Държавата трябва 
да подкрепя сектора, неза-
висимо дали тази подкре-
па ще бъде насочена към 
изграждане на магистрали 
или на други обекти.

Снимка Денис Бучел

Необходимо e държавата да подкрепя сектора

Димитър Живков, председател на ОП на КСБ - Перник:

Преди дни приключи изграждането 

на детска градина в кв. „Тева“

Нова офис сграда в центъра 

на Перник
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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

Това е третата национална среща дискусия, която цели да събере на едно място ключови фигу-
ри от държавните институции, общинските администрации и бизнеса с цел създаване на градивен 
диалог по проблемите на бранша, перспективите и възможностите през 2014 година и през новия 
програмен период, както и очакваните трудности и проблеми, преодоляването на които може да се 
търси с обединени усилия.

Основните теми на форума са:

 възможностите за работа пред строителния бранш – големите проекти по новите оперативни 
програми в сферата на транспорта, околната среда, регионалното развитие за 2014-а и предизвика-
телствата през програмния период 2014-2020 г.; 

 ЗОП – възможност за прозрачни процедури и търгове, гарантиране на честно състезание и 
конкурентна среда;

 подобряване на диалога между институциите, общините и  бизнеса.

Като дискусионни партньори са поканени:

вицепремиерът по икономическото развитие, вицепремиерът по еврофондовете,  министърът на ре-
гионалното развитие, министърът на инвестиционното проектиране; министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията; министърът на околната среда и водите; кметът на 
София; председателят на УС на АПИ, изпълнителният директор на „Метрополитен“  и др.

Очакван брой гости:

Очакваме в дискусията да вземат участие общо над 100 представители на централната и мест-
ната власт, както и на водещи строителни фирми.

Защо да бъдете наш партньор:
 представяне на вашата компания пред точната аудитория - министри, 

директори на управляващи органи,  кметове, потенциални бизнес партньори;

 промоциране на вашите продукти и услуги;

 възможности за разширяване на вашите бизнес контакти.

Предлагаме ви следните партньорски пакети:

При интерес ще се радваме да се срещнем с вас, 
за да обсъдим концепцията на събитието.

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Такса участие:

120 лв. (без ДДС)
при банков превод до 20.09.2012 г. по следната банкова 

сметка: Вестник „Строител“ ЕАД
Корпоративна ТБ, IBAN BG65KORP92201026374201, 

BIC KORPBGSF;
при заплащане на място в деня на събитието: 

150 лв. (без ДДС).

Генерален партньор:

лого на компанията на гърба на сцената на събитието;

изложбен щанд пред заседателната зала;

влагане на рекламни материали в информационния пакет на всеки участник;

3 безплатни пропуска за събитието;

30% отстъпка от цена участие за всеки следващ участник;

реклама във в. „Строител” – 2 страници;

работна вечеря за двама представители на компанията.

Цена на пакет: 5000 лв. без ДДС

Основен партньор:

лого на компанията на гърба на сцената на събитието;

влагане на рекламни материали в информационния пакет на всеки участник;

2 безплатни пропуска за събитието;

20% отстъпка от цена участие за всеки следващ участник

реклама във в. „Строител” – 1 страница

Цена на пакет: 3000 лв. без ДДС

Партньор:

лого на компанията на гърба на сцената на събитието.

Цена на пакет: 1500 лв. без ДДС 10% отспъпка 
за рекламодатели 
на вестника
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Експертите на КСБ участват в създаването на учебно 
помагало по темата

В резултат на проведените активни действия 
на инициативна група от строители ветерани от 
Бургаска област бе организирано учредителното 
събрание на секцията на Националния клуб на стро-
ителите ветерани в морския град. Заседанието бе 
насрочено за 16.00 ч. на 4 септември т.г. и в оп-
ределеното време бе открито от представителя 
на инициативната група инж. Дамян Камбуров. Той 
прочете предварително раздадения дневен ред и 
предложи неговото гласуване. Документът бе при-
ет единодушно без промени от присъстващите 21 
кандидати за членство в клуба. За ръководител на 
събранието бе избран инж. Дамян Камбуров.

Гости бяха инж. Николай Николов, член на Упра-
вителния съвет на Камарата на строителите в 
България, инж. Чанка Коралска, директор на дирек-
ция „Строителство“ при община Бургас, и зам.-
председателят на Националния клуб на строите-
лите ветерани инж. Виктор Шарков.

След избора на ръководител на събранието 
бе дадена думата на гостите за поздравления и 
споделяне на очаквания от бъдещата съвместна 
работа.

Единодушно бяха приети целите, които си по-
ставя местната секция в Бургас. Въз основа на 
тях бъдещото ръководство ще разработи своята 
програма за конкретна дейност и план-сметката 
за нейното обезпечаване.

От името на УС на КСБ инж. Николай Николов 
предложи инж. Дамян Камбуров за председател на 
клуба, инж. Дени Едрев – за зам.-председател и инж. 
Прокоп Паскалев за член. След кратко обсъждане 
предложението бе прието единодушно.

Останалите точки от дневния ред бяха приети. 
Имаше и оживена дискусия. 

B U LG A R I A N  C O N S T R U CT I O N  C HA M B E Rwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

This is the third national meeting discussion that aims to bring together key 

figures from government institutions, local administrations and business circles 

and create a constructive dialogue on problems of the industry, prospects and 

opportunities in 2014 and in the new programming period as well as the expected 

difficulties and problems that can be overcome with joint efforts. 

The main topics of the forum are:

 job opportunities in the construction industry – major projects within the new 
operational programs in the areas of transport, environment, regional development for 
2014 and challenges in the programming period 2014-2020; 

 PPA – possibility for transparent procedures and tenders, ensuring fair 
competition and competitive environment;

 enhancing dialogue between institutions, municipalities and businesses.

As discussion partners are invited:

Deputy Prime Minister of Economic Development, Deputy Prime Minister of EU 
Funds, Minister of Regional Development, Minister of Investment Planning, Minister of 
Transport, Information Technology and Communications, Minister of Environment and 
Water, Sofia Mayor, Chairman of the Board of Road Infrastructure Agency, Executive 
Director of Metropolitan PLC and others.

Expected number of guests:

We expect the discussion to be attended by over 100 representatives of the central 
and local government and of leading construction companies.

Participation fee:

BGN 120 (VAT excluded)
Bank transfer by 20 September 2013 to the following bank account: 

“Stroitel” newspaper EAD 
Corporate Commercial Bank, IBAN BG65KORP92201026374201, BIC KORPBGSF;

Upon payment on the day of the event: BGN 150 (VAT excluded).

discount for 
the newspaper 
advertisers

10%

Why to be our partner:

 presentation of your company to the right audience – ministers, 
    directors of managing authorities, mayors, potential business partners;

 promotion of your products and services;
 opportunities to expand your business contacts.

We offer you the following partner packages:

General partner:

company logo on the back of the event scene;
exhibit booth in front of the conference hall;
insertion of promotional materials in the information package of each participant;
3 free passes for the event;
30% discount price participation for every other participant;
advertisement in “Stroitel” newspaper– 2 pages;
working dinner for two representatives of the company.

Package price: BGN 5,000 VAT excluded

Main partner:

company logo on the back of the event scene;
insertion of promotional materials in the information package of each participant;
2 free passes for the event;
20% discount price participation for every other participant
advertisement in “Stroitel” newspaper– 1 page

Package price: BGN 3,000 VAT excluded

Partner:

company logo on the back of the event scene.

Package price: BGN 1,500 VAT excluded

If you are interested we will be happy to meet you to discuss the concept of the event.

Contact: 0888 55 39 50 – Reneta Nikolova; 0884 20 22 57 – Kaloyan Stanchev

Георги Сотиров

Работният семинар по 
проекта  See Green - „Енер-
гийна ефективност и зеле-
на икономика за възрастни 
граждани”, който се прове-
де в сградата на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия, привлече не само вни-
манието на представите-
лите от Италия, Холандия, 
Испания, Великобритания и 
Гърция, които, обединени в 
консорциум, са партньори 
и координатори на общия 
проект. На дискусията, на-
ред с експертите на КСБ, 
присъстваха и строители-
те ветерани инж. Богомил 
Николов и инж. Иван Сто-
янов, инж. Йордан Манаси-
ев - ръководител на Стро-
ителния квалификационен 
център, дългогодишният 
домоуправител инж. Оник 
Пилибосян. 

Целта е създаване на 

учебно помагало за еколо-
гична енергия. Това заяви 
Нина Георгиева - ръководи-
тел на звено „Управление 
на проекти” към Камара-
та. Проектът има за цел 
да разработи съвременни 
обучителни модули. Те ще 
бъдат предоставени на 
възрастни граждани, соб-
ственици или наематели, 
както и на управители на 
жилищни сгради, които 
биха искали да пестят 
енергия и да направят 
своята домашна среда по-
ефективна енергийно.

При представянето 
на дейностите Джанлука 
Копола от Италия обърна 
внимание, че основната 
идея е да се популяризира 
активното участие на хо-
рата от третата възраст 
в европейската система 
за професионално обуче-
ние. 

Интересното е, че See 
Green използва нови мето-

ди и създава гъвкав образо-
вателен материал за въз-
растни на разбираем език, 
съобразен с  европейските 
стандарти и енергийната 
ефективност в сградите. 
Целевата група са гражда-
ни в напреднала възраст. 
Материалите са за различ-
ни социално-икономически, 
географски или културни 
специфики на тези хора. 
„В този смисъл проектът 
се измества от общопри-
етото схващане да се 
разглеждат възрастните 
граждани като хомогенна 
група“, анализира пробле-
матиката Ели де Хюз от 
Холандия.

Проф. Джон Файбърн 
о т  С т а ф ор д ш и р с к и я 
университет се спря на 
трудностите при разра-
ботването на цялостна 
система на обучение. Тя 
е организирана в е-плат-
форма, включва процеду-
ри, модули и материали. 

Към нея има и интегриран 
софтуерен инструмента-
риум за симулации. Всички 
елементи на платформата 
са разработени на базата 
на специфичните нужди и 
способности на възраст-
ните граждани.

Резултатът от проек-
та, заяви експертът от 
КСБ Стилиян Иванов, е хо-
рата от третата възраст 
да повишат съзнанието си 
за опазване на околната 
среда, да са способни да 
вземат решения и да доби-
ят познания относно изис-
кванията за енергоспестя-
ване в своите сгради.

Идеята за See Green 
възниква, за да отговори 
на европейските политики, 
насочени към активното 
стареене и енергийната 
ефективност и служите-
лите на Камарата са усе-
тили необходимостта от 
разработването на тази 
проблематика.
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Мартин Славчев

Министерският съвет 
одобри проект на закон за 
изменение и допълнение 
на Данъчно-осигурител-
ния процесуален кодекс 
(ДОПК). Предложените 
промени имат за цел да се 
усъвършенства единната 
сметка за плащане на на-
лозите и задължителните 
осигурителни вноски и да 
се подпомогнат задълже-
ните лица във временно 
финансово затруднение. 
Дава се възможност да се 
погасят първо главниците 
за данъци и осигуровки, на 
които сроковете за пла-
щане са изтекли. Това ще 
предотврати натрупване-
то на нови задължения.

Също така в производ-
ствата по принудително 
изпълнение по ДОПК се 
дава разрешение за из-
вършване на неотложни 
плащания от длъжника за 
всички видове публични 
задължения. Удължава се 
с една година срокът за 
тяхното погасяване. Със 
заключителните разпо-
редби на законопроекта 
се предлагат промени 
в Закона за ДДС. Те са 
във връзка с Директива 
2013/43/ЕС за изменение 
на Директива 2006/112/
ЕО относно общата сис-

тема на ДДС. Промените 
касаят незадължително 
и временно прилагане на 
механизма за обратно 
начисляване на данъка 
във връзка с доставки на 
някои стоки и услуги, при 
които съществува риск 
от измами. С евротексто-
вете се предоставя въз-
можност на държавите 
членки да прилагат този 
метод до края на 2018 г.

Преди да бъдат при-
ети от кабинета, про-
мените в ДОПК бяха об-
съдени от Националния 
съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС). 
Заседанието се прове-
де в Гранитната зала на 
Министерския съвет под 
председателството на 
вицепремиера и министър 
на правосъдието Зина-
ида Златанова, като бяха 
дискутирани изменения 
и в Кодекса на труда и в 
Наредбата за условията 
и реда за извършване на 
посредническа дейност по 
наемане на работа. 

 „Социалният диалог 
на ниво министерства не 
върви”, заяви президентът 
на КТ „Подкрепа” Констан-
тин Тренчев в началото 
на срещата. „Много от 
проблемите могат да се 
решат на по-ниско ниво. 
Моля да се разпоредите 

и диалогът да тръгне на 
всички нива. В социал-
ното и във финансово-
то министерство няма 
тристранен съвет”, посо-
чи Тренчев. „Дискусията, 
която ние водим тук, е 
регламентирана по закон. 
Обществените съвети 
са спонтанно възникна-
ла форма. Обмисляме из-
общо да не участваме в 
обществените съвети ”, 
заяви той.

Вицепремиерът Зина-
ида Златанова отговори, 
че правителството не 
само, че е решено да има 
социален диалог в пълен 
обем, но е убедено, че няма 

друг начин, по който да се 
взимат решения.

От КТ „Подкрепа” и 
КНСБ заявиха, че като 
цяло не одобряват предла-
ганите промени в ДОПК. 
Вместо да има единна 
данъчно-осигурителна 
сметка, от КТ „Подкрепа” 
предлагат да има две - 
осигурителна и данъчна. 
От синдиката обърнаха 
внимание, че допълнител-
ното задължително пен-
сионно осигуряване оста-
ва извън обхвата й.

Според заместник фи-
нансовия министър Люд-
мила Елкова измененията 
в ДОПК са стъпка в пра-

вилната посока. „Основни-
ят проблем е нарушеното 
право на човек сам да ре-
шава кое свое задължение 
да плати. В момента с 
парите, които постъпват 
в единната сметка, ав-
томатично се погасяват 
най-старите дългове. Има 
случаи, когато настоящи 
плащания покриват дъл-
гове с изтекла давност“, 
допълни тя.

Работодателските 
организации подкрепиха 
законопроекта, но с мно-
го резерви и предложения. 
От Българската търгов-
ско-промишлена палата 
(БТПП) настояват за по-
строг контрол от данъч-
ните служители. „Една 
добра идея се провали 
заради недобър софтуер“, 
заяви Цветан Симеонов 
от БТПП. 

„Въведеният ред за 
погасяване първо на глав-
ниците, после на лихвите 
би облекчил хората. Това 
предотвратява увелича-
ването на общия дълг”, 
уточни Димитър Бранков 
от Българската стопан-
ска камара. 

„Имаме опасения по па-
раграф две, че се поста-
вят в неравностойни усло-
вия частните кредитори 
и държавата”, заяви Васил 
Велев от Асоциацията на 

Увеличаването на минималната работна заплата ще се гледа  
на следващо заседание на тристранката 

индустриалния капитал. 
„Предлаганите промени са 
добри, но не решават про-
блема с единната смет-
ка”, каза още той. 

От Конфедерацията 
на работодателите и ин-
дустриалците в България 
(КРИБ) предложиха нови 
подобрения, които да бъ-
дат приети с поднорма-
тивни актове.

Представителите на 
бизнеса заявиха, че е на-
стъпил хаос в Национал-
ната агенция по приходи-
те, чиято информационна 
система не била готова да 
посрещне единната смет-
ка. Според тях голяма част 
от фирмите нямат яснота 
кои задължения са текущи, 
кои са стари, кои са лихви, 
кои главници и се е стигна-
ло до блокиране на сметки. 

Социалните партньори 
одобриха промените в Ко-
декса на труда, предложе-
ни от депутатите от Ко-
алиция за България Захари 
Георгиев, Корнелия Нинова 
и Жара Пенева. Изменени-
ята предвиждат осинови-
тели, които взимат дете 
до 5 г., да имат право да 
получават майчински. Син-
дикати и работодатели 
поискаха обаче текстове-
те да бъдат прецизирани. 

„Въпросът за минимал-
ната работна заплата не 
е обсъждан на това за-
седание на Националния 
съвет за тристранно съ-
трудничество. Предстои 
да се разгледа на някоя от 
следващите срещи”. Това 
заяви министърът на тру-
да и социалната политика 
Хасан Адемов на брифинг 
след срещата.

Президентът на КНСБ 
Пламен Димитров бе из-
бран за зам.-председател 
на НСТС. Кандидатурата 
му бе предложена след 
консултации между двата 
синдиката. 

За една година делът на просро-
чените плащания на бизнеса у нас се 
е свил с 29%. Това сочат данните на 
редовното годишно проучване на „EOС 
Груп” и института „Ипсос” сред над 
2000 фирми в 12 европейски държави. 
През настоящата година просрочени-
те плащания на българските фирми 
са 22,6% срещу 31,6% през миналата 
година. Намалението обаче се дължи 
най-вече на удължените срокове за по-
гасяване, които фирмите предоставят 
на техните бизнес контрагенти. Ком-
паниите дават средно по почти 40 дни 
на бизнес партньорите си за плащане 
на задълженията срещу 32-33 дни през 
миналата година. Сроковете за край-
ните потребители обаче са се понижи-
ли до около 10 дни.  

Данните показват още, че се за-
бавят и темповете на отписване на 
дългове. През тази година те са само 
4,4% от несъбраните вземания срещу 
8,3% през миналата. Въпреки това по-
вече фирми – около 22%, се тревожат 
за оцеляването си. По данни на асоциа-
цията на колекторските агенции меж-
дуфирмената задлъжнялост е около два 
пъти над БВП на страната. Това води 
до свиване на печалбите на компани-
ите и изчерпване на ликвидността, а 
оттам до търсене на допълнителни 
ресурси. Обикновено българските фир-
ми търсят банкови кредити и възмож-
ност за лизинг, а по-рядко използват 
други инструменти като факторинг, 
авансово плащане, дялово финансиране  
и др.

Емил Христов

По време на посещение 
в Хасково енергийният ми-
нистър Драгомир Стойнев 
заяви, че АЕЦ „Белене” е 
изгоден за България. Той 
допълни, че всеки един 
проект в енергийната 
сфера е важен. „Гледам 
на тях като на обекти, 
които ще стимулират 
икономиката ни и ще бъ-
дат в нейна полза. Но АЕЦ 
„Белене“ е замразен от 
парламента и единстве-
но депутатите могат да 
вземат решение дали ще 
стартира работата по 
него или не”, заяви минис-
търът. Той каза още, че в 
момента се прави оценка 
на технико-икономическия 
анализ на проекта. Изгот-
вят се прогнози относно 
потребленията на елек-
троенергия в дългосрочен 
план. „Идеята за възраж-
дане на АЕЦ „Белене“ я 
видяхте в програмата на 
кабинета, бе записана и в 

плана „Орешарски”, имаше 
я и сред приоритетите на 
БСП, но това по никакъв 
начин не означава, че от 
утре стартираме проек-
та. Ние сме заявили, че 
държавата няма да изда-
ва банкови гаранции. Този 
обект няма да бъде върху 
гърба на българските да-
нъкоплатци. В момента 
няма инвеститор”, комен-
тира Стойнев.

„Ако има решение за 
изграждане на нова ядрена 
площадка в АЕЦ „Козлодуй”, 
тя ще заработи най-рано 
през третото десетиле-
тие на този век“, заяви ди-
ректорът на централата 

Иван Генов относно разре-
шението на Агенцията за 
ядрено регулиране центра-
лата да търси площадка 
за нови ядрени мощности. 
Следващата стъпка е да 
се изготви технико-ико-
номически анализ, който 
практически до края на 
месеца ще приключи. Ос-
тава обобщаване и срав-
нителна оценка на пред-
ложените площадки от 
фирмата, която работи по 
този въпрос. „Надявам се 
в началото на следваща-
та година, ако бъде взето 
политическо решение, да 
се работи по останалите 
стъпки. Процесът е дълъг. 

Държавата  е  въ зстановила 
504,5 млн. лв. ДДС през август 2013 г., 
като общо 8024 фирми са получили 
дължимия данък. Това съобщиха от 
Министерството на финансите, 
като се позоваха на данните на На-
ционалната агенция за приходите. 
При 7530 компании, или 94% от общия 
им брой, възстановената сума е до  
100 000 лв.  От предоставената ин-
формация не става известно какъв е 
размерът на дължимия данък на бизне-

са, чието възстановяване се бави. Към 
1 август те бяха 226 млн. лв.

 „В началото на юли Министерство-
то на финансите предприе спешни мер-
ки за подобряване ефективността на 
процеса по връщане на ДДС. Те включ-
ваха стриктно спазване на законно ус-
тановените срокове за това”, посочват 
от ведомството. Министерството на 
финансите започна и извършването на 
анализ на структурата на невъзстано-
вения ДДС и причините за това. 

Снимка Георги Сотиров

Снимка Денис Бучел
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Народните представители приеха доклад за състояние-
то на енергетиката. „Целта на документа е да се намерят 
общи политики, за да се изведе системата от критичното 
състояние, в което е“, заяви по време на обсъждането му 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев. 

Той подчерта, че през периода 2009 – 2012 г. задължени-
ята на дружествата в сектора нарастват с 1,5 млрд. лв. 
„След промените, предприети от управляващите, е нама-
ляла цената на електроенергията за българския бизнес. 
Основната ни идея бе именно да се понижат разходите на 
предприемачите у нас, защото се стремим към конкурен-
тоспособност“, посочи министърът. По думите му проблем 
през отчетения период е било провеждането на търгове. 
„Правя всичко възможно да прекъсна недобрите практики“, 
отбеляза Стойнев.

„Българската енергетика е водена системно към фа-
лит. През 2012 г. е намален добивът на въглища, както и 
потреблението на природен газ - с 8%. За 2013 г. цифрите 
са надолу с 30% и с 10%. Спаднал е и транзитният пренос 
на газ и потреблението на електроенергията“, заяви Ра-
мадан Аталай, председател на парламентарната Комисия 
по енергетика.

По време на обсъжданията депутати от различни пар-
ламентарни групи си размениха обвинения, че те са съси-
пали сектора и че притежават ВЕИ инсталации.

Възможностите за предварително завземане на имота 
от инвеститора, преди влизане в сила на акта за отчуждава-
не, да бъдат ограничени, предлагат народни представители 
от ГЕРБ. Промените са заложени в Закона за държавната 
собственост. В мотивите на вносителите е записано, че 
измененията на нормативния акт целят съобразяване с из-
искванията на Решение № 6 на Конституционния съд от 15 
юли по дело № 5 от 2013 г., с което бяха отхвърлени част от 
текстовете в Закона за държавната собственост и Закона 
за общинската собственост. Тогава съдиите решиха, че са 
противоконституционни разпоредбите, които позволяваха 
отчуждаването на недвижима собственост да бъде обявено 
само в Държавен вестник, защото това нарушава правата 
на гражданите. От ГЕРБ предлагат съобщаването на акта 
да се извършва по общия ред на Административнопроцесуал-
ния кодекс. Имотът също така да се счита за отчужден след 
влизането в сила на решението за това на Министерския 
съвет или на областния управител, или на кмета на община-
та, като задължително обезщетението за отчуждаване да 
се преведе по сметка на собственика.

Вносителите посочват, че по този начин ще бъдат за-
щитени всички права на притежателя. Те предлагат също 
процедурата по отчуждаване да се обвърже с механизъм за 
определяне и изплащане на обезщетение за пропуснатите 
ползи на собственика до момента на влизане в сила на ре-
шението при допуснато от съда предварително изпълнение. 

Парламентарната Комисия по инвестиционно проектиране разгледа промените в ЗОП

Емил Христов

Представители  на 
браншови организации 
настояха за специална 
регламентация на об-
ществените поръчки за 
проектиране, така също и 
процесът да се разграни-
чи от самото строител-
ство на обектите. Тази 
позиция беше заета от 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното проек-
тиране (КИИП) и Съюза на 
архитектите в България 
по време на заседанието 
на парламентарната Ко-
мисия по инвестиционно 
проектиране, която об-
съди промените в Зако-
на за обществените по-
ръчки (ЗОП). В момента 
проектирането е част 
от инженеринговите об-
ществени поръчки. Инж. 

Стефан Кинарев, предсе-
дател на Управителния 
съвет на КИИП, заяви, че 
проектите определят 

основните параметри на 
строителството, а от-
там е по-лесно да се из-
числи и цената на обек-

тите за реализация. Той 
заяви, че е необходимо да 
се определи обемът на ра-
бота на проектантите, 

тъй като сега заради ни-
ското заплащане се стига 
до некачествени проекти. 
В тази връзка по време на 
дебата се зароди идеята 
да се въведе задължение 
за всички бенефициенти 
на европейски средства 
да имат някаква форма на 
проектна готовност, пре-
ди да обявяват обществе-
ни поръчки за строител-
ство. 

Участниците в диску-
сията се обединиха около 
мнението, че с поправките 
в закона не е решен един 
от основните проблеми, 
които спъват реализация-
та на важни обекти – нео-
снователните обжалвания 
на обществените поръч-
ки. Предложено бе общи-
ните да задържат депо-
зитите на участниците в 
търгове, които не са спе-
челили заведените от тях 

дела. Представители на 
вносителите на промени-
те в ЗОП съобщиха, че се 
обсъжда и вариант да се 
въведе такса за обжалва-
нията, която да се опреде-
ля на база на стойността 
на поръчката. 

Предвижда се също 
така да се съкратят 
сроковете, в които Ко-
мисията за защита на 
конкуренцията (КЗК) ще 
се произнася по казуси, 
свързани с малки по обем 
търгове.

От браншовите орга-
низации отново настояха 
да се премахне критерият 
„най-ниска цена“, както и 
да се отстранят възмож-
ностите за предлагане 
на нереални срокове за 
изпълнение на проектите, 
както и гаранционните 
срокове за самите стро-
ителни обекти.

Снимка Денис Бучел

Европейският парламент даде предварително одо-
брение на нов регламент за жилищните заеми. Чрез 
него ще се осигури допълнителна защита на хората с 
кредити. Окончателното гласуване се отлага, докато 
евродепутатите се уверят, че новият регламент ще 
бъде правилно приложен навсякъде в Евросъюза.

След като подпишат договор за ипотечен кредит, 
семействата ще имат едноседмичен срок за разми-
съл, в който ще могат да се откажат от контракта с 
банката. Ако собственик остане без работа и доходи, 
евродепутатите искат да задължат финансовите 
институции обезпечението да бъде достатъчно за 
погасяването на кредита. 

Когато кредитополучател изпадне в несъстоятел-
ност, ипотекираното жилище трябва да бъде прода-
дено на възможно най-добрата цена и да се улесни 
изплащането на оставащите погасителни вноски.

Да се възстанови 
правото на чужденци 
да получават разре-
шение за постоянно 
пребиваване, ако са 
вложили над 1 млн. лв. 
в лицензирана кре-
дитна институция 
у нас по договор за 
доверително упра-
вление със срок не 
по-кратък от 5 годи-
ни. Това предвиждат 
промени в Закона за 
чужденците в Репу-
блика България, при-
ети на първо четене от парламента.

Тази възможност отпадна от нормативния акт 
по време на 41-вия парламент с мотива, че се зло-
употребява с нея. Измененията предвиждат още 
условия за по-благоприятно третиране на чужде-
нците, които са направили вложения, надхвърлящи 
2 млн. лв.

Общо инвестициите през 2013 г. са намалели 
с над 50% спрямо съответния период на миналата 
година, се посочва в мотивите на вносителите.

Заместник-министърът на икономиката Бранимир Ботев:

Трябва да се замислим 
върху цялостната страте-
гия за развитие на туризма 
и в частност за привличане 
на повече китайски турис-
ти. Това заяви заместник-
министърът на икономиката 
и енергетиката Бранимир 
Ботев. По думите му граж-
даните на Китай са сред 
най-пътуващите, като само 
за миналата година над 5,5 
млн. китайци са посетили 
Европа с туристическа цел. 
„Интересът към България е 
изключително голям“, допъл-
ни той.

Зам.-министър Ботев 
показа карта на наследен 
от МИЕ проект за терито-
риално разделение на турис-

тическите зони в България, 
в която Долината на розите 
не съществува. „Светът ни 
възприема именно с масло-
дайната роза, благоприят-
ния климат и историята ни. 
Всяка година на празника в 
Казанлък присъстват много 
японски, а през последните 
години и китайски и корейски 
туристи. Затова ние тряб-
ва да развием този продукт 
като международен бранд“, 
подчерта Ботев.

Той обърна внимание на 
огромния потенциал на Бъл-
гария и в сферата на СПА ту-
ризма, към който китайците 
проявяват също голям инте-
рес. „Притежаваме огромно 
богатство на термални ми-

нерални води, като средният 
отток на тези извори у нас 
е над 274 милиона литра за 
денонощие“, обясни той.

Зам.-министър Бранимир 
Ботев заяви още, че според 
международния анализ и до-
клад за зимния туризъм в це-
лия свят за 2013 г. България 

е посочена като страна с 
много неизползвани възмож-
ности за развитие на зимния 
туризъм. „За разширяването 
на този потенциал законо-
дателството ще бъде воде-
що и България стриктно ще 
спазва регулаторната рам-
ка“, добави зам.-министърът. 
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Граничният пункт 
Маказа - Нимфея вече 
е в експлоатация. 
Новото съоръжение 
беше открито на 
официална церемония 
от областните упра-
вители на Кърджали 
Бисер Николов и на 
Източна Македония 
и Тракия Аристидис 
Янакидис, като на 
тържеството при-
състваха народни 
представители от 
гръцкия и българския 
парламент, кметове 
на общини и населе-
ни места от двете 
страни на границата. 
Пътят през Маказа е част 
от трансевропейския ко-
ридор номер 9. Той свърз-
ва българските градове 
Кърджали и Хасково с Ко-
мотини и Александруполис 
в Гърция. Трасето осигуря-
ва най-прекия достъп от 
Централна България до 
Бяло море. 

Областният управи-
тел на Кърджали Бисер 
Николов заяви, че се е 
сбъднала една десети-

летна мечта на хората от 
Кърджалийско с национал-
но и европейско значение. 
„Този път ще даде тласък 
на туризма и икономиката 
от двете страни на гра-
ницата“, подчерта губер-
наторът. 

„Днешният ден за на-
шите приятелски два на-
рода е исторически. На 
това място новата ни 
история среща своето 
бъдеще”, каза в краткото 

си слово областният упра-
вител на Източна Маке-
дония и Тракия Аристидис 
Янакидис.

През новия пропуска-
телен пункт ще могат 
да преминават превозни 
средства с не повече от 
8 места без това на шо-
фьора и товарни машини 
с тегло до 3,5 тона. Очак-
ванията са тези условия, 
договорени на правител-
ствено ниво, да са в сила 

само до изгражда-
нето на пътната 
отсечка Джебел – 
Подкова, което ще 
приключи тази есен. 
С тр ои т ел с т в о -
то върви с бързи 
темпове и сега се 
работи по моста 
над река Върбица 
край Кирково. Ново-
то 27-километрово 
шосе ще съкрати 
пътя до българо-
гръцката граница 
с 15 км. Предвижда 
се след това нови-
ят участък да пое-
ме голяма част от 
превоза на стоки 

между България и южната 
ни съседка. 

На ГКПП Маказа - Ним-
фея ще работят по две 
трасета към Гърция и към 
България. Контролът ще 
бъде съвместен. Ще има 
и български митнически 
служител, който да сле-
ди за винетни стикери на 
влизане в страната. Спо-
разумението за отваряне-
то на Маказа датира от 
1995 година с подписване 

на междуправителствена 
спогодба между тогаваш-
ните министри на външни-

те работи на България и 
Гърция Георги Пирински и 
Караос Папуляс. 

Ремонтират участъка от Говедарци до хижа „Мальовица” 

Страницата
подготви
Николета Цветкова

Започва изкърпване на 
„най-отчайващите” учас-
тъци от републиканската 
пътна мрежа. Това заяви 
пред журналисти минис-
търът на регионалното 
развитие Десислава Тер-
зиева в Самоков, където 
беше на посещение във 
връзка с протестите на 
жителите на село Говедар-
ци заради лошото състоя-
ние на пътя до Мальовица. 
Тя проведе среща с кмето-
вете на община Самоков 
Владимир Георгиев, на село 
Говедарци Бойчо Шуманов, 
с директора на Дирекция 
„Развитие на пътната ин-
фраструктура с бюджет-
ни средства” в Агенция 
„Пътна инфраструктура” 
Георги Златев и др. 

„Започна кампанията по 
подготовка на пътищата 
за зимния период. Отде-
лени са около 3,5 млн. лв.”, 
подчерта Терзиева. И до-
пълни, че тези средства 
са недостатъчни. Парите 
ще бъдат разпределени 
пропорционално на дължи-
ната на пътната мрежа в 
28-те области при отчи-
тане на състоянието на 
отсечките. Участъците, 
които ще се обновяват, 
са утвърдени от Агенция 
„Пътна инфраструктура” 
(АПИ). „Като министър на 

регионалното развитие ще 
се боря за допълнителни 
средства в бюджета през 
2014 г. за рехабилитация на 
пътищата, които свърз-
ват населените места 
– републиканската мрежа 
от втори и трети клас”, 
категорична беше Терзие-
ва. „Разбираемо е недовол-
ството на хората не само 
в този регион, но и в цяла-
та страна от състояние-
то на инфраструктурата. 
Няма да се уморя да повта-
рям, че 35% от пътищата 
са в окаяно състояние и са 
нужни спешни мерки в рам-
ките на бюджета”, подчер-

та министърът. 
В кампанията по под-

готовка за зимния пери-
од влиза и отсечката от 
село Говедарци до хижа 
„Мальовица”. Дейност-
ите ще струват близо 
160 хил. лв. „Изпълнение-
то трябва да започне до 
дни”,  поясни Терзиева. 
„Ремонтът на пътя е из-
ключително важен”, каза 
градоначалникът на Са-
моков Владимир Георгиев. 
„Неведнъж сме писали за 
участъците Говедарци – 
„Мальовица”, за Ихтиман, 
за Костенец, за Дупница”, 
допълни Георгиев. По ду-

мите му миналата годи-
на с кмета на Говедарци 
са взели решение парите, 
които са от общината, да 
бъдат насочени за ремон-
тирането на пътя в рам-
ките на селото. „Надявам 
се това, което се планира, 
да се случи и да се прис-
тъпи към рехабилитация 
на пътната инфраструк-
тура. За съжаление Са-
моков освен автомобилни 
пътища няма железопът-
на връзка”, посочи още  
Георгиев. 

„От 24 години сме един 
изостанал район. Говедар-
ци преди това беше воде-

Започна обновяването на още един виадукт, 
това съобщи пресцентърът на Агенция „Пътна ин-
фраструктура” (АПИ). Дейности се извършват на 
съоръжението при с. Церово - 67 км от магистра-
ла „Тракия“. През първите два дни от ремонтите се 
правят геодезически замервания, за да се прецени 
поведението на конструкцията при промененото 
натоварване. Предвижда се движението в посока от 
Пловдив към София да се извършва в две ленти, а в 
обратното направление - в една.

В края на миналия месец започна рехабилитаци-
ята и на още едно съоръжение на аутобана - „Вър-
шилата”, на 61-ви км. Дейностите по обектите са 
част от програмата за аварийни ремонти по ма-
гистралите. Планът включва и виадукта „Бебреш” 
на АМ „Хемус”.  Общата стойност на ремонтите 
е 32 млн. лв., които се отпускат от националния 
бюджет.  

В момента се обновява пътната настилка на съ-
оръжението при с. Елешница от магистрала „Хемус“. 
Дейности се извършват от км 4 до км 8. Предвижда 
се до 11 октомври да бъде затворено изцяло лявото 
платно в посока Варна – София, като движението се 
осъществява двупосочно по другото. Обходен път 
няма.

„Моля гражданите за търпение. Извинявам се за 
неудобството, което сме създали, но виадуктите 
трябва да бъдат ремонтирани навреме. Предстои 
есенен сезон и със започването на валежите спи-
рат строително-монтажните работи”, коментира 
министърът на регионалното развитие Десисла-
ва Терзиева. И допълни, че строителите работят 
по договор и график и са помолени за възможно по-
ранно приключване на дейностите. А докато те се 
извършват, по нареждане на регионалния министър 
Агенция „Пътна инфраструктура” ще следи и кон-
тролира строителството отблизо.  

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и кметът на община Самоков 

Владимир Георгиев представиха на брифинг предстоящите ремонти в общината   

щото село в общината, а 
сега сме на последно мяс-
то”, коментира кметът  
Бойчо Шуманов. Според 

него през последните 24 
години се наблюдава пълна 
абдикация на държавата в 
този район. 

Снимки авторът
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След четири месеца ще приключи обновяването на парк „Езерото”  
Николета Цветкова

Завърши корекцията 
на р. Ябланица в Етропо-
ле. Обектът бе открит с 
тържествено прерязване 
на лентата от кмета инж. 
Богомил Георгиев и от гра-
доначалника на сръбската 
община Бела паланка Горан 
Милкович. На церемонията 
присъстваха още Красимир 
Кунчев, заместник облас-
тен управител на Софийска 
област, общински съветни-
ци, директори на институ-
ции и др.

По проекта са изграде-
ни стоманобетонна коруба 
и подпорни стени на двата 
бряга на реката, като обща-
та им дължина е около 360 
м. Асфалтирани са и 300 м 
улици край коритото. Общи-
ната е инвестирала допъл-
нително 50 хил. лв. в рекон-
струкция на съществуваща 
подпорна стена с дължина 
около 44,5 м. „Доволен съм, че 
откриваме корекцията на р. 
Ябланица”, каза инж. Георги-
ев. И допълни, че общинско-
то ръководство е оценило 
необходимостта от изпъл-
нението на проекта чак след 
като районът е наводнен.

Строител на обекта 
е консорциум „Етрополе – 
2012”, а надзорът се изпъл-
нява от „Бул строй контрол 
инженеринг”. Гаранцията е 8 
години. Проектът се реали-
зира по Оперативна програ-
ма „Регионално развитие” 
2007-2013. Общата му стой-
ност е близо 954 948 лв., 
като осигуреното съфинан-
сиране от страна на общи-
ната е 47 747 лв. През май 
2007 г. р. Ябланица наводня-
ва част от Етрополе, а нане-
сените щети са сериозни. В 
резултат от изпълнението 
на обекта е намален рискът 
от наводнение и е подобре-
но качеството на живот на 
хората в района. 

 „Съоръжението е една 
трета от това, което тряб-
ва да се направи по корито-
то на реката до нейното 
устие”, съобщи още градо-
началникът. И поясни, че 
следващата година се очак-
ва да продължи работата по 
обекта. Нужни са около 2-2,5 
млн. лв. „Със завършването 

ще се сведе до минимум 
опасността от наводнения”, 
поясни той.  

В деня на приключването 
на един проект Етрополе 
постави началото на изпъл-
нението на следващия. На 
официална церемония беше 
направена символична първа 
копка на реконструкцията 
на парк „Езерото”, в който 
се намира градинката на 
МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев”. 
Проектът се финансира по 
програмата за трансгра-
нично сътрудничество по 
инструмента за предприсъе-
динителна помощ България – 
Сърбия. Общата сума, която 
се отпуска, е 1 945 839 лв. 
Средствата ще бъдат раз-
делени между два проекта 
– този на Етрополе и подо-
бен в Бела паланка. Целта е 
да се подобри качеството 
на живот в двете населени 
места чрез облагородява-
нето на градските зелени 
системи и места за отдих. 
Водещ партньор е сръбска-
та община. Фирмите изпъл-
нители са „Вас Мит” ЕООД, 
„ВИГ Инженеринг” ООД,  
„Би Ен Ай Студио” ООД, „Жо-
рал” ООД 

„Този проект в Етрополе 
се обмисля още от 2007 г. и 
не би могъл да се осъществи 
без подкрепата и участие-
то на Бела паланка”, заяви 
Венета Гергова, зам.-кмет 

на общината. „Това, което 
предстои при нас, е ремонт 
на парка, в който ще се на-
прави езеро”, съобщи още 
Гергова.

Площта на зеленото 
пространство е около 2000 
кв. м. Предвижда се изграж-
дането на нова алейна мре-
жа, осветление, пейки, как-
то и две детски площадки. 
Планира се водата в езеро-
то да се отоплява. „Имаме 
идея и за втори етап на про-
екта”, поясни още зам.-кме-
тът на Етрополе. Целта е 
да се изгради велоалея, да се 
поставят уреди за фитнес 
на открито, както и съоръ-
жение за заледяване на вода-
та. Това ще позволи през зи-
мата езерото да се ползва 
като ледена пързалка.   

В сръбската община 

по проекта, финансиран по 
програмата за трансгра-
нично сътрудничество ще 
бъде изграден парк „Бани-
цата”. Обектът е с при-
близителна стойност като 
българския - около 1 млн. лв., 
и се очаква в началото на 

следващата година да бъде 
реализиран. „И в бъдеще ще 
се стремим да работим за 
хората. Сигурен съм, че с 
опита, който имаме, ще 
продължим да реализираме 
съвместни проекти”, ка-
тегоричен беше сръбският 
градоначалник Милкович.

Договорът за предос-
тавяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Про-
грамата за трансгранично 
сътрудничество по ИПП 
България - Сърбия за проект 
„Възстановяване на градски-
те зелени зони в Етрополе и  
Бела паланка” бе подписан на 
21.01.2013 г. 

„Искам да изкажа благо-
дарност за резултатната 
работа, която осъществя-
ваме с община Бела палан-
ка”, каза инж. Богомил Геор-
гиев. И уточни, че досега в 

партньорство са реализи-
рани 3 проекта. „Нашите 
усилия са съсредоточени 
заедно със сръбския град 
да изпълняваме обекти от 
подобен тип, с които да 
подобряваме градската 
среда”, посочи още градо-
началникът. Той коментира, 
че се надява и в бъдеще да 
продължи разработването 
и осъществяването на ин-
фраструктурни обекти. В 
момента от двете общини 
работят по проект за кул-
турен обмен. 

„Аз съм много горд за 
това, което осъществихме 
досега, но най-хубавото, кое-
то направихме, е, че граж-
даните от двете страни 
на границата започват да 
се опознават”, каза кме-
тът на Бела паланка Горан  
Милкович. 

Г-жо Гергова, започва изпълнението 

на нов проект с къс срок, а наближава 

краят на строителния сезон, имате ли 

притеснения, че няма да се справите в 

предвиденото време?

Резонно е да попитате за забавяне, 
защото зимата наближава. Но смятам, 
че строителите, които сме избрали, ще 
се справят в срок. Към днешна дата не 
мога да кажа какви трудности ще има, 
както и дали ще изникнат допълнителни 
разходи. Считам, че проектите са добре 
подготвени и дори да има затруднения, 
те ще са малки и няма да застрашат 
изпълнението на проекта.    

Споменахте и за втори етап на ре-

монта на парка и той ли ще се финан-

сира по програмата за трансгранично 

сътрудничество?  

Планираме съвсем скоро да се осигу-
рят средства за реализацията му. Все 
още не мога да кажа дали това ще е от 
същия източник, защото новият про-
грамен период не е започнал. Но ние ще 
търсим възможности да намерим сред-
ства за предвиденото продължение на 
проекта. Според мен в най-скоро време 
ще можем да кандидатстваме по проект  
„Красива България”. Ще бъдем много ак-
тивни в търсенето на средства за вто-
рия етап на ремонта на парк „Езерото” и 
съм сигурна, че ще намерим начин. Това 

е от изключителна важност, защото 
ще се постигне завършеност и по-добра 
устойчивост. 

Стана ясно, че ще работите и за 

продължение на корекцията на река 

Ябланица. Какво предстои? 

Ние имахме доста мащабен проект 
за корекция на коритото на р. Ябланица 
и вече завършеният обект е само част 
от него. Това, което предстои да напра-
вим, е да включим още няколко участъка, 
които също са много критични. Стой-
ността на дейностите е около 6 млн. лв. 
Ще търсим възможност за финансиране, 
но не мога да кажа от коя оперативна 
програма ще дойдат средствата. Ще 
се борим и съм сигурна, че ще успеем да 
финализираме това, което започнахме.    

Венета Гергова, заместник-кмет на Етрополе:

Снимки авторът

Корекцията на р. Ябланица се наложи след 

наводнение през 2007 г.

Проектът за укрепване на коритото по време на изпълнението му

Градоначалниците на Етрополе - инж. Богомил Георгиев, и Бела паланка 

- Горан Милкович, поставиха началото на реконструкция на парк „Езерото”
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

то. На нея чух от проф. 
Валерия Фол, моя съграж-
данка, че през Античност-
та нашият район е бил 
най-богатият в Европа. За 
разлика от днес, когато е 
най-бедният. Животните 
за празничните трапези в 
Рим по случай 450-годишни-
ната от създаването му са 
били доставени от нашия 
район. Променя се тезата, 
че античната Монтана е 
била около хълма Калето, 

където се намират остан-
ките от крепостта Мон-
танезиум. Римският град 
Монтана се е намирал на 
мястото на днешния град 
и откриването му още не 
е започнало.Това твърди 
доц. Гергана Кабакчиева 
от Националния археологи-
чески институт при БАН. 
Но това, което е безспор-
но, е, че преди 1850 години 
римляните дават градски 
статут на селището. Не-

говите жители са 
имали всички права 
като тези на Рим.

Какво предвиж-

да проектът, с кой-

то възраждате ан-

тичната крепост 

Монтанезиум?

 Проектът е раз-
работен от община-
та с консултации от 
известни историци. 
Беше одобрен и по-
лучихме финансиране 
от Оперативната 
програма „Регионал-
но развитие”. Стой-
ността му е 1 ,3 
млн. лв. С него се 
в ъ з с т а н о в я в а т 
стената, сградите 
вътре – жилищни и 
военни помещения, 
светилище. Предви-

дено е изграждането на 
път до крепостта, на пар-
кинг около площад „Георги 
Александров”. Постепенно 
тази крепост се превръща 
в туристически обект. За 
пръв път общината иска 
да печели от туризъм. Раз-
читаме на големия поток, 
идващ от Дунав мост 2 
към вътрешността на 
страната. Някои от стро-
ителните работи вече са 
завършени. Догодина кре-

постта трябва да посрещ-
не първите си посетители.

Общината работи по 

над 10 проекта. Кой е най-

важният за вас?

Безспорно проектът 
за обновление на водния 
цикъл. Той е най-големият 
за последните години. С 
него подменяме 16 км во-
допроводи, обновяваме и 
разширяваме 43 км канал-
на мрежа. Още от 2014 г. 
40 000 жители на града ще 
получават по-качествена 
водна услуга. Стойността 
му е 58 млн. лв. Финансира-
нето получаваме чрез Опе-
ративна програма „Околна 
среда”. Работата започна, 
но в града не се усеща не-
удобство, защото ние сме 
подменили водопроводите 
и каналите по много от 
улиците и сега разкопава-
нето е по-малко.

Как успяхте да ремон-

тирате основно 107 ули-

ци?

На етапи. Откакто съм 
кмет – от 1999 г., общин-
ският съвет утвърждава 
в бюджета всяка година 
и средства за основна и 
текуща рехабилитация на 
улиците. По 7-8 обекта на 
година. През 2013 г. напра-

вихме основен ремонт на 
2 улици и текущ – на 46. 
Основно е рехабилитира-
на улица „Тунджа”, която 
вече е с ново асфалтиране, 
бордюри, тротоари. Стой-
ността на това обновле-
ние е 200 хил. лв. Общо за 
текущия ремонт на 46-те 
улици вложихме 131 хил. лв. 
Работата приключи през 
август, парите са усвое-
ни. През годините стой-
ността на ремонтите се 
менеше. Имаше време, ко-
гато отделяхме по повече 
средства.

Докъде стигна изпъл-

нението на проекта за 

осигуряване на достъпна 

зелена градска среда?

В процедура сме за из-
бор на изпълнител. Това е 
един много интересен про-
ект, който ще се изпълня-
ва в 36 града. За него по-
лучаваме 4,7 млн. лв. С тях 
ще обновим 4 зони в града. 
Първата е около новия пра-
вославен храм „Свети Дух”. 
Там върху площ от 16 дка 
ще изградим парк. Ще има 
алеи, детски кътове, заве-
дения. Това място никога 
не е било благоустроявано, 
някога е било гробище, а 
доскоро – пасище за кози. 
Паркът ще стане готов 

Теменужка Илиева

Единственият град в България, който 
носи античното си име, е Монтана. Импе-
раторите биха били много щастливи, ако 
можеха да научат за това,  ирониризират 
преди 20 години противниците на поредно-

то прекръщаване на града на Огоста. Бил е 
Кутловица, после - Фердинанд, а след това 
- Михайловград. Монтана обаче бързо се на-
лага. Днес всички негови жители харесват 
и обичат името. С това название се е нари-
чала крепостта, от която римляните пазе-
ли важния стопански път от своите земи 

към Долен Дунав. Преди тях обаче по същи-
те земи живели траки от племето триба-
ли. В укреплението отсядали воини, които 
тръгвали с легионите си към Дакия, а други,  
уморени от битки, остарели, оставали да 
довършат дните си в крепостта. После на 
тяхно място дошли славяните. Те кръстили 
селото си Кутловица.

При археологически разкопки се откри-
ват свидетелства за живот на хора от 
различните епохи. Затова историците 
отдавна са определили града като мост на 
цивилизации.

Скоро част от тази непозната история 
ще бъде разказвана. От пролетта строи-
тели реставрират крепостта, жилищни и 
военни помещения. Предстои изграждането 
на паркинг и път до нея, на посетителски 
център. За пръв път ще оживее времето, 
когато в местен храм е идвала да се черку-
ва знатна римлянка, а за пищните угощения 
в Рим от тук са били доставяни животни, 
жито, едри плодове. Римляните не само са 
вземали, те са оставили на това място и 

част от своята култура. До днес в старите 
къщи има щерни и канализации, преди още 
да започнат да се строят градските колек-
тори за отпадни води. За това, колко богат 
живот е имало в крепостта и около нея, 
говорят 160-те открити плочи с надписи. 
Една от тях – на богинята Диана, е влязла в 
герба на съвременния град. Всичко това ще 
бъде разказвано на туристите от догодина. 
С изпълнението на проекта за пръв път в 
новата си история Монтана става турис-
тическа дестинация.

Но туризмът е само средство за осъ-
ществяване на най-важното – създаването 
на условия за по-качествен и модерен живот 
в града. Всички проекти, които вече са из-
пълнени или които в момента се реализи-
рат,  които се разработват, са подчинени 
на тази цел. Според кмета на града Златко 
Живков голяма част от нея вече е постиг-
ната. Монтана първа в Северозападна Бъл-
гария успя да спечели средства от предпри-
съединителните фондове и да си изгради 
модерно депо за твърди битови отпадъци. 

Златко Живков е 

на 54 години. По обра-

зование е историк, бил 

е учител, директор на 

училище и на регио-

налния просветен ин-

спекторат. От 1999 г. 

е кмет на Монтана. В 

момента изпълнява 

четвъртия си ман-

дат. Член е на Коми-

тета на регионите 

на ЕС, в чиято работа 

участва активно.

Кметът 
Златко Живков: 

Г-н Живков, Монтана 

носи историческото си 

име, всичко ли около ис-

торията на града е ясно 

и доказано?

Не всичко, защото ста-
ва въпрос за много далечни 
времена. Постоянно изли-
зат нови факти, разкопки-
те продължават. Големите 
предстоят. През миналата 
година общината органи-
зира научна конференция 
за историята на селище-

Нов храм в строеж

Жилище за деца Танцов състав от Младежкия домДетство мое, реално и вълшебно
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И НСОРБ

Общината води и при строителството на 
завода за боклук и пречиствателна стан-
ция за отпадни води. За последните 10 го-
дини са ремонтирани основно 107 улици от 
общо 200, т.е. сменени са водопроводите, 
каналите за отпадни води, газопроводите. 
Изцяло е обновено осветлението – в града и 
в селата на общината. Новият мост над р. 
Огоста, разширяването и модернизирането 
на 4-те входа на селището вече са щрих от 
новия облик на града. Монтана напредна и 
в газификацията. Започнало през 1987 г. с 
едно промишлено предприятие, днес синьо-
то гориво влиза във все повече домове. Всич-
ки обществени сгради – учебни, община, бол-
ница, храм и спортни зали са газифицирани. 
Продължава обновлението на последните 
детски градини. Само през тази година се 
изграждат четири жилища за деца без ро-
дители. Стартира и изпълнението на най-
големия проект в града за всички времена 
– обновлението на водния цикъл. И понеже 
по много от улиците водопроводите и кана-
лите вече са сменени, то разкопаването е 

малко. Строителите започнаха от квартал 
„Мала Кутловица” и продължават към цен-
търа на града.

„Изграждането на нова инфраструкту-
ра не отклонява вниманието от грижата за 
духа на хората. Във време на криза успяхме 
да запазим културните си институти. Има-
ме добър драматичен театър, куклен теа-
тър, художествена галерия, дом за работа 
с деца, младежки дом, читалище“, изтъква 
кметът Златко Живков. Собствени и госту-
ващи спектакли на театри от столицата и 
страната пълнят залите със зрители, жад-
ни за култура. 900 деца развиват таланта 
си в певчески и танцувални състави, клубо-
ве, студиа и спортни отбори към компле-
кса за работа с деца „Ние, врабчетата”. В 
музикалната школа на читалището деца се 
учат да свирят на пиано, акордеон, китара 
и ударни инструменти. В младежкия дом са 
сформирани фолклорни групи, които не само 
развиват талантите, но и воюват за сла-
ва на града на национални и международни 
фестивали.

Художествената галерия на Монтана, 
създадена преди 40 години, от 1997 г. има 
собствена сграда за огромния си фонд. Тя 
пази платна на Николай Павлович, Георги 
Данчов, Иван Мърквичка, Ярослав Вешин, 
Елисавета Консулова–Вазова и други големи 
български творци.

Монтана показва каменното си наслед-
ство от времето на трибалите и римля-
ните в лапидариум. От няколко години в 
града се изгражда нов православен храм – 

„Свети Дух”. В момента общината избира 
изпълнител за изграждане на парк около 
този храм.

Преобразяват се и местата, където се 
събират най-много хора. Това са градският 
стадион „Огоста” и общинския пазар. За 
футболни мачове се събират по над 5000 
души, по толкова преминават всеки ден 
през общинското тържище. В момента се 
изгражда нов пазар за грозде, дини и друга 
продукция.   

успоредно с новия храм, чи-
ето грубо строителство 
завърши. Покрай него пре-
минава булевард „Парта” с 
един канал, който предвиж-
даме да благоустроим. Тре-
тото място е Слънчевата 
градина. Тя е любимо място 
за разходка на поколения 
мои съграждани, а с проек-
та ще придобие по-привле-
кателен вид. Ще оформим 
алеи, детски площадки, 
кътове за отдих. Послед-
ната зона е вторият ни по 
значение площад в града – 
„Алеко Константинов”. Той 
е част от търговския цен-
тър на Монтана и ще бъде 
променен с нова настилка, 
осветление, пейки. И че-
тирите места ще бъдат 
обновени за 2 години.

Общината се включ-

ва активно в проекти, 

финансирани по Програ-

мата за трансгранично 

сътрудничество. Какво 

досега успяхте да изгра-

дите и какво започвате 

със сръбски партньори?

Наш основен парт-
ньор е общината в Пирот, 
Сърбия. Двата града са 
побратимени, познаваме 
екипите си, знаем се едни 
други и това ни помага да 
разработваме, печелим 
и реализираме общи про-
екти. Няма да се връщам 
много назад, ще кажа, че 
ние заедно изпълнихме 
успешно проект за съз-
даване на спортна инфра-
структура. При нас изгра-
дихме детски площадки в 
един от кварталите ни, 
спортна площадка в „Мла-
дост”, игрище в село Нико-
лово. Сега по нов проект 
с Пирот започваме модер-
низация и разширение на 
градския ни стадион. Ще 
бъде изградена лекоатле-
тическа писта, сектори 

за висок скок, хвърляне на 
гюле, копие, чук. Ще имаме 
ново прожекторно освет-
ление и ново табло за ре-
зултатите от състезани-
ята. Стойността на този 
проект е 462 000 евро, а 
срокът за изпълнение – 18 
месеца.

Какви други обекти 

изпълнявате?

В момента изгражда-
ме 4 жилища за деца без 
родители. Предстои да се 
отреже лента на първото. 
Средствата са от соци-
алното министерство. С 
тях се откриват нови ра-
ботни места и това е пол-
зата за общината освен 
тази за самите деца. И до-
сега изпълнявахме подобни 
проекти – имаме кризисен 
център, дневен център за 
деца с увреждания и др.

Това прави общината 

за хората в Монтана, а 

държавата?

Наскоро в Агенция „Път-
на инфраструктура“ в при-
съствието на министъра 
на регионалното развитие 
Десислава Терзиева беше 
подписан договор за из-
граждане на обходния път 
на Монтана. Това е важен 
за нас обект, защото сега 
целият транспорт пре-
минава по нашите улици, 
а това повишава запра-
шеността, както и други 
замърсявания. Неслучай-
но общината се включи в 
международен проект за 
управление на товарния 
транспорт, което трябва 
да ограничи влиянието му 
върху околната среда. Но-
вият път с дължина 12 км 
ще ни помогне в това от-
ношение. Очаквам първата 
копка.

 На територията на 
общината по проект на 

Агенция „Пътна инфра-
структура” с европейско 
финансиране се модерни-
зира отсечката Крапчене - 
Стубел – Липен - Криводол, 
която е част от пътя Мон-
тана – Плевен. Работата е 
пред своя край, хората от 
селата, през които преми-
нава, са много доволни, за-
щото се прави един хубав, 
широк, удобен път. С инте-
рес следя строителство-

то, защото по два пъти 
седмично минавам оттам. 
И пътуващите от Видин, 
Лом, Монтана, Берковица 
към столицата вече имат 
модерен път. Работата по 
него също приключва.

Има ли частни инвес-

титори в общината и 

какво строят? 

Преди кризата се из-
граждаха много жилищни 
блокове, хотели, индиви-
дуални домове. Работа по 

нова постройка напоследък 
не е започвала, но се до-
вършват няколко отпреди. 
В града има и се предла-
гат много нови жилища. 
Строят се и индивидуални 
къщи.  Изграждат ги успе-
ли бизнесмени, работещи в 
чужбина, или добри специа-
листи, спечелили от рабо-
тата си.

Как един кмет работи 

с различното от негова-

та политическа сила пра-

вителство? Разбирате 

ли се?

Този кабинет е петият, 
откакто аз станах кмет 
на Монтана. Служебния не 
го броя. Почти всичките 
са били от различна от мо-
ята политическа сила. Но с 
всичките съм намирал общ 
език. Нуждите на хората 
нямат цвят и това е било 
разбирано от всички мини-
стри, депутати, областни 
управители. Имали сме за-
бавяни проекти, но в края 
на краищата сме стигали 
до решение.

От два кабинета вече 

искате имоти, които 

сега са държавна соб-

ственост. Какво очаква-

те да получите?

Общината е поискала 

бившата казарма, която 
сега не се използва по 
предназначение. Имаме ин-
терес от страна на инвес-
титори към мястото, но 
още не получаваме терена. 
Поискали сме и недострое-
ния хирургически блок, кой-
то се намира на пътя при 
влизането в Монтана от-
към София. И него още не 
сме получили. Но получихме 
сградата на общината. 
Тя се оказа държавна соб-
ственост и с предишната 
областна управа стигнах-
ме до съд. Но вече имаме 
решение, сградата си е на 
общината.

Смятате ли, че сте 

реализирали обещанията, 

с които през годините 

сте печелили мандатите 

си?

Много голяма част от 
обещаното съм изпълнил. 
Но в един такъв град вина-
ги остава работа за вър-
шене. Макар че основните 
обекти от инфраструкту-
рата са налице, предстои 
още много, за да заприлича 
Монтана на модерен евро-
пейски град. Това е моята 
амбиция, която през годи-
ните съм предал и на екипа 
си. Сега тя е наша обща 
цел. 

Модернизация

Нова къща

Велопоход сред разкопки

Снимки авторът
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Тина Илова

„След 3-месечна рабо-
та строителите напус-
кат училищата на Видин“, 
съобщи заместник-кме-
тът на общината Борис-
лава Борисова. По думите 
й такива мащабни ремон-
ти досега не са правени в 
района. Строителите  са 
рехабилитирали покриви, 
подменили са улуци, по-
ставили са нови подови 
настилки. Частични ре-
монти са направени и на 

санитарни възли.
Най-много дейности са 

извършени в сградите на 
природо-математическа-
та гимназия и на второ 
основно училище „Отец 
Паисий”. В тях са обно-
вени кабинети и класни 
стаи, коридори и дворни 
съоръжения. Стойността 
на двата ремонта е 220  
хил. лв., осигурени от об-
разователното министер-
ство. С поправен покрив 
посреща първите дъждове 
и основното училище „Св. 

Климент Охридски”. Само 
в СОУ „Любен Каравелов” 
строителите ще оста-
нат и след първия учебен 
ден. В него се изпълня-
ва проект за енергийна 
ефективност, финансиран 
от Международния фонд 
„Козлодуй”. Срокът за из-
пълнението му е до края 
на годината. „Дейностите 
обаче няма да пречат на 
учебните занятия“, увери 
Борислава Борисова.

Общината е осигурила 
средства и за ремонт на 

детските градини. Освен 
помещенията в четири 
от тях изцяло са обнове-
ни кухненските блокове. 
Стартира подмяна на до-
грамата на детските за-
ведения в селата Градец и 
Сланотрън. 

В обновена сграда по 
европейски проект започ-
ва новата година в Бело-
градчик. Постройката на 
средното училище „Хрис-
то Ботев” е санирана и 
модернизирана. В обно-
вена учебна сграда  ще 

Снимка авторът

Обновената сграда на СОУ „Никола Вапцаров” в с. Дреновец

Георги Сотиров

В столицата вече ра-
боти обединена система 
от база данни на мест-
ните данъци и такси. В 
нея са включени всички-
те 24 административ-
ни района. Системата 
реално стартира от 1 
септември. Чрез нея все-
ки гражданин може да 
направи справка или да 
плати местни налози на 
територията на цялата 
Столична община в райо-
на, който му е най-удобен, 
или в най-близката данъч-
на администрация.

„Нашата задача беше 
да облекчим максимално 
гражданите и с възмож-
ността за онлайн плаща-
ния. Досега, ако имате 
имоти в два или три сто-
лични района, трябваше  
да отидете съответно 
във всеки поотделно, да 
пътувате, да се редите 
на опашки, да чакате, да 
губите време”, каза при 
представянето на обе-
динената база данни в 

район „Подуяне” кметът 
на София Йорданка Фан-
дъкова.

Усилията на столична-
та администрация в това 
направление дават опре-
делени резултати. „Дан-
ните за изпълнението на 
бюджета до 31 август 
показват, че в сравнение 

със същия период на ми-
налата година сега има 
събрани 12 млн. лв. повече 
приходи“, потвърди Дончо 
Барбалов - зам.-кмет на 
столицата по направле-
ние „Финанси и стопанска 
дейност”. Показателен 
също е фактът, че от на-
лозите за възмездно при-

добиване на 
имоти има с 
над 5 млн. лв. 
повече влез-
ли в хазната. 
На практика 
това  озна -
чава, че има 
раздвижване 
на пазара. 

„Това е добра новина, 
същото се отнася и за 
строителните разреши-
телни, които през тази 
година бележат чувстви-
телен ръст спрямо мина-
лата година“, категорич-
на е кметът Фандъкова.

„Хората се мотиви-
рат да плащат, когато 
виждат какво става с 
техните пари. Когато 

Обединената система на данъците в столицата вече е факт

Административната 
сграда на район „Подуяне”

Дончо Барбалов обяснява предимствата на новата система

влязат и 180 деца от село 
Дреновец, община Ружин-
ци. По проект, финансиран 
от Оперативна програма 

„Регионално развитие” с 
809 825 лв., старата по-
стройка е придобила мо-
дерна визия. 

Започва основен ремонт на част от уличната и 
от IV-класната пътна мрежа в община Мездра. На-
пълно ще бъдат реконструирани 3 улици в кварталите 
„Стефан Караджа“, „Чавдар войвода“ и „Баданец“ и 13 
улици в селата Зверино, Моравица, Типченица, Горна и 
Долна Кремена, Дърманци, Ребърково, Люти дол, Люти 
брод, Елисейна, Очин дол, Руска Бела и Крапец. Ще 
бъдат ремонтирани и площадите в Лик и Цаконица, 
както и шест участъка от общинската пътна мрежа: 
Мездра - Боденец - Крапец, Върбешница - Враца, Боде-
нец - Върбешница, Горна Кремена - Върбешница, Старо 
село - Брусен - Мездра, Синьо бърдо - Ослен Криводол 
- Лик - Дърманци и Зверино - Оселна. 

„Става дума за цялостно асфалтиране или за пола-
гане на нова бетонна настилка на уличните платна и 
участъци от IV-класната пътна мрежа, а не само за 
тяхното „изкърпване“, уточни кметът на общината 
Иван Аспарухов, който наскоро сключи договори с фир-
мите изпълнители, спечелили обявената обществена 
поръчка. Ремонтът на 13 от 16-те улици и на двата 
селски площада ще бъде извършен от СД „Гарант 90 
- Цонев и сие“ - Враца, а на останалите 3 улици - от 
ДЗЗД „Пътища Северозапад 2013“ - Монтана. Чет-
въртокласните шосета ще бъдат рехабилитирани 
от столичното дружество „Автомагистрали” АД. За 
реконструкцията на 24-те инфраструктурни обекта 
са осигурени над 570 000 лв. собствени средства и 
целева субсидия. Парите са заложени в капиталовите 
разходи в бюджета на Мездра за тази година.

Очаква се до края на 
септември община Ловеч 
да обяви обществена по-
ръчка за избор на изпълни-
тел по проект за зелена, 
достъпна и привлекателна 
градска среда, финансиран 
по ОП „Регионално разви-
тие“, след като приключи 
съгласуването на обяв-
лението с управляващия 
орган на програмата. Про-
ектът е условно разделен 
на две части, включващи 
основни и допълнителни 
обекти. Финансирането 
ще бъде на два етапа. 
На първия ще се предос-
тавят средства само за 
основните обекти. Ако 
има достатъчен финансов 
резерв в рамките на опе-
ративната програма, ще 
бъдат осигурени пари и 
за допълнителните обек-
ти. Проектът е на обща 
стойност 7 922 241,18 лв., 
от които за основните 

обекти са предвидени 
4 999 889,60 лв., за допълни-
телните – 2 922 351,58 лв. 
Съфинансирането от 
страна на община Ловеч е 
общо  437 152,07 лв. Проек-
тът е с продължителност 
24 месеца.

С реализацията му 
един от най-големите жи-
лищни квартали - „Червен 
бряг“, ще се превърне в ат-
рактивно място за живот, 
ще се създадат условия за 
интегриране на групите в 
неравностойно положение. 
Реализацията на проекта 
ще осигури лесен и безо-
пасен достъп до основния 
градски парк „Стратеш“ и 
средновековната крепост 
Хисаря.  Изпълнението 
стартира с подписването 
на договор. Към момента 
са обявени процедурите за 
строителен надзор, одит, 
публичност и визуализа-
ция. 

Министърът на регионалното развитие даде начало 
на информационната кампания по проекта „Енергийно 
обновяване на българските домове“, който ще продължи 
до 2015 г. „Общият размер на безвъзмездната финан-
сова помощ възлиза на 50 млн. лв. За 3 години с над 
50 млн. лв. ще се подобри не само сградният фонд на 
около 200 блока, но ще се даде възможност на бизнеса 
да участва пряко в техния ремонт“, каза министърът 
във Варна. „С този проект целим чрез мерки за енер-
гийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 
да постигнем минимално изискуемия за тях енергиен 
клас. Така ще намалим енергопотреблението на дома-
кинствата и ще реализираме икономия на разходите“, 
обясни Терзиева. „Ползите от проекта обаче не се огра-
ничават дотук, тъй като не е без значение и среда-
та, която обитаваме, а обновените по проекта сгради 
ще придобият изцяло нов и модерен облик, ще бъдат 
ремонтирани и входовете на сградите. Резултатите, 
които очакваме, са: 6100 обновени жилища, 13 500 обла-
годетелствани жители и намаляване на разходите за 
енергия с 40-60%“, допълни тя. 

Собствениците във всяка одобрена за финансиране 
сграда ще получат безвъзмездно 75% от стойността 
на дейностите, необходими за енергийно обновяване. 
Техническото обследване и паспорт ще бъдат платени с 
ресурс от ОП „Регионално развитие“. Информационните 
дни се провеждат в периода 10 септември – 23 октом-
ври 2013 г. в общо 36 града. 

виждат, че на терито-
рията на районната ад-
министрация в „Подуяне”, 
зад сградата, са новите 
детски площадки, рено-
вираната детска гради-
на, а пред нас е наскоро 
санираното училище. Това 
са парите, които софиян-
ци плащат. Те наистина 
отиват за по-добри улици, 
за по-приветливи детски 
градини, за основни ре-
монти на училища, об-
ществени сгради и т.н.”, 
уверена е тя.

Дончо Барбалов сам 
тества системата, като 
тук, в район „Подуяне”, 
той плати част от данък 
на собствен имот, който 
се намира в район „Красно 
село”.
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Вицепремиерът Даниела Бобева и ресорният  
зам.-министър обещаха подкрепа за инвестиции под Пирин

Елица Илчева

Втори кабинков лифт 
ще се строи над Банско и 
правителството застава 
зад проекта. Това заявиха 
вицепремиерът Даниела 
Бобева и заместник-ми-
нистърът на икономиката 
и енергетиката Бранимир 
Ботев на поредица от 
срещи с представители 
на туристическата ин-
дустрия в Разлог, Банско и 
Добринище.

„Аз обичам Банско и 
ще промотирам курорта 
по света”, подчерта пред 
журналисти след срещата 
си с общинското ръковод-
ство на града заместник 
министър-председателят, 
а пред местния бизнес обя-
ви, че проектът за втори 
кабинков лифт за нея е с 
главно П. Преди дни Бобе-
ва обеща да помага и за 
развитието на Пампоро-
во. Вицепремиерът оба-
че помоли да не искат да 
реши изведнъж нещо, кое-
то е забавено от две, три 
правителства. Въпросът 
за новото съоръжение бе 
поставен и в трите на-
селени места, от което 
стана категорично ясно, 
че хората в региона въз-
лагат сериозни надежди за 
развитие на този обект. В 
Разлог гражданите пред-
ставиха и предложението 
за ски зона Кулиното, кое-
то от няколко години стои 
само на хартия, в Добри-
нище заявиха, че също ис-
кат да се строи ски зона 
и показаха готов проект. 
Хората в най-младия град 
у нас поставиха и въпроса 
за изграждане на нова ВиК 
инфраструктура.

„Ако незабавно не се 

направят още инвестиции 
в зимните курорти, ще 
закъснеем безнадеждно. 
Разбира се, планът за Пи-
рин е основният проблем 
за целия регион – той  не 
позволява разширяване на 
ски зоните. Предстои из-
готвяне на нов, който ще 
бъде подложен на широко 
обществено обсъждане и 
с него ще се очертае бъ-
дещето. Така че ще си го-
ворим с министрите какво 
да правим, защото знам, че 
въпросът е чувствителен 
за обществото, за реги-
она“, заяви още Бобева и 
уточни, че като вицепре-
миер по икономическото 
развитие ще гледа на 
проблема икономически и 
ще се бори за решаване, 
с което да се помогне за 
развитието на региона.

Зам.-министър Брани-
мир Ботев аргументира 
подкрепата си за инвес-

тиции под Пирин с това, 
че страната ни има по-
тенциал да посрещаме по 
1,5 млн. туристи годишно 
в ски сезона. Заради липса-
та на капацитет обаче у 
нас идват само 400 хиляди. 
„Очевидно ще трябва да 
направим всичко възмож-
но инвестициите тук да 
се случат - дали това ще 
е втора кабинкова линия, 
дали трета - но нещата, 
които са започнати, тряб-
ва да се надграждат и да 
се довършат. България е 
четвъртата най-търсена 
дестинация в Европа за 
ски туризъм, Банско е една 
от най-разпознаваемите 
дестинации у нас и вяр-
вам, че направеното до-
сега трябва да се развие. 
Нещата, които вече са за-
почнати, трябва да бъдат 
завършени. Няма причини 
да искаме да спираме на-
предъка на едно толкова 

Вицепремиерът Даниела Бобева започна срещата си с бизнеса в Разлог едва след 
като лично се запозна с всеки от гостите

красиво и важно от ико-
номическа гледна точка 
място като Банско”, заяви 
Ботев. По думите му в Бъл-
гария инвестиционният 
процес в сектора е един 
от най-бавните, а може би 
най-бавният в Европа. В 
същото време трябва да 
си дадем сметка, че ту-
ризмът е най-глобалната 
индустрия, е мнението на 
зам.-министъра.

Пред вицепремиера и 
ресорния министър хора-
та в региона поставиха 
и проблеми, свързани с 
използването на минерал-
ните води - процедурите 
за отдаване на разреши-
телни, сроковете и т.н. 
На срещите бе обсъдено 
предстоящо посещение в 
Истанбул на българска де-
легация, представлявана 
от вицепремиера Бобева 
и зам.-министър Ботев 
и представители на бъл-
гарските ски курорти. 
Визитата ще бъде през 
октомври и ще има за цел 
да бъдат представени въз-
можностите за развитие 
на зимен туризъм у нас 
пред водещи туроперато-
ри в Турция.

В рамките на дискусии-
те представите-
лите на бранша се 
обединиха около 
идеята да бъде ор-
ганизирана среща 
по проблемите с 
категоризацията 
на туристически-
те обекти, като 
целта е да се свие 
максимално сиви-
ят сектор.

„Търсим въз-
м о ж н о с т  о т 
Нова година да 
преминем към ев-
ростандарти в ка-
тегоризацията”, 
з а яви  за мест-
н и к - м и н и с т ъ р 
Бранимир Ботев. 
Това ще стане с 
промени в Закона 
за туризма, като 
предложенията 
ще бъдат внесени 
от Министерския 
съвет и всички 
наредби ще бъдат 

съгласувани с бизнеса.
Друг важен въпрос, кой-

то беше обсъден, бе кон-
тролът в сектора. Бран-
шът изрази готовност 
съвместно с Министер-
ството на икономиката 
и енергетиката да бъде 
създаден специализиран 
контролен орган.

Държавата ще сти-
мулира създаването на 
повече училища за кадри 
в туризма на принципа на 
дуалната система - уче-
ние и професионален стаж. 
Бизнесът в Банско поста-
ви въпроса за създаване на 
спортно училище и изграж-
дане на многофункционална 
зала. „Курортът е идеално-
то място и за построява-
не на съоръжението, което 
ще осигури целогодишната 
подготовка на наши и гос-
туващи спортисти, както 
и ще може да се използва 
за други масови събития. 
По такава идея отдавна 
се работи и по прогнозни 
изчисления бюджетът за 
изграждане на многофунк-
ционална зала с 2500 мес-
та е 8-10 млн. лв. Залата 
може да се построи чрез 
партньорско финансиране 
между държавата и общи-
ната“, аргументираха се 
местните. 

Вицепремиерът прика-
ни бизнеса да представи 
в писмен вид всичките си 
предложения, за да бъдат 
разгледани и обмислени. 

Кметът на Банско 
Георги Икономов вече е 
изпратил писмо, в което 
точно е описан извървени-
ят до момента път за ски 
зона Банско и какво пред-
стои да се направи.

„В съвсем скоро време 
ще търсим отговор за раз-
витието на нещата. Дава 
се знак, че има воля за 
решаване на проблемите, 
очакваме реални стъпки“, 
заяви той. 

Кметът на Разлог Кра-
симир Герчев също изрази 
задоволство от деклари-
раната готовност за по-
добряване на условията 
в региона и надежда, че 
нещата няма да останат 
само на думи.

Зам. икономическият министър 
Бранимир Ботев изрази 
категоричната си подкрепа за 
инвестиции под Пирин

Снимки авторът

Снимки авторът

Георги Сотиров

Активната дейност 
на Столичната община 
в областта на туризма 
и разширяването на въз-
можностите на София 
в този сектор през сед-
мицата бяха допълнени 
с две нови събития. Ми-
нистърът на културата 
д-р Петър Стоянович се 
срещна с кмета Йорданка 
Фандъкова. Обсъдено беше 
продължаването на проек-
та за ларгото - „Античен 
културно-комуникационен 
комплекс „Сердика”, и за-
пазването на културно-ис-
торическото наследство в 
центъра на града.

Министърът обясни, 
че процедурата за за-
вършването на проекта в 
момента търпи отлагане 
поради жалба на една от 
фирмите във Върховния 
административен съд. 
„Министърът на култура-

та помогна от Нацио-
налния институт за 
недвижимо културно 
наследство (НИНКН) 
бързо да се получи не-
обходимото съгласу-
ване за завършване на 
реставрацията и екс-
понирането на гроб-
ницата на Хонорий“, 
съобщи столичният 
кмет Йорданка Фандъ-
кова. Така този обект 
ще може да се довърши 
до края на годината.

Кметът на София и 
министърът на култу-
рата посетиха гроб-
ницата на Хонорий, която 
е до входа на църквата 
„Света София”. Предстои 
мавзолеят да бъде покрит 
с прозрачен похлупак, за да 
могат минаващите софи-
янци и гости на града да 
го разглеждат. Предпола-
га се, че гробницата е от 
края на IV век, в нея е има-
ло стенописи с кръстове и 

лозници. Смята се, че Хо-
норий е бил духовно лице в 
Сердика.

Другото събитие ста-
на в Американския център 
в Столичната библиотека. 
Стартира новият сайт на 
столицата www.visitsofia.bg. 
Той показва най-големите 
туристически атракции 
в града, където строи-

телната гилдия по един 
или друг начин е оставила 
своя майсторски почерк. В 
него са включени площад 
„Народно събрание” и рес-
таврираният с помощта 
на КСБ Паметник на Цар 
Освободител, сградите 
на базиликата „Света Со-
фия”, храм-паметникът 
„Св. Александър Невски”, 

Боянската църква, ро-
тондата „Свети Георги”, 
Народният театър „Иван 
Вазов” и др.

„Статистиката сочи, 
че през 2012 г. София е 
посрещнала над 832 000 
гости, от които чужден-
ците са 488 000. В сравне-
ние с предходната година 
има увеличение от 11% 

на броя на туристите“, 
заяви кметът на София 
Йорданка Фандъкова при 
представянето на  сайта. 
Тенденцията се запазва и 
през първото шестмесе-
чие на 2013 г. Столицата 
е най-търсена дестинация 
от туристите от Гърция, 
Германия, Великобритания, 
Италия и Турция.

Деловитост и прагматичност демонстрира Столична-
та община при новите идеи за развитието на туризма и 
осъвременяването на комуникацията с хората
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Елица Илчева

Както е известно, про-
мените в ЗОП са един от 
законодателните приори-
тети на 42-рия парламент 
през есенната сесия, а 
правителството одобри 
новите предложения и ги 
внесе в парламента. Още 
на първото заседание на 
4 септември вицепреми-
ерът Даниела Бобева съ-
общи, че законопроектът 
има одобрението на ЕК. 
„Успяхме да транспонира-
ме част от европейските 
директиви на ранен етап в 
проекта. Една от целите 
е създаване на условия за 
електронизация на търго-
вете, което е най-мощни-
ят инструмент за борба 
с корупцията”, подчерта 
вицепремиерът.

Целта на промените 
според Бобева е пости-
гането на разумен ком-
промис – ограничаване 
на корупцията, от една 
страна, а от друга – да 
не се затрудняват адми-
нистративно органите, 
които правят обществе-
ни поръчки. Не на послед-
но място се създават 
възможности малките и 
средните предприятия 
да участват в търгове и 
процедурите да бъдат по-
прозрачни.

Общините са един 
от най-големите бене-
фициенти на европейски 
средства и възложители 
на работа за строител-
ните фирми. Ето защо 
попитахме кме тове кои 
за тях са най-проблемни-
те текстове в настоящ-
ия закон и как оценяват 
предложените промени. 
По-голямата част от гра-
доначалниците никак не 
бяха словоохотливи, като 
отклоняваха въпросите с 
аргумента, че не са запоз-
нати в детайли с измене-
нията, които предстоят. 

Обжалванията – камък на 

врата на възложителите 

По  преобладаващо 
мнение на кметове най-
голямата язва в сегашния 
нормативен акт е въз-
можността за обжалва-
ния, която блокира почти 
всеки проект и често води 
до загуба на средства от 
ЕС. Като градоначалник на 
Гърмен и зам.-председател 
на НСОРБ настоящият де-
путат от ДПС Ахмет Ба-

шев заяви, че съществува 
професия „рекетьорство 
чрез обжалване“, която 
трябва да намери „адеква-
тен отговор“. 

Дали съкращаването 
на сроковете за произ-
насяне на Комисията за 
защита на конкуренци-
ята от един месец на 14 
дни по жалби, отнасящи 
се за всички поръчки под 
праговете – 9,7 млн. лв. 
за строителство и 391 
хил. лв. за доставки, услу-
ги и конкурс за проект, е 
достатъчна мярка, никой 
не се ангажира да комен-
тира. Факт е обаче, че за 
2012 г. КЗК е отменила над 
100 решения на местните 
власти поради допуснати 
различни нарушения на из-
искванията на ЗОП. В на-
чалото на тази година и.д. 
директорът на Центъра 
за превенция и противо-
действие на корупцията и 
организираната престъп-
ност (ЦППКОП) Елеонора 
Николова съобщи, че ана-
лизаторите на БОРКОР са 
открили 300 слаби места 
в сферата на търговете, 
които са систематизира-
ни в 56 групи. А общият 
размер на щетите, които 
държавата и обществото 
понасят всяка година, вече 
надхвърля… 1,2 млрд. лв.

„Обжалванията са ка-
мък на врата на възложи-
телите“, категоричен е 
кметът на Белоградчик 
Борис Николов. „Наемаме 
консултанти, разработ-
ваме документите, канди-
датстваме, преминаваме 
през иглените уши на про-
цедурите и накрая проек-
тът спира. Няколко месеца 
вече не можем да започнем 
ремонт на улиците, които 
водят към нашата исто-
рическа забележителност 
– крепостта Калето, по 
Оперативна програма 
„Регионално развитие”. 
Защото загубил кандидат 
обжалва. Очакваме дело 
във Върховния админи-
стративен съд“, споделя 
Николов. Според него въз-
можността при сегашни-
те условия – само с 600 лв. 
да се оспорва процедура, 
е сериозна основа за ко-
рупционни практики. „Зная, 
че обжалващи искат пари 
от спечелилия кандидат 
или от възложителя. Су-
мите стигат до 10 000 лв. 
Убеден съм, че такава е 
и целта на някои от тях. 
Това се практикува масо-
во и е средство за натиск. 

Ако то се ограничи, това 
ще даде свобода и сроч-
ност на поръчките. Някои 
фирми търсят работа на 
ръба на закона, участват 
не за да печелят, а за да 
оспорват резултатите 
от търга. Обжалването 
минава през Комисията за 
защита на конкуренцията 
и след това през съда. За-
бавянето е голямо, поняко-
га фатално за финансира-
нето“, споделя кметът на 
Белоградчик.

И според общинския 
експерт в община Мон-
тана инж. Румен Ангелов, 
ръководител на екипа за 
управление на проекта за 
обновление на водния ци-
къл, който е най-големият 
в града, много от фирмите 
участват само за да ата-
куват резултатите пред 
КЗК. Той предлага начин за 
прекратяване на порочна-
та практика - такса спо-
ред обема на поръчката. 
Ако тя е за 1 млн. лв., то 
обжалващият нека внесе 
10%. Ако спечели делото, 
парите да му се върнат, 
ако го загуби – да оста-
ват в полза на държавата. 
„Всеки, който е убеден, че 
са допуснати нарушения, 
и затова обжалва, няма 
защо да се притеснява за 
парите си“, подчертава 
инж. Ангелов. 

На противоположно 
мнение е кметът на Рила 
Георги Кабзималски. „Об-
жалванията трябва да 
ги има. Понякога дори се 
дразня, ако имам поръчка, 
която никой не е оспорил 
в съда. Защото само кога-
то един търг е минал през 
КЗК или ВАС, след това 
никой не може да упрекне 
кмета, че има нарушение, 
че се е опитвал да нагла-
си нещата. Което знаете, 
че непрестанно се случва. 
Вярно е, че процедурите 
бавят проектите, но аз 
нямам загубени следства 
по тази причина“, обяснява 
Кабзималски.

Праговете - за ЕС високи,  

за градоначалниците ниски

По отношение на един 
от най-често поставяни-
те въпроси за праговете, 
над които е задължително 
да се проведе процедура 
за възлагане на общест-
вени поръчки, кметът на 
общината под Рилския 
манастир е на мнение, че 
особено при избор на кон-
султант в търговете за 

строителство е било на-
ложително да се вдигнат. 
Това според него е щяло 
да спести доста време и 
строителните проекти 
да се започват по-бързо. 
Факт е, че праговете в 
Европейския съюз се про-
менят периодично, но в 
обратната посока, като в 
държавите с по-корупцион-
на среда те се снижават, 
за да се избегнат злоу-
потреби и цялостната 
тенденция е към намаля-
ването, а не към увелича-
ването им. 

Независимите  

експерти - лукс  

за малките общини

Кметът на Рила акцен-
тира и на друг проблем, 
който ще създадат според 
него промените в закона. 
Става въпрос за изисква-
нето общините да имат 
независими експерти в ко-
мисиите при по-големите 
поръчки: „Българите не се 
научиха, че ни трябват оп-
ростени правила и с всяка 
промяна се налагат нови 
усложнения. Как ще стане 
да поддържаме и да плаща-
ме на независими експер-
ти. Ние сме от градовете 
с население до 5000 души. 
Администрацията ни е от 
32-ма, а бюджетът - 1,3 
млн. лв.“

Градоначалниците не 
са въодушевени и от про-
мяната, която предвижда 
всеки да може да сигнали-
зира за съмнителен кон-
курс. Според сега дейст-
ващия закон предложения 
за промени в обявлението 
и тръжната документация 
заради съмнения за нару-
шения могат да се правят 
само от „заинтересувано 
лице” в 14-дневен срок от 
публикацията. С предла-
ганите изменения сигнал 
до възложителя могат да 
подават всички граждани, 
фирми и организации, кои-
то нямат пряко участие в 
процедурата.

Разнопосочни мнения за 

статута на подизпълни-

телите

Дискусия пораждат и 
текстове като задълже-
нието да се използват под-
изпълнители при поръчки 
за строителство над 2,64  
млн. лв.

„Бих приел разделяне 
на лотове само заради 
различните строител-
ни дейности, а не заради 
обема на проекта. Защо-
то проект с повече из-
пълнители крие и рискове 
за качеството. С един 
изпълнител то е по-висо-
ко, а с повече – тази от-
говорност се размива“, е 
мнението на белоградчиш-
кия градоначалник Борис 
Николов. Според него са 
наложителни промени и в 
контролните и съгласува-
телните дейности. Аген-
цията за обществените 
поръчки, Комисията за за-
щита на конкуренцията, 
управляващите органи на 

оперативните програми с 
месеци съгласуват писма, 
становища. „Накрая дават 
одобрение, но след това не 
носят отговорност за из-
пълнението на проекта, а 
е редно да поемат такава 
наравно с нас, общините“, 
заявява той.

Различно е мнението 
на общинския експерт от 
община Монтана. Румен 
Ангелов е категоричен, 
че сегашният ЗОП е пре-
върнал някои големи стро-
ителни фирми в брокери 
за работа на малките. Те 
печелят поръчките и след 
това ги разпределят на 
подизпълнителите. „Това 
трябва да бъде избегнато. 
Законът забранява поръч-
ката да се разделя на час-
ти. Поема се ангажимет 
за дадена сграда, но в нея 
има специфични дейности 
– ВиК инсталации, тенеке-
джийски дейности и т.н. 
Тенекеджийската фир-
ма със своите 5 души не 
може да бъде изпълнител, 
а само подизпълнител. 
Това означава ощетяване 
в заплащането. Тя трябва 
да може да участва в тър-
га и да се бори за тази 
част, която се отнася до 
нейната дейност“, смята 
Ангелов.

Според него предложе-

нието изискваният обо-
рот да не бъде по-висок 
от 50% от стойността 
на поръчката с цел фирми-
те да докажат, че са ста-
билни и няма да завлекат 
възложителя, отново е 
пресилено: „Защо за обект 
със стойност 50 000 - 
60 000 лв. се иска обем 
от 500 000 - 600 000 лв.? 
Такъв търг може само го-
лямата фирма да спече-
ли, малката – не.“ Според 
експерта трябва да бъде 
въведен и регионалният 
принцип  – 30% от обема 
на работата да бъдат да-
дени на местни компании. 

Типовите документи  

носят най-силен  

антикорупционен ефект

Идеята за типовите 
договори, която влезе в 
проектозакона като пред-
ложение на Камарата на 
строителите също се 
приема различно от мест-
ните власти. Преоблада-
ващото мнение обаче е, че 
тъкмо това е промяната 
с най-силен антикорупцио-
нен ефект и ще облекчи 
кметствата с ограничен 
капацитет, каквито са 
повечето от администра-
циите в малките населени 
места. 

Теменужка Илиева

Следя с повишен интерес това, което става със 
Закона за обществените поръчки. Приветствам ис-
кането за промени, които са повече от наложителни. 
Да, нека има типови договори, в които да залегнат 
основни клаузи. Да се знае за какво се сключва об-
ществената поръчка, с кого, за колко време и срещу 
какви средства. Всичко останало само усложнява не-
щата. Подписвал съм договори от 60 страници. Някои 
от изискванията им са напълно излишни, защото са 
регламентирани с други законови актове и дори с Ко-
декса на труда.

Документацията трябва да се изчисти и прецизи-
ра. Какви са тези гаранционни срокове от 100 години? 
Или създаване на добра организация. 60% от оценка-
та на изпълнителя идва от тази клауза. Така фирми 
с най-висока цена и най-дълъг срок за извършване на 
услугата печелят проекти. Някои от възложителите 
поставят необясними условия, правят възможно спе-
челването на търга само от техен кандидат. Участ-
вал в търг с условие кандидатите да притежават 
храсторезачка. Но това не е основно средство, мога 
да наема такава техника и да работя по проекта ус-
пешно.

По-неприятното в сегашния закон е събирането 
на няколко вида разнородни строителни дейности в 
един лот. Имах такъв случай - подмяна на водопро-
вод и вертикална планировка. В община Бойница в 
общ проект бяха събрани ремонт на четвъртокласен 
път и на сграда на читалище. Това се прави, за да 
се защити по-висок обем на строителните работи, 
за които могат да кандидатстват по-големи фирми. 
Тези - до 1,5 млн. лв., не могат.

Нека изискванията на новия ЗОП бъдат съобра-
зени със специфичния характер на дейностите ни. 
Несъвместимите да не бъдат в един лот. Проектите 
да се делят на по-малки лотове, но само в зависимост 
от дейностите, които се изпълняват.

Смятам, че 30% авансово плащане при изпълнение-
то на проекти, финансирани от европейските про-
грами, е недостатъчно. Купиш материали, наемеш 
хора, но след това не остава за заплати. Нека има и 
междинно плащане от 60-70%. Това ще улесни фирми-
те изпълнители.

Инж. Тодор Ванков, собственик на строителна 

фирма „Тодор Ванков” ООД – Видин

Общините са един от основните възложители на обществени поръчки в сфе-
рата на строителството. Чрез търговете те осигуряват работа на значителна 
част от фирмите в сектора - от изграждането на канализация и пречиствателни 
станции за отпадни води, през ремонти на пътища до саниране на училищни 
сгради и други. От тях зависи усвояването на голямата част от средствата по 
европейски програми, както и подобряването на бизнес средата в населените 
места и привличането на частни инвестиции. Законът за обществените по-
ръчки е един от основните, по които те работят. От местните власти зависи 
равнопоставеното и конкурентно провеждане на търговете. В най-голямото 
им обединение на местните власти - НСОРБ в момента обобщават данните 
от предложенията на общините по проекта за изменение на ЗОП, изготвен от 
МС. Това съобщи за вестник „Строител” изп. директор на организацията Гинка 
Чавдарова. Според нея становището на сдружението ще бъде оповестено тази 
седмица. Ние потърсихме коментар от представители на общините в аванс.
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Емил Христов

Г-н Ташев, кои са ос-

новните приоритети на 

населеното място по от-

ношение на инфраструк-

турата?

Има много още какво 
да се прави по нея. Голяма 
част от улиците в града 
са за ремонт. Преди вре-
ме започна реализацията 
на проект за подмяна на 
канализационната мре-
жа, но той беше спрян и в 
момента се опитваме да 
го стартираме отново. 
Старата ВиК инсталация 
създава проблеми на жи-
телите и се стараем да 
решим въпроса с нея час 
по-скоро. Също така имаме 
за цел да рехабилитираме 
основните улици, защото 
нашият град е малък, но 
пътищата са от изклю-
чително значение, ако ис-
каме да привлечем повече 
туристи, а и на тях ще 
им бъде по-комфортно. За 
съжаление единственото, 
което можем да направим 
засега, е да поддържаме 
инфраструктурата, за-
щото нямаме средства 
за по-големи планове. От 
миналата година полагаме 
паваж на една от централ-
ните улици и имаме наме-
рение да продължим и през 
тази. Отделно започваме 
асфалтирането на пътя 
към Роженския манастир, 
защото той е в изключи-
телно лошо състояние. 

Мелник е древен град 

със забележителна въз-

рожденска архитектура, 

съкровищница на архео-

логически, архитектур-

но-художествени и исто-

рически паметници от 

Възраждането. Средище е 

на богат духовен живот, 

съхранил българското на-

ционално самосъзнание 

чрез просветното дело и 

мащабно строителство 

на църкви, богато укра-

сени от местни творци. 

В този ред на мисли как-

ви дейности развивате в 

социалната и културната 

сфера?

Наскоро чествахме 
един религиозен празник 
- Полагане честния пояс 
на Пресвета Богородица. 
Макар и в руини днес, ма-
настирът „Св. Богородица 
Спилеотиса“ се почита 
като свято място от жи-
телите на Мелник и окол-
ностите му, а храмовият 
празник на параклиса „Св. 
Зона“ на 31 август е праз-
ник и на града. За поредна 
година се отслужи божест-
вената света литургия и 
се направи курбан за здра-
ве, след което миряните се 
отправиха към центъра, за 
да разгледат галерията с 
картини и икони, керамика 
и медни съдове, да отпият 
глътка от прочутото мел-

нишко вино и да чуят най-
новите стихове на Мел-
нишките поетични вечери. 
Последните няколко години 
се събират много туристи, 
които идват специално 
заради този ден. Основно 
църквата в града се зани-
мава с организирането и 
провеждането на празнен-
ствата. Част от дейност-
ите ни в социалната сфера 
е и раздаването на ежеме-
сечни помощи на социално 
слабите хора в района. 

Нека поговорим и за 

проблемите, с които гра-

дът се среща.

Най-значими са със-
тоянието на инфраструк-
турата и намалелият брой 
туристи през последните 
години. Населението в ра-
йона основно се изхранва 
от предоставянето на ус-
луги за посетителите. Но 
финансовата криза навре-
ди на туристическия биз-
нес не само при нас, а и в 
цялата страна. Това няма 
как да не даде отражение 
на града и на доходите на 
местното население. 

Във връзка с това 

планирате ли конкретни 

дейности за развитие на 

туризма?

Опитваме се непре-
къснато да го развиваме. 
Хората, които се занима-
ват с това, членуват в 
сдружението на хотели-
ерите и ресторантьори-
те. Благодарение на тях 
има изградени екопътеки в 
района. Редовно се органи-
зират туристически оби-
колки, всеки хотел 
прави екскурзии до 
Роженския мана-
стир и до Рупите. 
Търсим начин да 
увеличим пото-
ка от туристи. 
Ежегодно наесен 
провеждаме фес-
тивал, свързан с 
гроздобера, а през 
февруари правим и 
такъв за виното. 
Имаме идея да го 
разширим и в него 
да има междуна-
родно участие. 
Опитваме се да 
използваме пъл-
ноценно най-под-

ходящите за туристите 
месеци. 

В Мелник има няколко 
изби, които също привли-
чат интереса на хората. 

Говорим за регистрирани 
винопроизводители, които 
са се доказали като профе-
сионалисти, и самите те 
помагат за развитието на 

туризма в района. Благода-
рение на фамилиите, които 
обработват гроздови ма-
сиви, опитваме да се раз-
виваме, въпреки че градът 
е най-малкият в България. 

Как привличате инвес-

титори?

През последните някол-
ко години разчитаме глав-
но на проектите по раз-
личните европрограми, по 
които кандидатстваме. Го-
леми инвеститори в Мел-
ник нямаме. За да искаме 
бизнесът да дойде при нас, 
първо трябва да оправим 
инфраструктурата. Никой 
няма да изгради обект без 
нужната прилежаща към 
него инфраструктура, за 
която ние нямаме необхо-

димите финанси. 

Споменахте, че канди-

датствате по различни 

европрограми. Кои са те?

Имаме проект за ре-
монта на парк и паметник 
по програмата „Обичам 
природата - и аз участ-
вам!“, която е по ПУДООС. 
Изградените екопъте-
ки и пътя, който правим 
до Роженския манастир, 
също са по европрогра-
ми. Участваме в тези 
проекти благодарение на 
община Сандански, защо-
то Мелник няма как сам 
да подготви проектите. 
За тези неща отговаря 
общината. Смятаме да 
работим с местна иници-
ативна група, която е в 
Сандански, и с тяхна по-
мощ да кандидатстваме 
по европейски проекти. 

Разкажете ни дали 

поддържате международ-

но сътрудничество с дру-

ги европейски градове?

Имаме приятелски от-
ношения с македонската 
община Вефчани. Тя е малка 
и се намира до Струга. С 
нея поддържаме контакти 
от няколко години и съв-
местно със Сандански й 
помагаме за някои неща. 
Имаме изградено сътруд-
ничество и с град Мелник 
в Чехия. Интересът беше 
главно от тяхна страна 
поради съвпадението на 
имената. Разменихме по 
няколко визити и имаме 
идеи относно винопроиз-
водството, но те са още 
в начален стадий.

Мелник е най-малкият град в България, сгушен в юго-
западната част на Пирин, в област Благоевград. Разпо-
ложен е в живописна местност на около 180 км южно от 
София и на 22 км от Сандански. На 7 км от него се намира 

Роженският манастир. Мелник е всеизвестен със ста-
ринните къщи с богата архитектура, историческите 
събития, невероятната природа, причудливите скални 
образувания и гъстите ароматни вина. Често броят на 

туристите и посетителите на ден надхвърля този на 
230-те му жители. Селището е обявено за културно-ис-
торически резерват и за град музей. Кметският намест-
ник Христо Ташев ни разказа повече за него. 

Местната власт работи за развитието на туризма в района

Църквата „Св. Никола“

Конакът
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„Лозница е вече с функ-
ционираща пречиствател-
на станция за отпадъчни 
води. Свидетели сме на 
реализирани проекти, по-
стигнати цели и доказани 
възможности на една от 
оперативните програ-
ми, която символизира 
солидарността на Евро-
пейския съюз. Чрез ОПОС 
подкрепяме обекти, кои-
то подобряват околната 
среда“, заяви ресорният 
министър Искра Михайло-
ва по време на откриване-
то на реконструираната 
пречиствателна станция 
за отпадъчни води (ПСОВ) 
на Лозница. Стойността 
на обекта е 2,1 млн. лв. Тя 
е част от водния проект 
на града, който е на обща 
стойност 17 млн. лв. и се 
финансира по оперативна-
та програма. 

Министър Михайло-
ва поздрави екипа както 
на общината, така и на 
управляващия орган на 
ОПОС за добрата рабо-
та, усилиятa и волята за 
успешното реализиране 

на проекта. „Чрез него 
100% от населението ще 
бъде включено в канали-
зационната мрежа. Tук 
вече има пълно и модер-
но пречистване на отпа-
дъчните води. За пореден 
път доказваме, че с таки-
ва обекти създаваме нови 
работни места. Лозница 
е един от примерите на 
европейската интеграция 
на България”, отбеляза ми-
нистърът и в заключение 
добави „че успяваме да се 
справим с програмите, за-

щото работим“.
„Проектът се реализи-

ра в продължение на чети-
ри години и сме доволни, 
че вече сме свършили ра-
бота“, отбеляза кметът 
на града Айхан Хашимов. 
Той посочи, че достъпът 
до канализация и пречист-
ването на отпадъчните 
води са едни от основ-
ните елементи в опазва-
нето на околната среда, 
и  благодари на всички, 
които са допринесли за 
успешната реализация  

Започна строителството на регионалното депо за 
отпадъци в район Добрич. То ще се изгражда на площ от 
217 дка в землището на с. Стожер, а планираният период 
на експлоатация е 30 години. Съоръжението ще обслужва 
деветте общини - партньори по проекта, които създадо-
ха регионално сдружение за управление на отпадъците. 
Това са осем от област Добрич (Добрич, Добричка, Бал-
чик, Каварна, Шабла, Генерал Тошево, Крушари, Тервел) и 
община Никола Козлево от област Шумен.

Стойността на обекта е близо 38 877 375 млн. лв. 
Безвъзмездната финансова помощ, одобрена от ръ-
ководителя на управляващия орган, възлиза на около 
36 933 506 лв.,от които 85% в размер на 31 393 480 лв. 
от ЕФРР и 5 540 026,04 лв. национално съфинансиране 
от държавния бюджет на България. 1 943 868 лв. са оси-
гурени от деветте общини - партньори по проекта. По 
подготовката му се работи от десет години. 

След проведената процедура по Закона за общест-
вените поръчки за изпълнител на строителството на 
регионално депо Стожер е избрано обединение „Депо 
Добрич 2013“ с водещ партньор „Станилов“ ЕООД. В със-
тава на обединението влизат още италианската фирма 
„Данеко импианти“, „Пътно строителство“ АД, Добрич, и 
„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения“, София.

Преди 10 години - през лятото на 2003-та, на една 
среща при тогавашния областен управител в присъст-
вието на представители на Министерството на окол-
ната среда и водите и Датската агенция за опазване на 
околната среда за първи път се заговори за потенциален 
бъдещ ИСПА проект „Регионално управление на отпадъ-
ците – Добрич”. Тогава е бил определен обхватът му. 
Деветте общини в партньорство със създаденото през 
2006 г. сдружение „Управление на отпадъците - регион 
Добрич” участват в реализацията на настоящия про-
ект, който не е най-скъпият, финансиран от ОПОС, но 
определено е сред най-мащабните. В обхвата му влиза 
изграждането на настоящото регионално депо, на две 
претоварни станции - в Балчик и Тервел, и строител-
ството на довеждащата инфраструктура до съоръже-
нието в Стожер - електропровод и пътна връзка.

По време на строителството на регионалното депо 
ще бъде изградена първа клетка на площ от 30 030 м2 с 
обем 240 000 м3 и капацитет за депониране на 240 000 т 
отпадъци. Ще се построи и собствен водоизточник. Ще 
има и инсталация за сепариране на материали за ре-
циклиране с капацитет 41 200 т/г. Ще се изградят и 
съоръжение за компостиране с капацитет до 15 000 т/г. 
и такова за третиране на строителни и едрогабаритни 
отпадъци с капацитет до 70 т/час, 15 000 т/г. Ще има 
и склад за временно съхранение на опасни и специфични 
боклуци.

Невена Картулева

Правителството прие национална програма за нама-
ляване въздействието на радон в сградите 2013-2017 г. 
Той има йонизиращо лъчение. Облъчването с него води до 
повишен риск за развитие на рак на белите дробове. Ос-
новен източник на радон във въздуха на дадена построй-
ка са почвата и скалите, върху които тя е построена. 
Като инертен газ той може свободно да прониква чрез 
дефекти във външната обвивка или малки пукнатини в 
основата.

Стратегическата цел на програмата е да се формира 
дългосрочна политика за намаляване и предотвратяване 
на риска за здравето на хората в резултат от въздейст-
вието на високи концентрации на химичния елемент в 
сградите.

Документът предвижда провеждане на представи-
телно национално проучване за нивата на газа в построй-
ките, което ще доведе до изготвянето на радонова карта 
на България. Данните от изследването ще позволят при-
емането на адекватни мерки за защита на населението. 
В рамките на програмата се предвижда да се изготви 
методика за определяне на районите с висок радонов 
риск. Ще бъде създадена национална база данни, обединя-
ваща резултатите от всички измервания. Те ще служат 
на населението за проверка при купуване, наемане и ре-
конструкция на жилища. Предвижда се да бъде направен и 
анализ на провеждания контрол при строителния процес.

Изпълнението на програмата ще позволи да се хар-
монизира националното ни законодателство с новите 
европейски и международни изисквания. На тази база ще 
се разпределят отговорностите и взаимодействието 
между правителствени и неправителствени организации 
за контрол над облъчването от радон в сгради и редуци-
рането му. Освен това ще се определят изисквания към 
методите и средствата за измерване на газа, както и 
нормативни критерии и методически указания за понижа-
ване на нивата му в съществуващи и при проектирането 
на нови сгради. Програмата ще има собствена интернет 
страница, на която ще бъдат публикувани данните от 
проучванията и друга информация, свързана с изпълне-
нието на дейностите по документа.

„Министерството на 
околната среда и водите 
е в процес на подготов-
ка на втория вариант на 
Оперативна програма 
„Околна среда“ за периода 
2014-2020. Амбицията ни 
е градската околна среда 
да намери място в доку-
мента. Тогава бихме мог-
ли да имаме инструмен-
та реално да подкрепим 
общините в тези техни 
усилия.“ Това заяви Искра 
Михайлова, министър на 
околната среда и води-
те, след обявяването на 
старта на  двегодишна-
та информационна кампа-
ния на Европейския съюз 
Do the right mix („Придвиж-
вай се разумно“).  Иници-

ативата се координира 
на национално ниво от 
ековедомството и цели 
да обърне внимание на 
предимствата при ком-
бинирането на различни 
видове придвижване – 
градски транспорт, ве-
лосипед, пеша или с кола. 
Основното й послание 
е, че с този избор хора-
та могат да подобрят 
здравния си статус, да 
намалят разходите си и 
да допринесат за по-чис-
та природа. 

„Когато говорим за 
взаимодействието меж-
ду съвременния човек 
и околната среда, си 
представяме природата 
извън мястото, в което 

живеем. Но природата е 
и в нашето всекидневие, 
тя е и в населеното мяс-
то – това са въздухът, 
изгорелите газове от 
стари автомобили, как-
то и вредните емисии, 
които вдишваме. Идея-
та за устойчива градска 
мобилност е част от 
съвременната политика 
за опазване на околната 
среда, а това е идея, коя-
то тепърва ще се популя-
ризира в България“, допъл-
ни Михайлова.

Do the right mix е три-
годишна кампания за 
устойчива градска мо-
билност на Европейска-
та комисия, която води 
началото си от юни 2012 

Страницата 
подготви 
Свилена Гражданска

Със символична първа 
копка беше даден старт 
на строителните работи 
по проект „Изграждане на 
дубльора на ляв владайски 
колектор”. На церемония-
та присъстваха Спиридон 
Александров от управлява-
щия орган на Оперативна 
програма „Околна среда“ 
2007-2013 г. и Цветомир 
Жеков – кмет на район „Из-
грев“. 

Общата стойност на 
проекта е 34 млн. лв., от 
които 27,5 млн. лв. безвъз-

мездна помощ от ОПОС и 
6,5 млн. лв. съфинансиране 
от бюджета на Столич-
ната община. С изпълне-
нието на обекта ще бъде 
изграден главен канализа-
ционен колектор с дължина 
5,1 км, който ще обслужва 
близо 200 хил. от жители-
те на София от квартали-
те „Княжево”, „Горна баня“, 
„Овча купел 1 и 2”, „Красна 
поляна”, „Карпузица“, „Фа-
култета“ и др. 

Успешната реализация 
на проекта е от ключово 
значение за подобряване на 
инженерната инфраструк-
тура на София. С изгражда-
нето на дубльора на левия 

владайски колектор ще се 
осигури екологосъобразно 
отвеждане на отпадъчни-
те води от западните те-
ритории на столицата. Ще 
се отстрани претоварва-
нето на канализационната 

система и ще се елиминира 
рискът от наводнения на 
прилежащите територии. 

Съгласно заложените 
срокове строителните 
дейности ще приключат 
през юни 2014 г.

Проектът е за 34 млн. лв. 

на обекта.
С рехабилитацията на 

ПСОВ се цели оптимизи-
ране на работата й чрез 
намаляване на инфилтра-
цията към канализацион-
ната система. Ще се пре-
дотврати директното 
изливане на непречистени 
отпадъчни води във водни-
те басейни в района и ще 
се намали замърсяването 
на почвите и подпочвени-
те води. Около 4154 жите-
ли ще бъдат облагодетел-
ствани от реализацията 
на целия проект.

На откриването при-
състваха министрите на 
земеделието и храните 
проф. Димитър Греков и 
на труда и социалната 
политика Хасан Адемов, 
които по-късно откриха 
реновирания градски парк 
на Лозница.

Проектът е реализи-
ран по мярка 322 „Обновя-
ване и развитие на насе-
лените места” от ПРСР. 
Одобрената безвъзмездна 
финансова помощ е в раз-
мер на 1 329 398 лева. 

година. Целта й е да под-
помогне и насърчи актив-
ностите в тази сфера в 
28-те страни членки, а 
също и в Норвегия,  Ис-
ландия и Лихтенщайн. 
Кампанията се ръководи 
от Генерална дирекция 
„Мобилност и транспорт“ 
на ЕК и се финансира от 
„Интелигентна енергия 
за Европа“, помощна про-
грама на ЕС за нетехно-
логични активности в 
сферата на енергийната 
ефективност и възобно-
вяемите енергийни из-
точници. Самостоятелни 
информационни кампании 
ще се случат в шест из-
брани страни, сред кои-
то е и България. Другите 
страни членки, в които Do 
the right mix ще има по-ин-
тересни активности от 
2013 до 2015 г., са Велико-
британия, Италия, Румъ-
ния, Латвия и Гърция.
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Цел на евросредствата 
за следващия програмен пе-
риод е да се постигне со-
циално-икономическа кохе-
зия и инвестициите да се 
насочат там, където може 
да има най-голям ефект от 
тях.

Тази позиция изрази ви-
цепремиерът и министър 
на правосъдието Зинаида 
Златанова при публичното 
обсъждане на проекта на 
споразумение за партньор-
ство на България за про-
грамния период 2014-2020. 
Одобреният от кабинета 
документ е изпратен през 
август в Брюксел, където 
техническите консултации 
по текстовете ще продъл-
жат до октомври. След 
това той ще бъде върнат 
и през ноември предстои 
ново окончателно одо-
брение от Министерския 
съвет (МС) и официално 
представяне на послед-
ния вариант. Документът 
трябва да бъде парафиран 
от Еврокомисията до края 
на декември 2013 г. Да 
подкрепят и изразят по-
зиция за споразумението 
с ЕК, бяха дошли министъ-
рът на околната среда и 
водите Искра Михайлова 
и експерти към различни-
те ведомства. Акцент на 
програмния период до 2020 
г. са здравеопазването, 
образованието, екология-

та, икономиката, както и 
ефективността на адми-
нистрацията. „Дай боже 
да заработим с пълна пара 
по конкретни проекти“, по-
жела министър Златанова. 
По-късно пред медиите тя 
обясни и каква е идеята на 
въвеждане на интегрира-
ния модел на финансиране 
на Северозападна България 
и Смолян, като обясни, че 
тази идея в момента се съ-
гласува с ЕК.

„Смисълът на този под-
ход е да се вземат целеви 
мерки специално за даде-
ните региони, които да бъ-
дат управлявани по особен 
начин, така че да се ускори 
развитието им“, изтъкна 
Златанова.

Основното перо от ев-
ропейските пари ще бъде 
насочено именно към тези 
два региона. Пилотен ин-
тегриран подход за иконо-

мически ръст на област 
Смолян и Северозападния 
регион ще стартира след 
юли следващата година с 
еврофинансирането за пе-
риода 2014-2020 г. Целта 
е средствата от Брюксел 
да се използват така, че да 
има максимален икономи-
чески ефект и най-висока 
добавена стойност на вло-
женията. В проекта се съ-
държат подробности какво 
искаме да постигнем, опре-
делят се интервенциите и 
как ще бъдат управлявани 
средствата. Това допълни 
още вицепремиерът Злата-
нова. 

Смолян е избран като 
първоначален район, защо-
то е планински, отдалечен 

и изостанал и с висока без-
работица. При успех ме-
тодът ще се приложи и в 
други места в страната. 
По повод разочарованието 
в научните среди от бъде-
щия размер на финансиране 
по Оперативна програма 
„Наука и образование” вице-
премиерът Златанова каза:  
„С предизборна цел в на-
чалото на годината един-
ственото министерство, 
което качи на сайта си 
конкретна цифра за бъде-
ща оперативна програма, 
която дори не беше сигур-
но, че ще съществува, беше 
МОН”. Споразумението за 
партньорство предвижда 
цялостни реформи в сек-
торите на икономиката и 
обществения живот, които 
са обвързани с предвари-
телни условия от страна на 
Брюксел. Основните цели, 
които трябва да изпълним 

Националното сдружение на общините в Република 
България също излезе със становище по споразуме-
нието за партньорство (СП), очертаващо помощта 
на европейските структури и инвестиционни фондове 
за периода 2014 – 2020 г. От организацията считат 
за наложително проектът на документа да предвижда 
изпълнението на инфраструктурни дейности по пре-
венция на констатирания риск от свлачищни процеси, 
като се създадат условия за равен достъп на всички 
бенефициенти до подобен вид инвестиции. В унисон с 

националната стратегия от сдружението също така 
предлагат да се включи анализ на общинската път-
на мрежа особено като се има предвид, че подобни 
инвестиции ще бъдат осъществявани с подкрепата 
на ПРСР и на програмите за териториално сътрудни-
чество. В подкрепа на това предложение от НСОРБ са 
готови да дадат необходимата информация на Аген-
ция „Пътна инфраструктура“. Отделно от сдружение-
то предлагат и да се създаде по-добре балансирана 
дефиниция на селските райони.

За момента сме концентрирани изцяло върху тех-
ническо решение, съгласувано с ЕС, за интегриран мо-
дел за финансиране на Северозападния регион. Той е 
най-бедният и най-изостаналият в целия ЕС. Смисълът 
на подхода е да се предприемат целеви мерки за райо-
на, така че да се ускори развитието му. Ако е успешен, 
може да се приложи и на други места. 

С предизборна цел в началото на годината един-
ственото ведомство, което качи на сайта си кон-
кретна цифра за бъдеща оперативна програма, която 
дори не беше сигурно, че ще съществува, беше Минис-
терството на образованието и науката. Никой друг 
от бившите министри не си позволи това и подходиха 
много по-професионално. Призовавам да спрем да гово-
рим за намаляване на средства, а да работим заедно 
за съществуването на тази оперативна програма и 
за това образованието, науката и изследванията да 
имат свой собствен източник на финансиране, без да 
разчитат на други институции. 

Споразумението за партньорство между Бълга-
рия и Европейската комисия за следващия програмен 
период 2014 – 2020 г. има четири приоритета. Те са 
образование и квалификация, иновации, свързаност и 
зелена икономика и добро управление. 

Споразумението не е самоцелен документ с раз-
лични стратегически цели от досегашните. Използ-
вали сме всички готови стратегии, както и програма 
„България 2020“. Основни цели в сектор „Транспорт” 
са: интермодален транспорт, модернизация и изграж-
дане на липсващи пътни и железопътни отсечки по 
направленията на TEN-T мрежата, управление на тра-
фика и подобряване на безопасността. В околна среда 
те са: изграждане на пречиствателни станции, водна 
и канализационна инфраструктура, инсталации за би-
огаз и други. За електронното управление основна е 
необходимостта да се актуализира стратегията. 

От Икономическия и социален съвет (ИСС) 
призовават за ясен политически ангажимент към 
ускореното изготвяне на споразумението за парт-
ньорство с Европейската комисия в диалог със со-
циалните партньори. Изготвили сме становище по 
отношение на документа и считаме, че за активи-
зиране на целия потенциал на нацията ни, е необ-
ходимо установяване на механизъм за работа със 
социалните партньори. С тази цел организираме 
публичното обсъждане като част от политиката 
на съвета да бъде платформа за диалог по основ-
ните социални и икономически проблеми на страна-
та ни. Няма как да не съм щастлив от факта, че в 
дискусията участват представители на различни 
министерства, бизнеса и на синдикатите.

За три месеца е почти удвоено сертифициране на средства по ОП „Околна среда“

Зинаида Златанова, вицепремиер и 
министър на правосъдието:

Добрина Кръстева - директор Дирекция 
„Програмиране на средства от ЕС” 
към Министерския съвет:

Проф. Нено Павлов: Необходимо е ускорено 
изготвяне на документа

Снимка авторът

в усвояването на заложе-
ните общо около 6,2 млрд. 
евро по оперативните про-
грами, плюс средствата по 
програмите за развитие на 
селските райони и за ри-
барство, са подобряване на 
образованието, въвеждане 
на иновации, зелена иконо-
мика, добро управление и 
териториално измерение 
на реформите. 

Златанова припомни, 
че приоритетни области 
за следващия програмен 
период за страната ни са 
модернизация, интермода-
лен транспорт, управление 
на трафика и подобряване 
на безопасността по пъти-
щата. В ОП „Околна среда“ 
това са водите, отпадъци-
те, биологичното разноо-
бразие. 

Ще се постави акцент 
върху мерките за създава-
не на заетост, повишаване 
качеството и мобилност-
та на работната ръка. В 
сектор образование прио-
ритетите са подобряване 
достъпа до образование, 
намаляване на отпадащи-
те ученици и иновативен 
подход за учене през целия 
живот. За здравеопазване 
парите ще отидат за мо-
дернизация на болниците, 
подобряване на достъпа до 
здравни услуги и до спешна 
помощ. Златанова също 
коментира и електрон-
ното управление и най-
вече е-здравеопазване и  
е-образование.

От Асоциацията на 
индустриалния капитал в 
България настояха у нас да 
се реши проблемът с нео-
пределеността при налага-
не на финансови корекции, 

което се оказва бреме за 
бизнеса. Освен това спо-
ред тях трябва да се оси-
гури бърз съдебен ред, по 
който бенефициентите да 
си търсят правата.

Президентът на КТ 
„Подкрепа“ Константин 
Тренчев от своя страна 
постави въпроса за това 
кадрите, получили финан-
сиране по  ОП „Наука и об-
разование“, да остават в 
България. 

На публичната дискусия 
присъства и президентът 
на КНСБ Пламен Димитров, 
който напомни, че за да се 
получи всичко това, трябва 
Законът за обществените 
поръчки да бъде развит и 
променен. Той предложи да 
има агенция за средствата 
от ЕС, която да е на под-
чинение на ресорния вице-
премиер. Според него също 
така е нужно да има специ-
ални, целеви, многофондови 
инвестиции, като акцен-
тът да е върху младежите 
и ромското население.

По думите на всички 
присъстващи на публич-
ната дискусия споразуме-
нието за партньорство на 
България (2014 – 2020 г.) 
и програмите към него са 
основните стратегически 
документи, които задават 
приоритетите и целите 
за страната ни през новия 
програмен период. От тях-
ното качество и прециз-
ност зависи доколко успеш-
но България ще инвестира 
очакваните 6,2 млрд. евро 
за периода 2014-2020 г. и 
как това ще въздейства 
върху социално-икономиче-
ската среда, създаването 
на растеж и заетост. 
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Доц. д-р Борянка 
Захариева - Георгиева, 
Цанко Колев
УАСГ, катедра 
„Масивни конструкции”

Прилагането на ком-
бинирани стомано-сто-
манобетонни колони в 
световната строителна 
практика все повече се 
разширява. Тези елементи 
съчетават положителни-
те качества на стомано-
бетона при работата му 
на натиск и на стоманата 
при работа на опън, огъва-
не и срязване. Важен фак-
тор за усъвършенстване 
на комбинираните кон-
струкции е използването 
на високоякостни бетони, 
които са много ефектив-
ни особено при колони, 
натоварени предимно на 
натиск.

В обхвата на БДС EN 
1994-1-1:2005 - еврокод 4 са 
включени само комбинира-
ни колони от обикновен 
бетон (с нормална плът-
ност) с класове по якост 
на натиск от С20/25 до 
С50/60 включително. Нор-
мата не разглежда про-
ектирането на стомано-
стоманобетонни колони 
от високоякостен бетон. 
Причината е, че приетите 
в евростандарта пред-
поставки за изчисляване 
на комбинирани колони не 
позволяват да се отчете 
изменението на характе-
ристиките при прехода 
от обикновени към висо-
коякостни бетони. Ана-
лизът на резултатите 
от многобройните експе-
риментални изследвания 
показва, че в сравнение 
с обикновените високоя-
костните имат по-високи 
стойности на началния 
модул на линейни дефор-
мации, линейно поведение 
до по-високо напрежение, 
по-стръмен падащ клон на 
работната диаграма ос - 
£с, значително намалена 
гранична деформация на 
натиск и по-крехко раз-
рушаване на елементите, 
изготвени от тях. 

В настоящия доклад 
са разгледани възмож-
ностите за използване 
на високоякостни бетони 
в комбинирани стомано-
стоманобетонни колони 
чрез отчитане в изчисле-
нията на особеностите 
им, отразени в БДС EN 
1992-1-1:2005 - еврокод 2.

Съгласно EN 1994-1-
1:2005  носимоспособ-
ността на комбинирани 
стомано-стоманобетон-
ни колони, подложени на 
нецентричен натиск, по 
опростения изчислителен 
метод се определя при из-
ползване на правоъгълни 
диаграми на напрежения-
та, като за опростяване 
диаграмата в натиско-
вата зона на бетона се 
простира до нулевата 
линия (фиг. 1). Това не е в 
полза на сигурността осо-
бено за високоякостни бе-
тони, чиято работна диа-
грама на натиск е близка 
до триъгълната.

Коефициентът  на 
фиг. 1 отчита влиянието 
на продължителното на-
товарване върху якост-
та на натиск на матери-
ала и има стойност:  = 
0,85 за бетон в колони с 
вбетонирани стоманени 
сечения;  = 1,00 за този 
в затворени стоманени 
сечения. При действие на 
нормална натискова сила 
върху колони, съставени 
от запълнени с вещество-
то затворени стоманени 
сечения, последните огра-
ничават развитието на 
напречни деформации на 
бетона, което довежда до 
повишаване на неговата 
якост на натиск. Матери-
алът е подложен на трио-
сно напрегнато състояние 
(работи като ограничен 
бетон).

Съгласно БДС EN 1992-
1-1:2005 за бетонни и сто-
манобетонни конструкции 
могат да се прилагат как-
то обикновени, така и ви-
сокоякостни бетони с кла-
сове по якост на натиск 
до С90/105 включително. 
Дадените в този стан-
дарт аналитични изрази 
за описване на работната 
диаграма на бетона при 
натоварване на натиск 
отразяват изменението 
на характеристиките му 
при прехода към високоя-
костни бетони.

За нелинеен конструк-

тивен анализ на стомано-
бетонните конструкции 
се използва изчислителна 
работна диаграма на бе-
тона при кратковременно 
едноосево натоварване 
на натиск, която се пред-
ставя чрез хиперболична 
зависимост. С увеличава-
не на класа на вещество-
то значително намалява 
граничната му натискова 
деформация, съкращава се 
падащият клон на диагра-
мата, а при бетони класо-
ве С80/95 и С90/105 дори 
липсва такъв (фиг. 2).

При проверка на носи-
моспособността на на-
пречните сечения на сто-
манобетонни елементи се 
използва една от следни-
те идеализирани диагра-
ми за бетон, подложен на 
натиск:

– параболично-линейна 
диаграма, която е основна 
(фиг. 3);

– допуска се приемане-
то на билинейна диаграма 
(идеална еласто-плас-
тична диаграма на Prandt, 
фиг. 4);

– може да се използва и 
правоъгълна на напрежени-
ята в бетона при проверка 
за носеща способност на 
нормалните сечения на 
стоманобетонни елемен-
ти, като ефективната 
височина на натисковата 
зона и ефективната из-
числителна якост на бе-

тона зависят от неговия 
клас (фиг. 5);

– при ограничен бетон 
се достига до по-високи 
якости и по-големи гранич-
ни деформации на натиск 
на бетона (фиг. 6).

Комбинирана стома-
но-стоманобетонна коло-
на от обикновен бетон с 
клас от С20/25 до С50/60 
включително, подложена 
на нецентричен натиск, 
има достатъчна носимос-
пособност (фиг. 1), ако 
изчислителната нормална 
сила N

Ed
 и изчислителният 

огъващ момент M
Ed

 удо-
влетворяват условията:

N
Ed

 ≤ .N
pl,Rd

 ;
M

Ed
 ≤ 

M
.M

pl,N,Rd
 = 

= 
M
 .

d
 .M

pl,Rd
 ,

където:
N

pl,Rd
 е изчислителна-

та носимоспособност на 
центричен натиск на ком-
бинираното напречно се-
чение в пластичен стадий;

 - коефициент на из-
кълчване за разглеждана-
та равнина, чрез който се 
вземат предвид влиянията 
от втори ред и несъвър-
шенствата на елемента; 
 = min(

y
;

z
);

M
Ed

 е по-големият от 
огъващите моменти в 
краищата на колоната 

и максималният огъващ 
момент по дължината й, 
изчислен с отчитане при 
необходимост на несъвър-
шенствата на елемента и 
влиянията от втори ред;

M
pl,N,Rd

 -  носимоспо-
собност на огъване на 
комбинираното напречно 
сечение при действие на 
нормална натискова сила 
N

Ed
 (Фиг. 7);

d
 = М

pl,N,Rd
 / М

pl,Rd
 - кое-

фициент, който определя 
носимоспособността на 
огъване на колоната при 
действие на нормална 
сила N

Ed
.

Коефициентът 
M
 се 

приема равен на 0,9 за 
стомани класове от S235 
до S355 включително и 0,8 
за стомани класове S420 
и S460. Този коефициент 
отчита факта, че при из-
числяване на комбинирани 
колони в пластичен ста-
дий действителните ра-
ботни диаграми на бетона 
и стоманата се заменят 
с правоъгълни диаграми 
на напреженията, което 
довежда до надценяване 
на носимоспособността 
на комбинираните напреч-
ни сечения на огъване.

Този изчислителен ме-
тод на еврокод 4 е непри-

ложим при проектиране на 
стомано-стоманобетонни 
колони от високоякостен 
бетон, защото не отчита 
изменението на характе-
ристиките при прехода 
от обикновени към висо-
коякостни бетони. Прила-
гането на високоякостни 
бетони в комбинирани ко-
лони е възможно само ако 
в изчисленията се вземат 
предвид особеностите им, 
отразени в БДС EN 1992-
1-1:2005 - например чрез 
използване на изчислител-
ните работни диаграми 
на бетона, дадени в евро-
код 2. 

Комбинираните сто-
мано-стоманобетонни 
колони от високоякостен 
бетон са ефективни за 
промишлени, обществени 
и многоетажни жилищни 
сгради, както и в мосто-
вото строителство. БДС 
EN 1994-1-1:2005 - еврокод 4 
обаче не разглежда проек-
тирането на комбинирани 
колони от високоякостен 
бетон с класове по якост 
на натиск над С50/60. 
Включването на тези ко-
лони в обхвата на еврокод 
4 би разширило приложе-
нието на комбинирани ко-
лони в строителството 
на постройки и инженерни 

съоръжения, но за това са 
необходими допълнителни 
теоретични и експери-
ментални изследвания на 
напрегнатото и деформи-
рано състояние на тези 
елементи и преоценка на 
залегналите в евростан-
дарта изчислителни пред-
поставки.

Използването на висо-
коякостни бетони в комби-
нирани колони е възможно, 
ако в изчисленията се взе-
мат предвид особености-
те им, например чрез при-
лагане на изчислителните 
работни диаграми на бе-
тона, дадени в еврокод 2.
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Фиг. 1. Разпределение на напреженията в стоманеното 

сечение, бетона и армировката в пластичен стадий при 

нецентричен натиск

Фиг. 2. Зависимост напрежения-деформации на бетона за 

нелинеен конструктивен анализ при различни класове бетон

Фиг. 3. Параболично-линейна изчислителна зависимост 

напрежения-деформации на бетона при 
cc

 = 0,85

Фиг. 4. Билинейна изчислителна зависимост напрежения-

деформации на бетона при 
cc

 = 0,85

Фиг. 5. Правоъгълна изчислителна диаграма на натисковите 

напрежения в бетона при 
cc

 = 0,85

Фиг. 6. Изчислителна зависимост напрежения-деформации

на ограничен бетон при 
2
 = 0,05. f

ck
 и 

cc
 = 1,0

Фиг. 7. Определяне на носи-

моспособността на комбини-

рано напречно сечение M
pl,N,Rd

 

при нецентричен натиск



– ексцентрицитетът 
на надлъжната сила от 
първи ред при пожарна 
ситуация не надвишава 
стойността e

max
 = 0,15.h 

(0,15.b);
– площта на сечението 

на надлъжната армировка 
A

s
 извън зоната на снажда-

не е A
s
 ≤ 0,04.A

c
, където А

с
 

е площ на напречното се-
чение на бетона;

– таблицата се бази-
ра на стойност 

cc
 = 1, 

където 
cc

 е коефициент 
за определяне на изчисли-
телната якост на натиск 
на бетона: f

cd
 = 

cc
.f

ck
/

C
; 

съгласно националното 
приложение към част 1-1 на 
еврокод 2 за България този 
коефициент има стойност 

cc
 = 0,85 при проверка за 

носимоспособност на 
нормалните сечения на 
вертикални или наклонени 
елементи, изпълнени по мо-
нолитен способ.

И з к ъ лч в а т е л н а т а 
дължина на колоната при 
пожарно въздействие l

0,fi
 

може да се приеме рав-
на на изкълчвателната 
дължина l

0
 при нормална 

температура. За укрепени 
конструкции, когато въз-
действието от стандар-
тен пожар е по-голямо от 
30 минути и всяко етажно 
ниво се разглежда като 
отделен пожарен сектор 
с достатъчна огнеустой-
чивост, изкълчвателната 
дължина l

0,fi
 може да се 

приеме: l
0,fi

 = 0,5.l за колони 
от първи до предпоследни 
етажи; l

0,fi
 = (0,5÷0,7).l за 

колони от последен етаж, 
където I е действителна-
та височина на колоната.
Към метод А освен таблич-
ните данни в табл. 5.2а е 
дадена и следната формула 
за оценка на огнеустойчи-

востта на стоманобетон-
ни колони, която има по-ши-
рок обхват на валидност в 
сравнение с таблицата и 
се отнася за колони, пря-
ко нагрявани по повече от 
една страна:

където: R
fi
 отчита 

влиянието на степента 
на натоварване при по-
жарна ситуация 

fi
 върху 

фактическата граница на 
огнеустойчивост на сто-
манобетонни колони (фиг. 
2 ÷ фиг. 5): R

fi
 = 83.(1 - 

fi
) 

при 
cc
=0,85 (за монолитни 

стоманобетонни колони); 
R

l
 отчита влиянието на 

ефективната височина 
(изкълчвателната дъл-
жина) на колоната при 
пожарно въздействие l

0,fi
 

върху фактическата гра-
ница на огнеустойчивост 
на колоните (фиг. 2 ÷ фиг. 
7): R

l
 = 9,60.(5 - l

0,fi
), като 

l
0,fi

 = (2 ÷6) m; при l
0,fi

 < 2 m 
в полза на сигурността се 
приема l

0,fi
 = 2 m; R

a
 отчи-

та влиянието на осевото 
разстояние на надлъжните 
пръти до пряко нагрявана-
та бетонна повърхност a 
върху границата на огне-
устойчивост на стомано-
бетонни колони (фиг. 6): R

a
 

= 1,60.(a -30), където а = 
(25÷80) mm;

Rn отчита влиянието 
на броя на надлъжните пръ-
ти: R

n
 = 0 при n = 4 - само 

ъглови пръти (фиг. 2, фиг. 
4); R

n
 = 12 при n > 4 (фиг. 3, 

фиг. 5);
R

b
 отчита влиянието 

на размерите на напреч-
ното сечение на колоните 
(фиг. 7): R

b
 = 0,09.b', където 

b' = 2.A
c
/(b + h) за правоъ-

гълни напречни сечения или 
b' = на диаметъра на кръгли 

напречни сечения; 200 mm 
≤ b' ≤ 450 mm и h < 1,5.b.

Използването на таб-
личен метод А при про-
ектиране на стоманобе-
тонни колони за пожарна 
ситуация изисква позна-
ване на заложените в него 
принципи и правила за при-
ложение и съблюдаване на 
ограниченията, свързани 
с валидността му. Българ-
ските проектанти трябва 
да са наясно с влиянието 
на отделните фактори 
върху огнеустойчивостта 
на стоманобетонните еле-
менти, за да могат правил-
но да изберат размерите 
на напречното сечение и 
да конструират колони-
те с оглед осигуряване 
на изискваната граница 
на огнеустойчивост при 
стандартен пожар. С цел 
повишаване на огнеустой-
чивостта на тези елемен-
ти е препоръчително да се 
избират минимум 8 арми-
ровъчни пръта, тъй като 
при пожарно въздействие 
междинните пръти рабо-
тят с по-големи якостни 
характеристики от ъгло-
вите. Освен това е целе-
съобразно да се осигурява 
по-голямо бетонно покри-
тие на армировката и ко-
лоните да имат широчина 
на напречното сечение b > 
300 mm.
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Табличните методи 
А и В, дадени в част 1-2 
на еврокод 2 за оценка на 
огнеустойчивостта на 
стоманобетонни колони, 
се прилагат, ако се пред-
полага, че: 

– отделните конструк-
тивни елементи са пряко 
изложени на пожар по цяла-
та си дължина;

–  топлинните въз-
действия съответстват 
на условията на стандар-
тен пожар и се приема, 
че разпределението на 
температурата е еднакво 
по цялата дължина на еле-
мента;

– изчислителните уси-
лия от въздействията при 
пожарно състояние оста-
ват постоянни (непроме-
нени) във времето;

– методите се отна-
сят за стоманобетонни 
колони от укрепени кон-

струкции, подложени пре-
димно на натиск;

– колоните са с правоъ-
гълно или кръгло напречно 
сечение;

– табличните данни се 
прилагат за стоманобе-
тонни елементи, изгот-
вени от бетон, клас, не 
по-висок от С50/60 с нор-
мална плътност (2000÷2600  
kg/m3).

В настоящия доклад е 
анализирано влиянието на 
някои фактори върху фак-
тическата граница на ог-
неустойчивост на стома-
нобетонни колони съгласно 
табличен метод А на БДС 
EN 1992-1-2:2005.

Табличен метод А - за-
висимост на границата на 
огнеустойчивост от някои 
параметри

Съгласно него огнеу-
стойчивостта на сто-
манобетонни колони по 
критерия за носимоспособ-
ност R е осигурена, когато 
са изпълнени изисквания-
та на табл. 5.2а от БДС 
EN 1992-1-2:2005 и БДС EN 
1992-1-2/NA - еврокод 2 за 
минималните размери на 

напречното сечение b
min

 и 
на осевото разстояние на 
надлъжните пръти до пря-
ко нагряваната бетонна 
повърхност a (фиг. 1), от-
четени в зависимост от 
степента на натоварване 
при пожарна ситуация, от 
изискваната граница на ог-
неустойчивост при стан-
дартен пожар и от начина 
на нагряване: пряко нагря-
вани колони по една страна 
или по повече.

Степента на натовар-
ване при пожарна ситуация 

fi
 се определя като отно-

шение на изчислителната 
осева сила при пожарно 
въздействие N

fi,d
 към из-

числителната носимоспо-
собност на колоната при 
нормална температура 
N

Rd
, където N

Rd
 се изчисля-

ва по БДС EN 1992-1-1:2005 
- еврокод 2 с начален ек-
сцентрицитет, равен на 
ексцентрицитета на N

fi,d
, 

и с отчитане на ефектите 
от втори ред:

 
За опростяване и в пол-

за на сигурността може да 
се приеме 

fi
= 0,7 или 

fi
 = 

fi
, където 

fi
 е редукционен 

коефициент за проектно-
то ниво на натоварване 
при пожарна ситуация, из-
числен по т. 2.4.2(3).

Стойностите в табл. 
5.2а са валидни при след-
ните условия:

– ефективната височи-
на (изкълчвателната дъл-
жина) на колоната при по-
жарно въздействие е l

0,fi
≤3m;

Фиг. 2. Изменение на границата на огнеустойчивост за колона 

с размери на напречното сечение 450/450 mm, армирана с 4 

броя надлъжни пръти с осево разстояние до ръба а = 40 mm 

при различни степени на натоварване: 1 - 
fi
 = 0,2; 2 - 

fi
 = 0,3; 

3 - 
fi
 = 0,4; 4 - 

fi
 = 0,5; 5 - 

fi
 = 0,6; 6 - 

fi
 = 0,7

Фиг. 3. Изменение на границата на огнеустойчивост за колона 

с размери на напречното сечение 450/450 mm, армирана с 8 

броя надлъжни пръти с осево разстояние до ръба a = 40 mm 

при различни степени на натоварване: 1 - 
fi
 = 0,2; 2 - 

fi
 = 0,3; 

3 - 
fi
 = 0,4; 4 - 

fi
 = 0,5; 5 - 

fi
 = 0,6; 6 - 

fi
 = 0,7

Фиг. 4. Изменение на границата на огнеустойчивост за колона 

с размери на напречното сечение 250/250 mm, армирана с 4 

броя надлъжни пръти с осево разстояние до ръба a = 40 mm 

при различни степени на натоварване: 1 - 
fi
 = 0,2; 2 -  

fi
 = 0,3; 

3 -  
fi
 = 0,4; 4 -  

fi
 = 0,5; 5 -  

fi
 = 0,6; 6 -  

fi
 = 0,7

Фиг. 5. Изменение на границата на огнеустойчивост за колона 

с размери на напречното сечение 250/250 mm, армирана с 8 

броя надлъжни пръти с осево разстояние до ръба a = 40 mm 

при различни степени на натоварване: 1 - 
fi
 = 0,2; 2 - 

fi
 = 0,3; 

3 - 
fi
 = 0,4; 4 - 

fi
 = 0,5; 5 - 

fi
 = 0,6; 6 - 

fi
 = 0,7

Фиг. 1. Напречни сечения на стоманобетонни колони

Фиг. 7. Изменение на границата на огнеустойчивост за колона, 

армирана с 8 броя надлъжни пръти при 
fi
 = 0,5 и a = 40 mm и 

различни размери на сечението: 1 - 250/250 mm; 2 - 300/300 mm; 
3 - 350/350 mm; 4 - 400/400 mm; 5 - 450/450 mm

Фиг. 6. Изменение на границата на огнеустойчивост за колона 

с размери на напречното сечение 250/250 mm, армирана с 8 

броя надлъжни пръти при 
fi 
= 0,5 и осево разстояние: 1 - a = 35 

mm; 2 - a = 40 mm; 3 - a = 45 mm; 4 - a = 50 mm
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Камарата е спасителният пояс за малките фирми, категоричен е Румен Цинцов от Перник

Елица Илчева

Ако напишете в Google име-
то на Румен Цинцов, ще разбе-
рете, че това е един от стро-
ителите, завел и спечелил дело 
срещу общината за мащабна 
сума, която кметството на-
трупало като дълг към строи-
телната му фирма от 2006 го-
дина досега.

Това, разбира се, не е повод 
за гордост за собственика на 
„Инфракоректстрой“, а отчаян 
жест да спаси бизнеса си и да 
запази работниците. „Да ти 
дължат сума в рамките на ед-
ногодишен обем и година след 
година да се лъжеш, че като 
направиш едно, ще ти платят 
друго, само за да се върти коле-
лото, не е лесна работа“, обяс-
нява Цинцов. 

„Частният случай“ на пер-
нишкия строител всъщност е 
съдба за няколко хиляди малки 
строителни фирми в последни-
те години. Изправени пред ди-
лемата „Нито да се откажеш, 
нито да продължиш“, за мъжете, 
решили да носят строителни 
каски, работата се превръща 
във всекидневна борба за оце-
ляване. 

Спиралата на прехода

„Борбата е жестока. В тър-
говете искат най-ниска цена, 
най-високо качество и накрая 
никакви пари. Но ние знаем 
какво е „устойчивост“ и не се 
отказваме лесно“, споделя с ус-
мивка строителят, който вече 
е успял да превърне работата 
на фирмата в семеен бизнес. И 
двамата му синове са неотлъч-
но до него, след като вече са 
завършили висши строителни 
училища – единият ВТУ „Тодор 
Каблешков“, а другият УАСГ. 

„Когато децата са покрай 
мен, се чувствам спокоен и си-
гурен. Стъпка по стъпка навли-
зат в работата и съм готов 
да отстъпвам, защото така 
си е редно – да се дава път на 
младежта“, споделя възгледите 
си за живота перничанинът. И 
признава, че е трудно да създа-
деш интерес у децата, за да те 
последват: „Рецепти няма и аз 
избрах да не ги водя за ръка, а 
да ги пускам сами в дълбокото. 
Нито в училище им се бърках, 
нито за следването им съвети 
давах. И май не сгреших, защо-
то когато оставиш младия чо-
век сам да направи избор и му 
даваш хубав пример, той намира 
правилния път. И с трудности-
те се справя сам... Синовете 
ми сами избраха какво да учат, 
сами си разпределиха работата 
във фирмата, след като завър-
шиха. Единият върти нещата в 
офиса, другият е по обектите. 
И слава богу, защото хората от 
моето поколение се износихме 
бързо от тежкия преход. Цял 
живот подхождахме плахо, но ни 
умори напрежението и непрес-
танната несигурност в години-
те. Преход, надежда, нов преход 
и нова надежда, а всеки път се 
връщаме сякаш с поне крачка 
назад. Чакахме да се оправим в 
94-та, вече сме 2014-а, а труд-

ностите си ги има и животът 
си остава мъчителна борба“.

Но понеже никой не избира 
кога да се роди, за Цинцов ре-
шението е да живее така, че 
тъкмо в трудностите да търси 
пътища напред.

Началото на частния биз-
нес той поставил в далечната 
1997 г., когато бил съкратен от 
общинската фирма „Благоус-
тройствени строежи”. Тогава 
от борсата получавал по 2,5 до-
лара на месец и решил да изготви 
проект за стартиране на малък 
бизнес. Справил се, взел накуп 
обезщетението за 6 месеца.

В най-трудната първа годи-
на започнал да кърпи улиците, 
като намирал работа покрай 
контактите си с общината. 
ВиК и „Топлофикация“ му възла-
гали да полага настилки след 
техни ремонти и скоро вече 
имал достатъчно поръчки. Спе-
циализирал в ниското строи-
телство, започнал да работи 

и водопровод и канализация. 
Наем за базата първоначално 
плащал с бартер за работа на 
местната топлофикация. По-
степенно започнал производ-
ство на бетонови изделия първо 
за собствени обекти, после за 
продажба. А в годините, в които 
пернишките роми масово се из-
държали от металните капаци 
за шахти и решетки за отто-
ците, започнал производството 
им от стоманобетон. И понеже 
ромският бизнес тръгнал и към 
столицата, поръчки започнали 
да идват и от там. Така купил 
техника - камиони, самосвал... 
И малката строителна фирма, 
която стартирала с 10 работ-
ници, започнала да храни 70. 

В окото на кризата

Молиш се на един, молиш се 
на друг, докато някой подаде 
ръка. Така е с малките фирми 
в годините на рецесия. Кана-

лизациите, които са по-трудни 
за изпълнение, са по-достъпни. 
Тъкмо с такъв обект обаче са 
свързани най-горчивите спо-
мени в професионален план за 
собственика на „Инфракорект-
строй“. Преди 10 години 54-го-
дишен работник на фирмата 
загинал в изкоп на канал. Заедно 
с 36-годишен колега той копаел 
проход за градската канализа-
ция в Батановци. Двамата не 
укрепили изкопа и земята ги 
потрупала. „Тежко се преживя-
ва такова нещо, не ми се ще да 
връщам спомените си. Отиде 
си човекът, страдат близките 
му... Дълги години след инциден-
та не желаех и да си помисля за 
проект за канализация, сега ра-
ботим по подобни обекти като 
подизпълнители, защото голе-
мите фирми разполагат с по-
скъпа и надеждна техника. Има 
съвременни машини и системи 
за укрепване, които осигуряват 
работниците, те обаче са дос-
та скъпи за малките...“

Независимо че това, което 
работи, остава под земята или 
в повечето случаи прилича на 
кърпеж, пернишкият строител 
не е склонен да допуска да се 
подценява работата му. 

 „Може да не минавам всеки 
ден покрай сграда, за която да 
казвам – ето, аз съм я строил, 
но ако съм закърпил дупка, а в 
нея с месеци са пропадали ко-
лелата на автомобилите, зна-
чи съм свършил нещо полезно. 
Приятно е усещането да минеш 
по улица, която си покрил с ас-
фалт, и да знаеш, че водата в 
чешмите тече по тръби, поло-
жени от теб.“ Така перничани-
нът отказва да приеме и намек, 
че работата му остава малко 
встрани от „голямото строи-
телство“. 

Едно от неудобствата на 
ниското строителство при 
малките фирми е, че не мо-
гат да разчитат на проекти 
от частни инвеститори. Така 
стават зависими от общините 
и държавни дружества, които 
са най-лошите платци.

По-големите проекти също 
са извън обсега на възможност-
ите, защото е нужна история, 
за да се явиш на поръчка за ня-
колко милиона. Тя, историята, 
пък не се пише, ако те наемат 
за подизпълнител с договор за 
наем на техника, защото свър-

шеното не се брои за СМР и не 
влиза в годишния обем. Така се 
завърта омагьосаният кръг, от 
който според Цинцов има само 
един изход - 

много работа от страна  

на КСБ. 

„Нужни са много промени, 
има много неща, които трябва 
да се доизкусуряват, но никой 
не може да отрече, че от съз-
даването на Камарата година 
след година нещата се вкар-
ват в ред и стават по-добри. 
Изключително ценна е дейност-
та по усъвършенстването на 
законите. Работата в тази 
насока дава все по-очевидни 
резултати. Като строител 
с малка фирма се стремя да 
поддържам тесни връзки с об-
ластното представителство, 
да споделям всички проблеми, 
всички забелязани нередности 
с публични покани и пряко въз-
лагане на обекти. И се действа 
активно, и се слага спирачка на 
злоупотребите“, категоричен е 
перничанинът.

Сред основните проблеми 
за решаване на ниво Камара, 
той откроява няколко. Един от 
тях са гаранциите, които се 
търсят от участниците в об-
ществени поръчки вместо от 
бенефициентите, които в край-
на сметка трябва да плащат за 
извършения труд.

За статута на подизпълни-
телите Цинцов смята, че е ну-
жен само ако той ще облекчи ус-
ловията за участие в търгове.

Бумащината с обществени-
те поръчки също е проблем, с 
който трябва да се пребори ръ-
ководството на КСБ, е мнение-
то на бизнесмена. „Щом си ре-
гистриран в Камарата и имаш 
сертификат за съответния 
клас, на сайта всичко излиза - и 
работници, и обеми, и обекти, 
защо е нужно за всеки обект да 
се вадят купища документи“, 
пита той. 

Най-трудна според него ще е 
борбата за прозрачни действия 
на тръжните комисии, където 
субективният фактор все още 
играе голяма роля при избора 
на изпълнител. И пита кога 
държавата ще вземе най-спра-
ведливото и социално значимо 
решение – ДДС да не се дължи 
за неплатени фактури. 

Снимки авторът и личен архив



27СТРОИТЕЛНАУКА И ОБРАЗОВАНИЕпетък, 13 септември 2013

Георги Сотиров

В навечерието на новата учеб-
на година във Висшето транспорт-
но училище (ВТУ) „Тодор Каблешков“ 
все още са загрижени за това, че 
не всички места в университета 
са попълнени. В последните годи-
ни според доц. д-р Румен Улучев, 
който е зам.-ректор по учебната 
дейност, има отлив на кандидати, 
желаещи да изучават инженер-
ни специалности. И това е така 
не само тук, в университета по 
транспорт, но и в останалите ви-
сши училища. Причината е в слож-
ната материя, която се преподава 
на бъдещите инженери, и в несигур-
ната професионална реализация. 
Разбира се, ВТУ предлага и други 
бакалавърски специалности като 
икономика на транспорта напри-
мер, няколко успешни магистърски 
програми в същата област, но 

основният профил на институ-

та си остава подготовката на 

специалисти с висше образова-

ние от широк спектър специал-

ности в областта на транс-

порта, на техническите науки.

„Тенденцията донякъде е свър-
зана с кризата в индустрията, 
както и с това, че не се регулира 
приемът в университетите“, раз-
съждава зам.-ректорът. Според 
него се смята, че около половината 
от студентите в България изуча-
ват специалности в областта на 
социалните, стопанските и прав-
ните науки. „Обучението при нас не 
е леко. От младежите се изискват 
значителни усилия и може би това 
също е вид причина за известен 
отлив на кандидати. Иначе, ако го-
ворим за професионална реализация 
след завършване на ВТУ, трябва да 
заявя, че 

нашите студенти намират 

приложение на знанията си 

и градят успешна кариера в 

транспорта, в метрото, в 

строителството, в логистич-

ните и много други фирми, 

т.е. те излизат оттук високо-

образовани и мотивирани да се 

реализират в живота”,

категоричен е преподавате-
лят.

„В началните си лекции по ма-
тематика споделям със студен-
тите, че не гледам на предмета 
като съвкупност от формули, кои-
то трябва да се назубрят, а като 
наука, която ще способства за тях-
ното развитие чрез усъвършенст-
ване на аналитичното мислене. 
Защото тя е царица на науките”, 
обяснява той.

Доц. д-р Улучев преподава поч-
ти всички математически дисци-
плини, които се изучават от сту-
дентите във ВТУ. На магистрите 
води приложни дисциплини като 
математическо моделиране, чис-
лени методи и други, които биха 
им били полезни както в научноиз-
следователската дейност, така и 

при решаването на по-сложни прак-
тически и икономически задачи. В 
научната си работа се занимава 
с подобни проблеми, свързани с 
приближаване на криви и повърх-
нини, обработка на изображения, 
геометрично моделиране, числени 
методи.

Във всяка конструкторска ди-
зайнерска програма се използва 
математически апарат, който не 
се вижда на преден план, но той е в 
основата на алгоритмите, с които 
работят тези съвременни софту-
ерни продукти. Именно с такива 
методи се занимава група наши 
учени от ВТУ, Института по ма-
тематика към БАН, Факултета по 
математика и информатика на СУ 
и др. „Работим по проект, финанси-
ран от фонд „Научни изследвания” 
на тема „Ефективни методи и ал-
горитми за геометрично моделира-
не”. Целта е разработване на нови 
методи и алгоритми за описване, 
изобразяване, апроксимиране на 
геометрични обекти, каквито са 
кривите и повърхнините в трииз-
мерното пространство”, обяснява 
ученият.

„Разбира се, сега компютърни-
те програми улесняват значително 
труда на хората, но 

ако възпитаниците на вис-

шето училище искат да се 

реализират в проектантски, 

конструкторски и изследова-

телски организации с използ-

ване на сложен дизайнерски 

софтуер, те трябва да имат 

и сериозна математическа 

основа. 

В тази връзка ще споделя, че ка-
тедрите „Транспортно строител-
ство” и „Строителни конструкции” 
най-редовно организират студент-
ски семинари и обучения на студен-
ти върху съвременни софтуерни 
продукти в областта на строи-
телното инженерство. В привет-
ствията си към участниците в 

тези форуми, всъщност студенти, 
на които съм преподавал, не про-
пускам да отбележа: Да, вие сте 
учили по математика умножение на 
матрици, а тук, в тези програми, 
чрез това действие се реализират 
ротацията, транслацията, скали-
рането на обекти. Изследванията 
чрез метода на крайните елемен-
ти се базират на знания за частни 
диференциални уравнения и числени 
методи, с помощта на които те се 
решават. Визуализацията на криви 
и повърхнини с произволна форма се 
основава на използване на полино-
ми, сплайни, криви на Безие и т.н. В 
софтуера, който предстои да изу-
чавате, много от знанията, които 
сте получили по математическите 
дисциплини, са приложени и реали-
зирани. Вие ще се научите сръчно 
да боравите с видимото, с меню-
тата в тази програма, но помнете, 
че в основата на всички изчисления 
и приложения, които програмата 
извършва, е математиката”, пре-
вежда на разбираем език и за не-
математици своите занимания със 
студентите доц. Улучев.

 С получените сертификати за 
владеене на всеки следващ софтуе-
рен продукт завършилите специал-
ност „Транспортно строителство” 
във ВТУ ще се реализират успешно 
на пазара на труда след дипломи-
рането си. 

 „Надяваме се, че през следва-
щия програмен период 2014-2020 г. 
ВТУ ще бъде с по-добри перспекти-
ви, тъй като за основен приоритет 
на новата програма се очертават 
жп проектите - 

изграждане и развитие на же-

лезопътната инфраструктура, 

строителство на интермодал-

ни терминали, обновяване на 

подвижния жп състав, обслуж-

ване на пътници, превоз на 

товари.” 

В този дух на бюрото пред 
доц. Улучев е току-що получено 

предложение за среща с 
ръководството на Профе-
сионалната гимназия по 
железопътен транспорт 
„Никола Корчев”. Идеята 
е да се търсят пътища 
и начини за по-тясно съ-
трудничество в подго-
товката на учениците и 
тяхното естествено пре-
минаване в по-висшия курс 
на обучение, т.е. като бъ-
дещи студенти на ВТУ. 

Така отново се вър-
нахме на темата за при-
ема и предимствата на 
кампуса на института. 
По време на кандидат-
студентската кампания 

преподаватели и студенти от 
специализираните катедри са 
провели срещи със зрелостни-
ци от сродни професионални 
гимназии и специализирани па-
ралелки в други гимназии, за да 
информират младите хора за 
възможностите, които предос-
тавя ВТУ за обучение и профе-
сионална подготовка.

Условията за живот, обучение 

и професионално израстване, 

за занимания в свободното 

време, за спорт и забавления 

във ВТУ „Тодор Каблешков” са 

сравними с известните кам-

пуси зад нашите граници. 

По проект в момента основ-
но се обновява едната сграда 
на студентските общежития, 
като обещанията са то да е 
готово на 30 септември. Учили-
щето има добра спортна база, 
студентски стол, много добра 
комуникация, приятна паркова 
обстановка и същевременно 
отлична база за учене и практи-
ческа подготовка. 

ВТУ поддържа тесни акаде-
мични и научноизследователски 

контакти с техническите уни-
верситети в страната, с ВСУ 
„Любен Каравелов”, с УАСГ, с БАН 
и др. Под писано е споразумение 
между висшето училище и пет 
технически университета за при-
знаване на дипломите за хабили-
тация, издадени съгласно новия 
Закон за развитие на академичния 
състав на Република България. 
Така трансферът на преподава-
тели между тези университети 
може да става без конкурси. 

„В заключение, тъй като ин-
тервюто е за уважавания от мен 
в. „Строител”, аз съм изключи-
телно доволен от развитието 
на нашите студенти от специ-
алност „Транспортно строител-
ство”. Преподавал съм матема-
тически дисциплини доста години 
и с основание мога да твърдя, че 
те винаги са били  между най-
силните ми студенти. А и сега 
участието им във всички тези 
студентски семинари и курсове 
по нови софтуерни продукти, тях-
ната активност потвърждават 
моята убеденост, че 

ВТУ „Тодор Каблешков” готви 

кадри и за строителния бранш 

със солидна подготовка”,

сподели на раздяла доц. д-р 
Румен Улучев. 

През последните 20 години 
преподавателят отделя и доста 
време за редакторска дейност не 
само за учебници по математика, 
сборници и справочници, списания 
за студенти и ученици, но също 
така и за сборници с доклади от 
международни конференции, то-
мове, посветени на годишнини на 
известни наши учени - акад. Бла-
говест Сендов, акад. Борислав 
Боянов. На дневен ред е сборни-
кът с доклади от проведената 
през тази година конференция по 
конструктивна теория на функ-
циите…

Доц. д-р Румен Улучев - зам.-ректор на ВТУ „Тодор Каблешков”:

В момента обновяват едната сграда на студентските общежития

Доц. д-р Румен Улучев е роден през 1961 г. в Ямбол. Завършил е мате-

матическата гимназия в града. След отлично представяне на национална 

олимпиада по математика без конкурсен изпит след десети клас е приет да 

следва същия предмет в СУ „Св. Климент Охридски”. Впоследствие завършва 

и докторантура по приложна математика. От 1989 г. е преподавател по ма-

тематика във ВТУ „Тодор Каблешков”. Бил е два мандата зам.-декан, а сега 

е за втори път - зам.-ректор по учебната дейност на висшето училище.

Ремонтът 

на студентското общежитие
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Георги Сотиров

Точно преди 100 години и че-
тири месеца за оползотворява-
не на горещия термален извор 
на София е построена сградата 
на Софийската минерална баня. 
Автор на идейния проект е  ав-
стрийският архитект Фридрих 
Грюнангер, а работният е на  
забележителния български ар-
хитект Петко Момчилов. Висо-
ките художествени постижения 
при оформление на фасадите са 
дело на големите наши художни-
ци проф. Хараламби Тачев, проф. 
Стефан Димитров и каменоде-
леца Георги Киселинчев.

Преди 17 години сградата е 
затворена за ремонт. Повече 
от десетилетие след това тя 
не се стопанисва и става свър-
талище на бездомници и нар-
козависими. През 1997 г. Сто-
личната община предприема 
действия и се изгражда покрив-
на конструкция за физическото 
запазване на обекта.

Началото на основното 
обновление е поставено през 
2012 г., когато общината от-
крива процедура за обществена 
поръчка, която печели сдруже-
ние „Света София-2013” с водещ 
участник „Антично наследство” 
АД (част от „Инфра Холдинг”) 
и партньори ЕТ „Емил Митев”, 
„Реставрация” ЕАД и „ПСТ Хол-
динг”. От август т.г. строи-
телно-ремонтните и възстано-
вителните дейности започват 
вътре в сградата. Това е бърза-
та хронология.

„Целта е да се извършат всички 

необходими работи, за да се 

адаптира Централната минерал-

на баня в музей на София. Срокът 

за изпълнение е 191 календарни 

дни. Стойността на проекта е 

5 076 000 лв. без ДДС”,

пояснява управителят на 
сдружението Кирил Христос-
ков. 80% от средствата са по 
ОПРР, а останалите пари са от 
бюджета на Столичната общи-
на и Министерството на култу-
рата. Строителният надзор се 
осъществява от „Софияинвест”.

Нашият водач из потайно-
стите на сградата на Централ-
ната баня, техническият ръко-
водител на обекта инж. Николай 
Гюров, е силно пристрастен към 
това, което строителите от 
август са извършили или правят 
в момента. „Нашата работа 
можем да разделим на няколко 
основни групи: архитектурно-
строителни, конструктивни, 
покривни дейности, вертикална 
планировка, изграждане на нови 
електрически, ВиК и отопли-
телни инсталации, доставка и 
монтаж на асансьорни уредби 
и рампа за инвалиди…”, обясня-
ва инж. Гюров, като ме води из 
подземията на постройката, 
където в момента като че ли е 
„най-горещо”. Иначе два етажа 
под кота 0 е направо прохладно, 
но електротехниците бързат…

Сградата е разделена на два 
подобекта. Блок А включва му-
зейната част. За нея д-р Надеж-
да Кирова - директор на Музея 
за история на София, заявява, че 
постройката на банята е цен-

на  високохудожествена и архи-
тектурна недвижима културна 
ценност от национално значе-
ние. В нейното външно оформ-
ление хармонично се съчетават 
различни архитектурни стило-
ве и тенденции, характерни за 
първото десетилетие на XX в. 
в България, както и влияния от 
средновековното строително 
българско изкуство. Фасадата 
впечатлява с майоликовата си 

украса, каменната 
пластика и декора-
тивно оформените 
куполи на централ-
ното тяло и стра-
ничните крила.

Двата фриза, из-
градени от релефни 
и гладки многоцвет-
ни керамични плочки, 
претворяват рас-
тителни и геомет-
рични мотиви в духа 
на модния за време-
то стил сецесион. 
Между тях се реду-
ват полукръгли ниши 
с вградени женски 
образи. От двете 
страни на главния 
вход на сградата са 
поставени керамични 
изображения на Апо-
лон Медикус, бога на 
здравето, и богиня 
Тюхе – покровителка 
на градовете.

В музейната част 
трябва да се изгра-
дят изложбени зали, 
фондохранилища и 
помощни помещения. 
В момента, когато 
следвам по петите 
из лабиринтите тех-
ническия ръководи-
тел, забелязвам, че 
се работи на всички 
нива - от сутерена 
до таванските по-
мещения.

Кирил Христос-
ков, който е и изпъл-
нителен директор 
на „Антично наслед-
ство” АД, обръща 
внимание и на инте-
риора на сградата. 
Отворените общи 
пространства, еле-
гантните ажурни 
метални  парапе -
ти на виещите се 
стълби, стилните 
канделабри, леките 
решетки и остъкле-
ните прегради от-
варят достъп на по-
гледа до всеки кът. И 
сега по всичко това 
се работи, при това 
доста бързо, профе-
сионално и с отчита-
не спецификата на 
обекта. Той допълва, 
че работното проек-
тиране за адапта-
ция на Централната 

баня в музей на София е възложе-
но на арх. Станислав Констан-
тинов. 

„В този вид, отличаващ се рязко 

от околната архитектурна 

рамка, постройката е основен 

елемент от традиционния образ 

на централната градска част на 

столицата. Обектът попада в 

обхвата на територия с култур-

но-историческо наследство със 

статут на групов паметник на 

културата”,

допълва д-р Кирова. Затова 
и националният конкурс за про-
екта е наречен „Адаптация на 
общинската минерална баня за 
Музей на София с активно при-
съствие на минерална вода”. Тук 
ще допълним, че нашият град е 
една от малкото европейски 
столици, която няма постоянна 
експозиция за своята история. 
С реализиране на проекта гра-
дът ще излезе от това непрес-
тижно  положение. „Този факт 
често предизвиква недоумение 
сред чуждестранните и българ-
ските гости, а и сред софиян-
ци“, споделя д-р Кирова.

А че ще стане приказно кра-
сиво, се вижда и днес. Стро-
ителите ще запазят всички 
характерни за сградата архи-
тектурни детайли, оригинал-
ните настилки, металните па-
рапети, каменните облицовки, 
някои от декоративните врати. 
Във вътрешните дворове се 
прави конструктивно укрепване 
на постройката. „Изчислено е 
така, че тя да отговаря на но-
вите изисквания за земетръс”, 
категоричен е инж. Гюров. 

Блок Б е предвиден за адми-
нистративната част. Там ще 
намерят своя нов дом рестав-
раторски и художествени ате-
лиета, офисни и обслужващи 
помещения. Вертикалната пла-
нировка предвижда оформяне 
на прилежащите дворни прос-
транства с нови настилки от 
клинкерни павета и подходящо 
художествено осветление.

„Вие знаете, че историята на 

града, възникнал като неолитно 

селище преди 7000 г., е изпълне-

на със значими обществени, 

политически, културни и други 

събития. Те доказват богатата 

материална и духовна култура на 

неговите жители”,

продължава д-р  Кирова. 
„През вековете селището е по-
знато с различни имена – Сер-
дика, Средец, Триадица, София, 
преживява периоди на възход и 
падения и е било възприемано 
от пътешествениците като 
важен град с преобладаващо 
българско население, с разви-
ти занаяти и търговия. Това 
се оказва решаващ фактор за 
избора на София за столица 
на новоосвободената българ-
ска държава. Убедена съм, че 
постоянната експозиция на 
софийския исторически музей 
ще бъде привлекателна и инте-
ресна за всички възрастови и 
социални категории, тъй като 
в нея ще бъдат изложени най-
атрактивните и стойностни 
експонати от фондовете на 
музея”, допълва тя.

Затова и строителите от 
сдружение „Света София-2013” 
бързат. След завършването на 
ремонтните и реставратор-
ските дейности Централната 
баня ще е атрактивен музей. 
На следващ етап ще се изгра-
ди самостоятелен СПА център, 
който ще превърне комплекса в 
средище за отдих, туристиче-
ска дестинация и място за за-
познаване с културно-историче-
ското наследство на столичния 
град. Защото темата за силата 
на духа ще бъде представена 
чрез много стенописи, икони и 
църковна утвар от софийски-
те храмове, Боянския поменик и 
Осмогласника от 1645 г. И още 
- хората ще могат да видят и 
сватбената каляска на княз 
Фердинанд - единствен образец 
на приложното изкуство на За-
падна Европа от XVIII век у нас. 
И още, и още…

И точно тук погледът ни по-
пада на четири метални, ерози-
рали от времето конски крака. 
Бързо се досещаме! Те бяха на 
Паметника на Цар Освободи-
тел, преди КСБ да се заеме с 
цялостната реконструкция на 
забележителния монумент сре-
щу Народното събрание. 

„Строителната гилдия доприна-

ся за успешното кандидатства-

не на София за европейска столи-

ца на културата през 2019 г.”,

категоричен е на раздяла 
изпълнителният директор на 
„Антично наследство” АД (част 
от „Инфра Холдинг”) Кирил Хрис-
тосков. 

Снимки авторът и Денис Бучел

Строителната гилдия със свой принос за успешното кандидатстване на София 
за европейска столица на културата

Стълбището очаква своите майстори реставратори

Над чертежите…

Електротехниците са два етажа под кота нула

Оригиналните крака на коня от Паметника на Цар 

Освободител

Прецизната работа на строителите личи  

във всеки детайл
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Храмът на изкуството е строителен шедьовър 

Людмил Митакев

Позорището е едно от 
условията за развитието 
на един народ. Тези думи 
на първопроходеца на бъл-
гарския театър Добри 
Войников са в основата 
на порива на варненци да 
имат и те свой принос за 
развитието на театрал-
ното дело в общия култу-
рен подем в началото на 
миналия век в България. 
Жителите на морската 
ни столица не само рату-
ват за свой театър, а със 
забележителна енергия и 
всеотдайност издигат ис-
тински храм на изкуство-
то, който музите продъл-
жават да обитават вече 
почти век.

Идеята за нова и мо-
дерна сграда датира още 

от началото на ХХ в. Тя 
била свързана със създа-
ването на професионална 
театрална трупа, коя-
то трябвало да има свое 
подходящо здание. Из-
ползваната тогава зала 
„Съединение” ставала все 
по-неподходяща. За крат-
ко време темата станала 
обществена и широко дис-
кутирана. През 1909 г. още 
на първото заседание на 
общинския съвет новоиз-
браният кмет Иван Церов, 
автор на „Христоматия по 
българска литература”, 
поставил въпроса. Съвет-
ниците дали съгласието 
си и скоро било определе-
но мястото за строеж - на 
южния ъгъл на градската 
градина, между часовника 
и чешмата с Махмудовия 
надпис, с лице към пло-
щада.

На 26 март 1912 г. 
градоначалникът полага 
основния камък. Той и арх. 
Никола Лазаров, спечелил 
националния конкурс за 
новата сграда, подписали 
тържествения акт и го 
вградили в специална ка-
менна кутия. В основата 
на постройката били поло-
жени и различни български 
монети.

В следващите години 
варненци съпреживяват 
всички етапи от реали-
зацията на проекта. Въ-
преки че последвалите 
войни забавят строежа, 
театралният дух не заги-
ва и през 1921 г., по пред-

ложение на кмета Дими-
тър Кондов, общинската 
управа отпуска ежегодна 
субсидия за поддържането 
на постоянна театрална 
трупа на Варна. Спекта-
клите се играят в зала 
„Съединение”, сега сцена 
„Филиал”. Тогава дървена 
пристройка към часовни-
ковата кула е изпълнена по 
общинска поръчка от арх. 
Сава Димитриевич.

Строежът се финансира  

с дарителство

 През 1927 г. варнен-
ската общественост 
възобновява идеята за 

нова сграда и подпома-
га финансово строител-
ството в безпрецедент-
на дарителска кампания. 
Издават се фондови марки 
за доизграждане на теа-
търа. Те се прибавят при 
покупката на всеки хляб, 
към всеки билет за кино, 
за градско увеселение, за 
баня, за плаж. За по-малко 
от месец се събират един 
милион лева. През 1922 г. 
бил създаден граждански 
комитет, във вестниците 
се пишело постоянно. През 
1928 г. общината сключи-
ла петмилионен целеви 
заем. И управителното 
тяло на Народната теа-
трална кооперация отпус-
ка кредит от 2  млн. лв.

 На 5 юни 1932 г. сгра-
дата е тържествено от-
крита. На 29 октомври 
1932 г. в издигнатата с 
любовта на един цял град 
сграда общинската тру-
па започва новия сезон с 
„Боряна” от Йордан Йов-
ков, постановка на първия 
директор-режисьор Сто-
ян Бъчваров. През 1947 г. 
храмът на Мелпомена при-
ютява и новосъздадената 
опера.

Проектът на арх. Ни-
кола Лазаров е бил изклю-

чително амбициозен. Със 
своето решение за град-
ския театър той е целял 
да приближи Варна към го-
лемите европейски градо-
ве. Сградата наподобява 
по архитектура и вътреш-
но разпределение тази на 
Народния театър „Иван 
Вазов” в столицата. Тряб-
вало е да има хиляда мес-
та, разпределени в партер 
и два балкона. Първоначал-
но проектът предвиждал и 
казино и лятна сцена, кои-
то по-късно били изключе-
ни от плана. 

Заоблената бароко-
ва фасада на сградата е 
богато орнаментирана с 
декоративни елементи, ко-
лони, корнизи и скулптурни 
изображения. Трите вход-
ни врати са издигнати на 
няколко стъпала, което до-
пълнително внася елемент 

на тържественост при 
влизане. Елипсовиден ве-
стибюл в стил сецесион и 
странични коридори водят 
към залата. По широки 
стълби зрителите се из-
качват към светлите фоа-
йета на балконите. Сама-
та зала е с класическата 
за театрите форма на 
подкова, с ложи в близост 
до сцената. Тя завърш-
ва с мансарден покрив и 
овален купол над входния 

вестибюл и четири 
по-малки купола над 
страничните спира-
ловидни стълби.

В проекта на арх. 
Никола Лазаров на 
определен етап от 
строителството 
участва и арх. Дабко 
Дабков, а цялостно 
строежът е завър-
шен от градския ар-
хитект Желязко Бо-
гданов през 1932 г. 
При довършването 
се правят известни 
промени. Сцената 

е разширена от двете 
страни и в дълбочина от 
арх. Дабко Дабков.

В наши дни

В този вид сградата 
посреща зрители близо 
половин век. С годините 
се чувства недостиг на 
служебни помещения, ре-
петиционни, хранилища 
за реквизити и т.н. Съ-
щевременно не се отде-
ля достатъчно внимание 
на поддържането й и тя 
постепенно губи от бля-
съка и функционалност-
та си. Ремонтът е все 
по-наложителен, затова 
в началото на 80-те г. 

на миналия век е взето 
решение за реконструк-
ция на съществуващата 
сграда. Основната цел е 
увеличаването на площта 
на постройката, като са 
изградени обслужващи 
помещения. Те са разпо-
ложени встрани и зад съ-
ществуващата дотогава 
сцена, с което обемът й  
е нараснал два и полови-
на пъти. Поради това, че 
първоначално се е пред-
виждало това да бъде 
само театрална сграда, 
а за операта да бъде по-
строена нова, след рекон-
струкцията оркестърът 
се намира в неудобна и им-
провизирана оркестрина. 
Най-забележимата промя-
на в залата е премахва-
нето на двата първи реда 
ложи на партера и първи 
балкон. По време на тази 
реконструкция е монти-
рана и специална подем-
на система за нареждане 
на декорите, съвременна 
осветителна техника с 
централен пулт за упра-
вление, нова климатична 
инсталация. Обновяване-
то е завършено през де-
кември 1989 г. Като цяло 
външният облик е запазен 
такъв, какъвто е бил при 
откриването му. Днес 
театърът е един от ак-
центите на варненската 
архитектура.

С  решение  на  Ми-
нистерския съвет през 
2010 г. Драматичен те-
атър „Стоян Бъчваров” 
и Оперно-филхармонично 
дружество Варна се обе-
диняват в новата орга-
низационна структура 
- Театрално-музикален 
продуцентски център.

Завършилият с държавна стипендия и отличие 
архитектура в Париж талантлив карловец Никола 
Лазаров е един от най-добрите и най-продуктивни 
архитекти на своето време. Автор е на прекрас-
ни сгради в София и в страната, без които стро-
ителната история на България днес е немислима. 
Започва работа като архитект по поддръжката 
на правителствените здания в княжеството, след 
което открива в София частно архитектурно бюро. 
Довършва сградата на Военния клуб, проектира ба-
нята в Плевен, театър „Нова Америка“ в София, дво-
реца „Врана”, Българската централна кооперативна 
банка, Софийската окръжна палата, читалището 
в Стара Загора, помага по изграждането на Рек-
тората на Софийския университет. Негово дело 
са Паметника на освободителите и Паметника на 
загиналите в Сръбско-българската война в Русе. 
Проектира над 60 забележителни сгради в София и 
много обекти в цялата страна.

Любовта на твореца към Варна е пословична и 
затова той има силно присъствие в архитектурна-
та среда на града. Той проектира резиденция „Евк-
синоград” съвместно с австрийския архитект Хер-
ман Майер. Негови са едни от най-красивите сгради 
в града - къщата на Петко Бакърджиев до входа на 
Морската градина, известна като „Малкия дворец“. 
На ул. „Братя Шкорпил“ е забележителната къща на 
аптекаря Ради Русев. През 1905 г. реализира хотел 
„Роял“ на ул. „Охрид“. През 1911 г. печели конкурса 
за построяване на Търговската гимназия. Същата 
година издига дома на Петър Бончев - сега хотел 
„Сплендид“. През 1912 г. арх. Лазаров проектира 
дома на кмета Александър Василев, който е извес-
тен още като „Малкия патрициански дом“. Всички 
посочени сгради са паметници на архитектурата 
с принос в културно-строителното наследство на 
България. 

Снимки Свилена Гражданска
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Изящността подхожда еднакво на хората и сградите

Людмил Митакев

Връзката между ди-
зайна и архитектурата 
не е от днес - колекция от 
дрехи, изработени от живи 
цветя или синтетично об-
лекло, което изглежда като 
морска вълна около тялото. 
Тези необичайни решения 
са резултат от новатор-
ско сътрудничество между 
авангардни представители 
от двата бранша.

Нестандартните тво-
рения за първи път бяха де-
монстрирани преди време 
в Холандия като част от 
изложба, наречена Fashion 
& Architecture. Проектът 
е творение на арх. Вутер 
Валкениер и дизайнери-
те Лиза Койфман и Томас 
Овертом. Те са избрали че-
тири екипа със задачата 
да създадат подходящо за 
носене върху тялото про-
изведение на архитекту-
рата.

„Мисля, че подходът в 
дизайна може да бъде по-
добен на нашия“, заявява 
Валкениер. Според него и 
дизайнерите, и архите-
ктите създават обитаеми 
структури, които защита-
ват хората. „Тази функция 
е важна характеристика 
на творческия процес и в 
двете области“, допълва 
той.

Начинът, по който се 
строят сградите и се пра-
вят мебелите или дрехите, 
също става все по-сходен. 
Повечето авангардисти 
твърдят, че архитекту-
рата е била винаги вдъх-
новение за дизайнерите. 
Класически пример за това 
са твърдите тъкани на 
Christian Dior.

Вдъхновен от начина, 
по който бежанците съз-
дават временни домове, 
през 2000 г. Хюсеин Чалаян 
демонстрира за първи път 
колекция от дрехи, които 
изпълняват и функцията 
на мебели.

Друг пионер в облас-
тта на партньорството 
между дизайна и архитек-
турата е британският 
архитект от иракски про-
изход Заха Хадид. Тя си 
сътрудничи с френската 
модна къща Chanel, за да 
създаде мобилен изложбен 
павилион, базиран на ем-
блематичната плетена 
чанта на фирмата.

Хадид също така съз-
дава чанти за Louis Vuitton, 
лимитирана серия дълго-
трайни пластмасови обув-
ки за Melissa и кожени - за 
марката за спортни стоки 
Lacoste.

Тези аксесоари имити-
рат гладкия, почти течен 
архитектурен стил на Ха-
дид и са проектирани да се 
адаптират ергономично 
към тялото.

Междувременно из-
вестният холандски ар-
хитект Рем Колхас от 
Центъра за градска архи-
тектура в Ротердам от 

години работи с италиан-
ската Prada. Той е създал 
интериора на представи-
телни магазини за марка-
та по цял свят като допъл-
нение към проектирането 
на новаторските им дефи-
лета. Един от авангардни-
те проекти на дизайнера 
е за съвместна изложба 
с фирмата, посветена на 
полите в Япония.

Архитектът и дизайнер 

Франческо Мария Бандини

разказва как е прегър-
нал идеите на новия стил: 
„Учех в университета в 
Рим и обичах да мисля за 
моите модни творения 
като за произведения на 

архитектурата в малък 
мащаб. Интересувах се 
от геометрията, пропор-
циите и ергономичност-
та. Опитах се да съчетая 
тази концепция с идеята 
за прелъстяването и кра-
сотата, които се прила-
гат към човешкото тяло. 
На първо място просто се 
опитах да преведа моти-
вите на архитектурата 
в декоративни елементи. 
След това се фокусирах 
върху структурата, обема, 
ритъма, равновесието и се 
опитах да прехвърля тези 
идеи в дизайна. Структу-
рата по този начин става 
декорация. Да се работи с 
човешкото тяло, означава 
да му се даде значение. Бих 
определил това като био-
логичен подход в дизайна. 

Синтезът между архитек-
тура, дизайн, мода и изку-
ство дойде, за да отговори 
на основните човешки по-
требности. 

Подходът явно е убеди-
телен, защото произведе-
нията на Франческо Ма-
рия Бандини се радват на 
изключително внимание в 
Музея на изкуствата „Ме-
трополитън” в Ню Йорк.

Андрей Гришко с ново 

виждане

Ролята на 3D принте-
ра вече не се отрича от 
никой в архитектурата и 
строителството. С не-
гова помощ израелският 
дизайнер Андрей Гришко 
се опитва да наложи нов 
стил и в дизайна. Той е съ-
четал 3D технологията с 
дърводелски струг. Новото 
съоръжение прави мебели 
от стъклени влакна. Към 
изготвените от специа-
листа по индустриален ди-
зайн фигурални столове и 
абажури вече има изключи-
телен интерес. Творецът 
обяснява това с факта, че 
новият подход е алтерна-
тива на масовото произ-
водство. Всяка лампа е 
особена, тя е ваша, както 
сте си я измислили. Това 
дава възможност всеки да 
си прави мебели по собст-
вен дизайн. „Каква перс-

пектива само се открива“, 
възкликва Гришко. 

Холандската дизайнер-
ка Ирис ван Херпен демон-
стрира наскоро на Седми-
цата на висшата мода в 
Париж новия си модел, съз-
даден чрез 3D технология-
та за белгийската компа-
ния Materialise. Проектът 
използва последната дума 
на техниката, която води 
до революция в модата 
и дизайна по същия начин 
както това вече се случи 
в полето на медицината. 
Materialise е пионер в 3D 
моделирането, развило се 
от университетски про-
ект до мултинационална 
компания с финансовата 
подкрепа на Европейския 
съюз.

По повод на последна-
та колекция мениджърът 
на фирмата Свен казва: 
„За първи път работим с 
Ирис ван Херпен за създа-
ването на облекло хибрид, 
което включва уникални 
прозрачни структури, на-
подобяващи човешки кос-
ти, създадени с лазерна 
стереолитография. Облек-
лата са без шев и винаги 
точно по мярка. Вълнуващо 
е да работиш с авторката 
и да си част от създаване-
то на нейните геометрич-
ни идеи.“ 

Когато се проектират 
мебели и облекла в сложни 
геометрични форми, кои-
то трябва да бъдат съз-
дадени бързо и като едно 
цяло, 3D моделирането 
дава възможности, които 
нито един друг метод не 
предлага. То се превърна 
във важна технология за 
направата на единични 
прототипи при проекти-
рането на съвсем нови 
продукти. По този начин 
се дава възможност за 
бърза обратна връзка с ди-
зайнерите и инженерите. 
Наскоро тази технология 
беше използвана в продук-
цията на Феникс Опера 
Хаус във Венеция „Мадам 
Бътерфлай”, където  чрез 
3D печатната технология 
се създадоха специални 
крила за костюма на глав-
ната героиня.

Сгради и дрехи, 

вдъхновени от 

една идея

Висшият дизайн при мебелите е 

достъпен чрез 3D моделирането

Бандини е еднакво креативен и в 

интериора, и в модата

Ирис ван Херпен показва архитектура за тялото в Париж

Заха Хадид създаде прекрасен дизайн 

за павилиона на Chanel
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Шумен
Описание: Обществената поръчка предвижда 

изпълнението на строително-монтажни работи, из-
разяващи се в: за обособена позиция 1 - рехабилита-
ция на бул. „Велики Преслав” – се предвижда озеленя-
ване на участъка, изграждане на улично осветление, 
рехабилитация на асфалтобетонната настилка; за 
обособена позиция 2 - реконструкция на междублоково 
парково пространство и рехабилитация на междубло-
кова улична мрежа и паркинги в кв. 364а на гр. Шумен – 
се предвижда благоустрояване на междублоково пар-
ково пространство и рехабилитация на междублокова 
улична мрежа и паркинги в кв. 364а на гр. Шумен, из-
разяващо се в подмяна на тротоарни площи, подмяна 
на настилки на съществуващи спортни площадки и 
детски съоръжения, озеленяване, изграждане на водо-
провод изграждане на осветление за спортни площад-
ки, полагане на асфалтобетон; за обособена позиция 
3 - рехабилитация на разпределителна улична мрежа, 
изграждане на велоалея, обслужваща кв. 570, 571, 572 
– се предвижда изграждане на улично осветление, из-
граждане на велоалея, полагане на асфалтобетонна 
настилка, полагане на тротоарни плочи и бюрдюри, 
озеленяване; за обособена позиция 4 - реконструкция 
на междублоково парково пространство и рехабили-
тация на междублоковата улична мрежа и паркинги 
в кв. 570, 571, 572 – се предвижда направа на спорт-
ни площадки, доставка и монтаж на паркова мебел, 
озеленяване, направа на водопровод и канализация, 
изграждане на алейно улично осветление, полагане 
на тротоарни плочи и бордюр и асфалтополагане; за 
обособена позиция 5 - реконструкция на парково прос-
транство в кв. 292 – се предвижда направа на детски 
площадки, полагане на тротоарни плочи, доставка и 
монтаж на паркова мебел, озеленяване, направа на 
водопровод и канализация; за обособена позиция 6 - 
изграждане на зона за отдих в кв. 331- се предвижда 
изграждането на детски площадки, благоустроява-
не на фонтани и настилки, озеленяване изграждане 
на осветление, полагане на асфалтобетон; за обо-

собена позиция 7 - реконструкция на междублокови 
пространства кв. 294а – се предвижда изграждане на 
спортни площадки, поставяне на тротоарни плочки и 
бордюри, доставка и монтаж на паркова мебел, напра-
ва на водопровод, направа на осветление за спортна 
площадка, полагане на асфалтобетон; за обособена 
позиция 8 - реконструкция на междублоково парково 
пространство на част от кв. 578 – се предвижда нап-
рава на спортни площадки и детски площадки, озе-
леняване, изграждане на водопровод и канализация, 
изграждане на алейно улично осветление, полагане 
на асфалтобетон и бордюри; за обособена позиция 
9 - реконструкция на парково пространство и възста-
новяване зони за отдих кв. 279 –се предвижда изграж-
дане на уличен стрийт фитнес, спортни площадки, 
детска площадка, алейна мрежа, озеленяване, направа 
на водопровод и канализация, направа на осветление; 
за обособена позиция 10 - възстановяване на зона за 
обществен отдих в кв. 361 –се предвижда направа 
на детски площадки и стрийт фитнес, доставка и 
монтаж на паркова мебел и озеленяване, направа на 
водопровод и канализация, алейно осветление; за обо-
собена позиция 11 - реконструкция на междублокови 
пространства кв. 330а – се предвижда полагане на 
тротоарни плочи и бордюри, доставка и монтаж на 
паркова мебел и озеленяване, направа на водопровод, 
полагане на асфалтобетон; за обособена позиция 12 
- реконструкция на междублокови пространства в кв. 
330 – се предвижда доставка и монтаж на паркова 
мебел, озеленяване, направа на водопровод, алейно 
улично осветление, полагане на асфалтобетон, бла-
гоустрояване на спортна площадка; за обособена 
позиция 13 - рехабилитация на междублокова улична 
мрежа и паркинги кв. 331 – се предвижда направа на 
детски площадки, озеленяване, направа на водопро-
вод и алейно улично осветление, полагане на асфал-
тобетон, направа на настилка. Конкретният обем 
от дейности е посочен в изготвените от община 
Шумен инвестиционни проекти, неразделна част от 
документацията.

Възложител: Община Хисаря
Описание: Необходимо е да се изпълни цялостна 

реконструкция на съществуващата водопроводна 
мрежа и частично да се изпълни нова мрежа на за-
строената част от крайните квартали. Село Пани-
чери е от V категория населено място, минималният 
диаметър на тръбите на водопроводната мрежа в 
селища от тази категория е Ф80мм - глава VI, чл. 
274(3) от Норми за проектиране на водоснабдителни 
системи. Новопроектираните водопроводи трябва 
да се полагат според изискванията за отстояние от 
тротоарния бордюр, което е прието 1 м. Трасета-
та на новите водопроводи са съобразени с тези на 
изграждащата се в момента канализационна мрежа 
в селото. Поради това, че новите водопроводи тряб-
ва да се полагат в по-голямата си част по улици с 
множество комуникации, е необходимо изкопите и 
монтажните работи да се извършват изключително 
внимателно. Новите водопроводи, там където е въз-
можно и целесъобразно, да се полагат от тази страна 

на уличното платно, която не е заета от съществу-
ващия водопровод, който се подменя. Мястото и ви-
дът на съществуващото съоръжение (бетонов праг) 
при пресичането на река Кривча се запазват, като 
е необходимо да се направи укрепване на съществу-
ващия праг. Новата тръба да се изпълни в обсадна 
тръба Ф200 С. Реконструираната зона има три глав-
ни разпределителни клона: - главен клон I с дължина 
1951м, от които участъкът с дължина L=260 м е с ди-
аметър D200, участък с дължина 334 м е с диаметър 
D160, участък с дължина 535 м е с диаметър D140 и 
участъкът с дължина L=786 м е с диаметър D125 - 
главен клон II с дължина 1040 м, от които участъкът 
с дължина L=475 м е с диаметър D125 и участъкът с 
дължина L=553 м е с диаметър D110 - главен клон III с 
дължина 1378 м, от които участъкът с дължина L=722 
м е с диаметър D125, участъка с дължина L=562M е 
с диаметър D110 и участък с дължина L=46 м е с ди-
аметър D90. Второстепенните клонове са с обща 
дължина 12992 м и диаметри D110 и D90.

Възложител: Община Разград
Описание: • Създаване на пешеходна зона вър-

ху част от бул. „България” - ограничена от изток от 
кръстовището на ул. „Ст.Караджа” и ул. „Св.св. Ки-
рил и Методий”, а от запад от възстановената ул. 
„Цар Асен”. • Обновяване и реконструкция на южната 
част от площад „Момина чешма” (ларго), ограничена 
северно от бул. „България” и южно от бул.„Априлско 
въстание”, с пешеходен достъп между площада и ул. 
„Жеравна“. • Възстановяване на същинския градски 
център - обхваща частта от площад „Момина чешма,” 

ограничена от север от сградата на общинския кул-
турен център, площада пред нея и сградата на худо-
жествената галерия, от изток - ул.„Цар Асен”, от юг 
- бул. „България” и от запад – ж. бл. „Искър”. Към тази 
част се присъединява и площад „Независимост”. • Въз-
становяване на съществуваща и изграждане на нова 
велоалея. • Възстановяване на вътрешноквартални 
пространства, паркинги и улици. • Въвеждане на енер-
госпестяващо улично осветление. • Изграждане на 
поливно-оросителна система за зелените площи.

Възложител: Община Хисаря
Описание: Предметът на настоящата об-

ществена поръчка е: „Избор на изпълнител на 
дейности по проект „Интегриран проект за ре-
монт и реконструкция на спортни съоръжения на 
територията на община Хисаря“, първи етап, със 
следните подобекти: 1) Ремонт и реконструкция 
на открит спортен комплекс „Крепост” – лекоат-
летически стадион „Крепост”, игрище за волейбол 

и баскетбол за хора с увреждания, нова обслужва-
ща сграда, ремонт на съществуваща тоалетна и 
благоустрояване на прилежащи територии в ПИ № 
430116 и ПИ № 000784 в землището на гр. Хисаря; 
2) Ремонт и реконструкция на открита спортна 
площадка за футбол на малки врати и волейбол с 
местоположение УПИ № VIII-346 - спортна площадка 
в кв. 31 по плана на с. Старосел, общ. Хисаря, обл. 
Пловдивска;

Наименование: Реконструкция на междублокови паркови пространства 
и рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги на гр. Шумен.

Наименование: Избор на изпълнител за дейности по проект „Рекон-
струкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с. Паничери, 
община Хисаря“.

Наименование: Изпълнение на СМР за създаване на зелена и достъпна 
градска среда в централната градска част на Разград.

Наименование: Избор на изпълнител на дейности по проект „Интег-
риран проект за ремонт и реконструкция на спортни съоръжения на тери-
торията на община Хисаря“.

Oсн. предмет: 45211360 - Строителни и монтаж-
ни работи по градско благоустройство 
Прогнозна стойност: 6 508 618,54 лева
Краен срок за изпълнение: 
Завършване: 30.05.2015 г. 
Срок за получаване на документация за участие: 

01.10.2013 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 10.10.2013 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: Стая 304 на админи-
стративната сграда на община Шумен
Дата: 11.10.2013 г. Час: 10:00
За контакти: инж. Иванка Борисова
Факс: 054 800400
Адрес: бул. „Славянски” 17
Адрес на възложителя: www.shumen.bg
Телефон: 054 857621
E-mail: mayor@shumen.bg

Oсн. предмет: 445332000 - Строителни и мон-
тажни работи на водоснабдителни и канализа-
ционни инсталации 
Прогнозна стойност: 5 592 536 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 15
Срок за получаване на документация за участие:  

08.10.2013 г.  Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 18.10.2013 г. Час: 16:00

Отваряне на офертите: Общинска администра-
ция
Дата: 21.10.2013 г. Час: 11:00
За контакти: Асен Сурчев - зам.-кмет на Община 
Хисаря
Факс: 0337 62030
Адрес: бул. „Генерал Гурко” № 14
Адрес на възложителя: www.hisar.bg
Телефон: 0337 62095
E-mail: zam-kmet@hisar.bg  

Oсн. предмет: 45211360 - Строителни и монтажни 
работи по градско благоустройство 
Прогнозна стойност: 3 946 178,62 лева
Общо количество или обем: Поръчката обхваща 
СМР за градско благоустрояване в зона на публич-
ни функции с висока обществена значимост върху 
обща площ в ЦГЧ на Разград 58 000 кв. м, вкл. рекон-
струиране и нови велоалеи – 2628 м; инсталиране 
на енергоспестяващо осветление с 223 броя улични 
осветители (улично, алейно и ефектно осветление); 
рампи за лица с увреждания и детски колички – 1140 
кв. м;пешеходни настилки 36 940 кв. м, вкл. с тактил-
ни плочи за хора със зрителни увреждания; рехабили-
тиране на улични настилки – 19 343 кв. м; реконстру-
иране на 5 броя фонтани, вкл. с арх. елементи; водни 
ефекти 2 броя - тип водна завеса и водно огледало; 
реконструиране на 4 броя чешми, от които 3 бр. тип 
фонтанки и 1 бр. двулицева чешма с архитектурни 
елементи; преекспониране на скулптурен монумент 
„Момина чешма“; обособяване на места за отдих и 
социални контакти в пешеходната зона и междуб-
локовите пространства към централната градска 

част с монтиране на парково обзавеждане и 281 бр. 
градински пейки; подобрение на съществуващи и 
изграждане на нови зелени площи –13 200 кв. метра.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 
365
Срок за получаване на документация за участие:  

30.09.2013 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 10.10.2013 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Постъпилите оферти се 
отварят в сградата на община Разград на адрес: 
7200 Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, първи етаж, 
зала № 102
Дата: 11.10.2013 г. Час: 10:00 
За контакти: инж. Емилия Георгиева – началник-
отдел „Инвестиционни дейности”, координатор на 
проекта
Факс: 084 660090
Адрес: бул. „Бели Лом” № 37
Адрес на възложителя: www.razgrad.bg
Телефон: 084 618183
E-mail: kmet@razgrad.bg  

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 

Проект за 50 апартамента, курорта Шкорпиловци, 
готов за строителство, различни опции за плащане - 0897604224

Oсн. предмет: 45212200 - Строителни и монтажни 
работи по общо изграждане на спортни съоръжения
Прогнозна стойност: 5 278 878 лева
Общо количество или обем: Съгласно одобрения 
за финансиране интегриран проект се предвиждат 
следните строително-монтажни работи и достав-
ки за подобектите, включени в първи етап: А. Ре-
монт и реконструкция на открит спортен комплекс 
„Крепост” – лекоатлетически стадион „крепост”, 
игрище за волейбол и баскетбол за хора с уврежда-
ния, нова обслужваща сграда, ремонт на същест-
вуваща тоалетна и благоустрояване на прилежа-
щи територии, настоящият подобект включва 
четири части, които са функционално свързани, а 
именно: част 1 – лекоатлетически стадион „Кре-
пост” – I етап; част 2 – нова обслужваща сграда, 
разположена между стадиона и улицата на запад 
- I етап; част 3 - игрище за волейбол и бaскетбол 
за хора с увреждания, разположено на северозапад 
от централния вход - I етап; част 4 – ремонт на 
съществуващи тоалетни и благоустрояване на 
прилежащи територии – съществуващата сграда 
е разположена южно до стадиона с директен дос-
тъп до нея - I етап. Предвидено е изграждането 
на кръгова атлетическа писта с 6 коридора и при-
лежащи съоръжения за лекоатлетически скокове 
и хвърляния на лекоатлетическия стадион „Кре-
пост”; премахване на съществуващите трибуни 
и изграждане на нови; изграждане на козирка над 
централния вход на стадиона. Предвижда се из-
граждане на нова обслужваща сграда, чиято кон-
струкция е монолитна стоманобетонна с плосък 
покрив; направа на топлоизолация и хидроизолация 
на покрива. Игрището за волейбол и баскетбол за 
хора с увреждания се предвижда да бъде с играл-
но поле, предназначено за тренировка на хора с 
увреждания, изграждане на трибуни, включително 
необходими достъпни места за хора с увреждания, 
поставяне на ограда и настилки. Предвиждания-
та за съществуващата тоалетна са демонтаж 
на съществуващи облицовки, настилки, изолации 
на покрив и налично оборудване; доставка и мон-
таж на ново санитарно оборудване, инсталации 
(електро-, ВиК и вентилация), облицовки, догра-
ма, топлоизолация, хидроизолация и др. Предвиж-
да се изграждането на паркинг за посетители и 
спортисти за 153 автомобила с контролиране на 
достъпа чрез електрически бариери. Доставка на 
оборудване: За част 1 – лекоатлетически стадион 
„Крепост” – комплект дъски за троен и дълъг скок; 

легло и капак за овчарски скок; пръстен – гюле; ком-
плект врати за футбол; комплект плетени мрежи 
за врати; комплект флагчета (корнер) за футбол. 
За част 2 – нова обслужваща сграда - стенен ин-
верторен климатизатор тип 24L; маси, столове 
и бар-плот (кафе); хладилна витрина за напитки; 
бюра 120/60/75; столове (канцеларски); медицински 
шкаф; медицинска кушетка; шкафчета - съблекални; 
пейки – дървени. За част 3 - игрище за волейбол и 
баскетбол за хора с увреждания - комплект кошо-
ве за баскетбол; комплект за волейбол; комплект 
за волейбол за хора с увреждания. Оборудване за 
пожарна безопасност - пожарогасител АБС - 6 кг; 
пожарогасител - 9 л - с вода и пожарогасител - 5 кг 
с въглероден диоксит. Б. Ремонт и реконструкция 
на открита спортна площадка за футбол на малки 
врати в УПИ VIII-346 - спортна площадка, кв. 31, с. 
Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдивска. Обектът 
е с местоположение УПИ VIII-346 - спортна площад-
ка на кв. 31 по плана на с. Старосел, общ. Хисаря, 
обл. Пловдивска, утвърден със Заповед № 689/1966г 
и Заповед № РД-05-310/11.07.2012 г. и се изпълнява 
I етап. Предвидено е изграждането на открита 
спортна площадка за футбол на малки врати и во-
лейбол, съобразявайки съвременните изисквания и 
норми за проектиране на спортни сгради и съоръ-
жения за тренировъчна дейност с размери 20м/40м; 
система за осветление; изграждането на ограда с 
височина 6 м по периферията на игралното поле за 
контрол на достъп и настилки. Доставка на обо-
рудване: комплект врати за футбол на малки вра-
ти; комплект плетени мрежи за врати; комплект 
врати за футбол; комплект за волейбол и комплект 
флагчета (корнер за футбол).
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 16
Срок за получаване на документация за участие: 

08.10.2013 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 18.10.2013 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: Общинска администра-
ция
Дата: 21.10.2013 г. Час: 13:00
За контакти: Асен Сурчев - зам.-кмет на община 
Хисаря
Факс: 0337 62030
Адрес: бул. „Генерал Гурко” № 14
Адрес на възложителя: www.hisar.bg
Телефон: 0337 62095
E-mail: zam-kmet@hisar.bg  



32 СТРОИТЕЛ ИНОВАЦИИ петък, 13 септември 2013

Страницата 
подготви
Людмил Митакев

Замърсяването на въз-
духа е глобален проблем, 
който се задълбочава с 
разрастването на мегапо-
лисите. Берлинското архи-
тектурно студио Elegant 
Embellishments предлага 
нестандартно решение 
- специално покритие на 
сградите от суперфин 
титаниев диоксид, което 
пречиства атмосферата. 

Най-мащабният подо-
бен проект на компания-
та досега е постройка-
та на болницата Torre de 
Especialidades в Мексико, 
която е с площ 2500 кв. м. 
По данни на Световната 
здравна организация гра-
дът е на 4-то място в 
света по концентрация на 

замърсители във въздуха. 
Покритието на здравното 
заведение има пряк лока-
лен ефект. На базата на 
данни от технически екс-
перимент в Манила 1 кв. м 
от това покритие неутра-
лизира негативния ефект 
върху въздуха от 17 леки 
автомобила. Фасадата на 

сградата в Мексико пре-
махва замърсяване, причи-
нено от 1000 коли на ден.

„Монтираме специал-
ни модули Prosolve, които 
предпазват пешеходците 
и обитателите на окол-
ните сгради от вредните 
емисии, които трафикът 
предизвиква. Подобни съ-

оръжения са инсталира-
ни в многофункционален 
комплекс в Пърт, Австра-
лия, и в хотел в Абу Даби. 
Имали сме запитвания 
от Бейрут, Южна Корея, 
Сантяго, Сао Пауло и дру-
ги. Колкото по-голяма е 
инсталацията, толкова 
по-голям ефект има. Към 

На пръв поглед звучи като извест-
ния израз „дърво от желязо”, използ-
ван за синоним на несъвместимост. 
Науката обаче всеки ден добавя нови 
чудеса. Последното е на Лиангбинг Ху 
и Николас Уедок от Университета в 
Мериленд, които създадоха батерия 
от дърво. 

В същността на иновацията е из-
ползването на естествени фибри от 
растението, за да се получат заредени 
частици и да се възпроизведе напре-
жение.

Макар и засега опитите на изсле-
дователите да са само в лабораторни 
условия, перспективата е голяма. Ба-
териите ще заменят често използва-
ния литий с натрий. Тъй като натрият 
не е толкова ефективен при задържа-
нето на електричеството, батериите 
няма да са подходящи за смартфони, но 
ще могат да съхраняват големи коли-
чества енергия, получена от слънцето 
или вятъра.

Източниците ще са направени от 
фибри, които ще са хиляда пъти по-
тънки от лист хартия. Те ще бъдат 
изтъкани на тънки пластове, които ще 
са покрити със слой калай, който ще 
спомага за протичането на електри-
чество през тях. Впоследствие всички 
слоеве ще бъдат поместени в метален 
диск.

Също както литиевите батерии 
дървените ще използват йони за съз-
даването на напрежение. Но комбина-
цията от дърво и натрий е по-често 
срещана в природата и по-лесна и дос-
тъпна за добив.

Симбиозата между различните науки дава често блестящи 
резултати. Така е и с новото суперстъкло, създадено от учени от 
Харвардския университет в САЩ. Идеята за него идва след изуча-
ване на листата на месоядни растения. Изследователите нарекли 
своята разработка SLIPS (Slippery Liquid-Infused Porous Surfaces). 

Според специалистите това е най-хлъзгавото покритие, съз-
давано някога. Такова имат някои екзотични растения, които са 
със свръхгладка повърхност. Веднага след като насекомо кацне на 
листото, то се плъзга надолу, където е заловено и смляно.

SLIPS прави обикновеното стъкло здраво, самопочистващо 
се и хлъзгаво. То има тънък слой от лубрикант, което позволява 
на течността да се оттича бързо по повърхността. Състои се 
от множество клетки, подредени под формата на ями, които са 
пълни с лубриканта.

Оптичните му свойства не се променят. Новото покритие 
може да се използва в производството на прозорци, соларни пане-
ли, даже и за устойчиви на надраскване лещи за очила и нови меди-
цински диагностични устройства. SLIPS не само отблъсква нефт 
и други течности, но дори и лесно прилепващи към повърхността 
продукти като мед. Покритието също така предотвратява об-
разуването на скреж и биофилм.

Материал, който досега се смяташе за невъзможен да 
се композира, създадоха шведски учени от Университета в 
град Упсала. Веществото с рекордна площ на повърхност-
та е изкуствено синтезиран аморфен безводен магнезиев 
карбонат.

Изследователите са го кръстили упсалит на името на 
своя град. Заради невероятните си свойства материалът 
може да се използва широко в строителството, както и за 
контрол на влажността в помещенията, за събиране на нефт 
и токсични вещества.

Той има огромна повърхностна площ - 800 кв. м на грам. 
Материалът има пори с диаметър шест нанометра. Благода-
рение на особената си структура той е в състояние да поеме 
повече вода в условия на относително ниска влажност на въз-
духа от водоабсорбиращите зеолити. Неговата абсорбционна 
способност е с 50% по-висока от зеолит-Y. Материалът може 
да задържи до 75% вода дори ако влажността на въздуха при 
стайна темпера-
тура намалее от 
95% до 5%.

В ъ з м о ж е н 
е и обратният 
процес. За да се 
възстановят ад-
с о р б ц и о н н и т е 
свойства на мате-
риала, той трябва 
да се нагрее до 
температура око-
ло 100 градуса по 
Целзий.

Както и да го наречеш - „интелиген-
тен” пясък или „роботизирани” песъчин-
ки, откритието на учените от Маса-
чузетския технологичен институт в 
САЩ обещава революционни промени в 
триизмерното принтиране. Те разрабо-
тиха роботизирана система от малки 
самовъзпроизвеждащи се обекти, която 
има потенциал да намери приложение в 
строителството, архитектурата и още 
къде ли не. Изследователите от лабо-
раторията по роботика на института 
разкриха детайли от изследването си 
върху възпроизвеждането на предмети 
чрез сглобяване на елементи от купчина 
пясък. Целта на разработката е малки-

те автоматизирани частици да могат 
сами да се подреждат във формата на 
даден обект само на базата на геомет-
рична информация. 

Разликата между този метод и тра-
диционното триизмерно принтиране е, 
че „интелигентният” пясък изважда 
градивните блокове от по-голямата 
купчина. Всеки един роботизиран блок 
от купчината, наричан от учените „пе-
съчинка”, разполага със собствен про-
цесор и има способността да общува 
с останалите, с които е в контакт. 
Отделните образувания общуват със 
сигнали, за да определят настоящото 
си местоположение спрямо зададената 

им обща форма.  
Учените са разработили и софту-

ерните алгоритми, които позволяват 
на роботизираните им „песъчинки” да 
възпроизвеждат други форми. Те са 
приложими както за организирането в 
двуизмерни, така и в триизмерни фор-
ми. За експеримента си с построяване 
на 3D обекти учените са създали малки 
кубчета с размер на страните 10 мм. 
Вградени електромагнити, контролира-
ни от процесорите на всяко кубче, им 
позволяват да споделят информация. 
„Размерите на формите обаче могат да 
бъдат намалени до тези на истинска пе-
съчинка“, твърдят учените.

момента е проявен заси-
лен интерес за стадиони, 
болници, офис сгради, не-
бостъргачи, паркинги и 
други“, обяснява Алисън 
Дринг, директор в компа-
нията.

Модулите са напра-
вени от леки термовани 
пластмасови ленти, кои-
то са покрити с титани-
ев диоксид. Това вещество 
се активизира от слънче-
вата светлина и има спо-
собността да се справя 
със замърсителите. Из-
ползвана е нановерсията 
на традиционния титани-
ев диоксид, който типично 
се използва като пигмент. 
Когато се позиционират в 
близост до източници на 
замърсяване, иновативни-
те покрития разграждат 
и неутрализират азотни-
те оксиди, серния диоксид 

Титаниев диоксид улавя вредните емисии

и различни летливи орга-
нични съединения.

Енергията от фотони-
те на светлината активи-
зира външния електронен 
слой на нанотитаниевия 
диоксид. Електроните съ-
бират достатъчно енер-
гия, за да се откъснат 
от външния слой и да се 
превърнат в свободни час-
тици. Протича процес на 
редукция, при който азот-
ните оксиди в атмосфера-
та се превръщат в азотна 
киселина. Тя взаимодейст-
ва с калциевия карбонат 
в покритието. Като ре-
зултат от тази реакция 
се получават калциев ни-
трат, въглероден диоксид 
и вода. Формата на моду-
лите също е от значение. 
Квазикристалната струк-
тура позволява по-голяма 
обхватност.

Перспективите за 
прилагане на иновацията 
са големи, защото монта-
жът е бърз, а разходите 
са сравними с тези за ма-
териалите за стандарт-
на вентилируема фасада. 
Модулите са активни ус-
тройства, които могат да 
бъдат групирани със съ-
ществуващи повърхности, 
за да има още по-голям 
ефект. Възможността да 
бъдат прилагани масово е 
ключова за предизвикване-
то на екологична промяна.

Покритието не само 

пречиства въздуха, но е и 

красиво



33СТРОИТЕЛСВЯТпетък, 13 септември 2013

Къщата е върхът на технологиите
Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Уилям Хенри Гейтс III, 
по-известен като Бил 
Гейтс, е програмист и 
бизнесмен, съосновател 
на компанията „Майкро-
софт“. Днес притежава 
около 1,1 млрд. от акциите 
й, което се равнява на око-
ло 41 млрд. долара. Оценя-
ван като един от гениите 
на съвремието, той живее 
в подходяща къща за вели-
чието му. Тя е в Медина, 
щат Вашингтон, с гледка 
към езерото със същото 
име.

Едно от правилата в 
дома, с което цялото се-
мейство и прислугата се 
съобразяват, е никакви 

продукти на Apple. Името 
на къщата е Xanadu 2.0.

Построена за седем 
години за 63 млн. долара, 
сега тя се оценява на 148 
млн. долара. Само данъци-
те й годишно са в размер 
над 1 млн. долара. Гейтс е 
похарчил и 14 млн. долара, 
за да закупи земята наоко-
ло, за да не бъде притесня-
ван от никого.

Всички подове са с 
отопление, в това число 
коридорите и дори алеята, 
по която се влиза с кола.

Сградата е строена 
от 300 души, от които 100 
са били електротехници. 
В дома са приложени вся-
какви технологии, като са 
използвани общо около 82 
км оптични кабели.

Членовете на семей-

ството, както и гости-
те, получават микрочип, с 
който контролират всич-
ко във всяка стая, в коя-
то влизат – осветление, 
отопление, музика и дори 
украсите по стените.

Охраната е изключи-
телно добре организира-
на, навсякъде има камери 
и сензори.

Контактите са скри-
ти и не се виждат никъ-
де. Всяка дръжка на врата 
е специална и струва 2 
хил. долара. Някои врати 
тежат над 360 кг, но са 
балансирани за лесно от-
варяне.

Разположена край ба-
сейна, сградата е с площ 
362 кв. м. Има зала за гос-
ти, в която могат да бъ-
дат поканени до 150 души. 

В трапезарията край ка-
мината има места за 24 
души. В подземния паркинг 
могат да се поберат 10 
автомобила.

Най-странната атрак-
ция е стаята с батута. Тя 

има висок таван и милиар-
дерът може да си подскача 
на воля.

Няма много снимки от 
вътрешността на дома, 
защото Гейтс не пуска 
журналисти вътре. От 

време на време обаче 
той прави в него турове 
с благотворителна цел. 
Доскоро разходка из къ-
щата струваше 35 хил. 
долара с включена лека 
почерпка.

С т у д и о т о 
C.F. Moller съв-
ме с т н о  с  и з -
вестния архи-
т е к т  Д а н и ел 
Йохансон проек-
тират най-висо-
кия в света дър-
вен небостъргач. 
Наречен Wooden 
Skyscraper, той 
ще има 34 етажа 
и вероятно ще се 
превърне в една 
от забележител-
ностите на столицата на Швеция Стокхолм.

Според Йохансон дървените високи сгради са 
по-евтини за строителство от традиционните 
стоманени и бетонни конструкции. Освен това еле-
ментите от дърво са по-леки, така че превозът им 
е по-евтин. Той се надява произведението му да е 
принос за развитието на устойчивото и екологично 
строителство.

Ако небостъргачът бъде построен, той ще бъде 
по-висок от девететажната сграда Murray Grove 
в Лондон, Англия, и от проектираната 20-етажна 
постройка, която ще бъде издигната във Ванкувър, 
Канада.

Пътищата в бъдеще вече няма да са 
само асфалт. Някои от тях ще творят и 
музика. Те ще могат да възпроизвеждат 
определени мелодии, докато автомобилът 
се движи по тях.

Тайната на музикалните пътища е в 
наличието на специални малки вдлъбна-
тини, нанесени на платното за движение 
на точно определено разстояние една от 
друга. При движение по такова платно ко-
лелата на превозното средство вибрират 
и издават определени звуци. Така при пра-
вилно разположение на вдлъбнатините се 
получава мелодия.

Първият музикален път, известен 
като Asphaltophone, е създаден в Дания 
през 1995 г. по проект на Стийн Краруп 
Йенсен и Якоб Фройд-Магнус.

Малко по-късно в Япония такава от-
сечка се появява случайно, когато Шизу 
Шинода по невнимание надраскал асфалта 
с булдозер. След това забелязал, че при 
движение по браздите се генерират зву-
ци. Инженери от Института за индустри-
ални изследвания в Хокайдо създали три 
музикални участъка, всеки от които е с 
дължина около 250 м. И докато в Япония 
тези пътища са създадени като турис-
тически атракции, в Южна Корея те имат 
практическо приложение. Там се надяват, 
че пътят няма да позволява на шофьорите 
да заспиват зад волана.

В САЩ пък е направен The Civic Musical 
Road. Той е в град Ланкастър, Калифорния. 
Отсечката е с дължина 400 м и възпро-
извежда увертюра към операта на Джо-
акино Росини „Вилхелм Тел”. Тя е наречена 
на името на Honda Civic, тъй като там е 
заснета реклама на автомобила.

Лондончани са известни с традицията да измис-
лят прякори на паркове, дворци, личности. Неотдав-
на те кръстиха Рижата сграда новия жилищен блок 
Wellington House. Издигнатата в близост до Бъкин-
гамския дворец постройка е по проект на архите-
ктурното студио „Джон Макаслън”.

Тъй като тя е разположена в старата част на 
столицата на Великобритания, творците са предпо-
чели традиционната трактовка на фасадата. Обли-
цована е с плочи от пясъчник от Индия с характер-
ния цвят. От студиото са привлекли за дооформяне 
художничката Джорджия Ръсел. Върху камъка тя е 

направила релефни из-
ображения, вдъхнове-
ни от полета на пти-
ците и движението 
на въздушните маси. 
Прозорците наподо-
бяват на тези от 
околните историче-
ски сгради, като в съ-
щото време формата 
им придава динамизъм 
на фасадата. 

За умелото впис-
ване в околната среда 
авторите на Рижата 
сграда са предложени 
за отличие в няколко 
авторитетни между-
народни конкурса.

Една от представителните сгради в новата административна 
столица на Южна Корея ще е по проект на архитектурното студио 
от Ню Йорк Asymptote Architecture. Центърът на изкуствата в град 
Седжонг ще наподобява космически кораб, ако погледът е от небе-
то. Супермодерната постройка трябва да отразява динамичния 
живот на местните жители и в същото време да се превърне в 
средище за културния живот. Архитектите са заимствали елемен-
ти от традиционното корейско строителство. За него напомнят 
изящно извитите покриви на постройката. На запад, където е цен-
търът на града, е основната фасада, изпълнена само със стъкла, за 
да се вижда отдалеко какво се случва вътре. На изток постройката 
е ориентирана към квартала с музеите и парка на брега на реката. 
На площ от 15 хил. кв. м са разположени голямата концертна зала, 
няколко по-малки салона, мултиплекс, художествена галерия, както 
и множество ресторанти, магазини, подземен паркинг.

Южна Корея откри официално новия си административен център 
миналата година. Той е разположен на 150 км южно от столицата 
Сеул. В него поетапно ще бъдат преместени 50 административни 
организации с близо 14 хил. служители. Целта е да се облекчи прена-
селеният град и да се насърчи балансираното регионално развитие. 
Затова правителството възнамерява да инвестира в инфраструк-
турата му няколко десетки млрд. долара.

Датското студио Henning Larsen Architects спечели междуна-
родния конкурс за изграждане на сграда на гражданския център и 
пресслужбата на парламента на провинция Баден Вюртемберг, Гер-
мания. 

Успехът бе извоюван доста трудно, защото възложителите ис-
каха новата постройка да се впише в известния Дворцов парк на 
столицата Щутгарт. В непосредствена близост е и парламентът 
– архитектурен паметник, ярък образец на немския модернизъм.

Творческият екип предлага центърът да бъде във формата на ам-
фитеатър, скрит под земята. Около открития площад, наподобяващ 
древногръцка агора, са разположени фоайето, няколко зали за конфе-
ренции и изложби. Те са с напълно остъклени стени. Има и специални 
осветителни тела в цилиндрична форма. На площада посетителите 
влизат от парка по широки каменни стъпала. Това композиционно 

решение позволя-
ва агората да се 
превърне не само в 
органична част от 
зеленото простран-
ство, но и да стане 
символ на демокра-
цията. Площадът се 
превръща в подходя-
що място за митин-
ги, дебати, срещи с 
избиратели.

По-голямата част е под земята, така че това, 

което виждате на снимката, не е всичко

Центърът ще е част от модерната 

инфраструктура на града

Новата сграда 

на фона на 

историческа кула
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През октомври в Со-
фия ще звучат балкански 
ритми, изпълнени от най-
големите музиканти на 
полуострова. Легендар-
ният оркестър на Бобан 
и Марко Маркович, Иво 
Папазов-Ибряма и румън-
ската джипси група „Фан-
фаре Чиочарлия” ще сви-
рят на една сцена на 15 
октомври в зала 1 на НДК. 
„Голямото балканско над-
свирване“ ще стопли сър-
цата на публиката с луди 
ритми, които се носят по 
нашите земи от стотици 
години. 

Оркестърът на Бобан 
и Марко Маркович носи 
титлата „Водещ духов 
оркестър в Сърбия“, коя-
то е заслужил много пъти 
на Драгачевския събор в 
град Гуча. Музиката, коя-

то изпълнява 13-членният 
състав, е свързана с тях-
ното ромско наследство. 
Същевременно обаче сви-
рят  и други музикални и 
културни образци, близки 
до тяхната традиция. 
Те са изпълнили музика-
та в легендарните фил-
ми на Емир Кустурица  
„Ъндърграунд” и „Аризонска  
мечта”.

„Фанфаре Чиочарлия” 
(в превод „Оркестър чу-
чулига”) е 12-членен духов 
оркестър от село Жече 
Праини в Североизточна 
Румъния. В рамките на 
проекта Balkan brass battle 
са избрани за най-бързия 
духов състав в света. 
Те са известни най-вече 
с изпълнения, с висок за-
ряд на звука, със сложни 
ритми и много бързи сола 
на кларнет, тромпет и 
саксофон, като понякога 
достигат и до 200 бита 
в минута.

Световноизвестният 
български музикант Иво 
Папазов-Ибряма едва ли 
има нужда от предста-
вяне. Той споделя, че се 
познава с останалите 
участници на „Голямото 
балканско надсвирване” 
и че ритмите свързват 

силно всички тях: „Ние 
свирим родна балканска 
музика”. 

Билетите за концерта 
в зала 1 на НДК струват 
между 20 и 100 лв., като 
могат да бъдат намерени 
в разпространителската 
мрежа на Ticketpro.

На една сцена ще излязат 
музиканти от България, 
Румъния и Сърбия

Неостаряващият мит 
за трагичната история на 
Тристан и Изолда е вдъх-
новявал редица режисьори, 
писатели, драматурзи и 
други творци от ранно-
то Средновековие до ден 
днешен. Първите писмени 
творби за рицаря и въз-
любената му датират от 
втората половина на XII в. 
и са на старофренски. При-
ето е, че Тристан e герой 
от пиктски произход (на-
родът е населявал север-
ната част на Шотландия 
през ранното Средновековие), за когото са се раз-
казвали истории сред различните келтски племена 
– уелсци, корнуелци, бретонци, ирландци. Те разпрос-
транявали, допълвали и видоизменяли легендата, като 
постепенно тя излиза извън пределите на тези земи. 
Днес не е възможно да се установи пряка приемстве-
ност между тези ранни истории.

„Тристан и Изолда“ е сред представителите на 
първото поколение куртоазни романи и новели, които 
поставят началото на редица литературни произве-
дения от XIII-XIV в. на тази тема в Западна Европа. 
Родил се в средните векове, този мит още тогава се 
утвърждава като модел на любовта страст, която 
не се съобразява и дори има смелостта да се про-
тивопостави на християнския възглед за брака. На-
стоящото издание съдържа най-представителните 
писмени версии на мита, писани на старофренски. 
Сред тях са: „Роман за Тристан” от Берул, „Лудост-
та на Тристан” (Оксфордски ръкопис), „Лудостта на 
Тристан” (Бернски ръкопис), „Орловите нокти” от 
Мари дьо Франс, фрагменти от „Романа за Тристан 
и Изолда” от Томас. Последователността на тези 
текстове не следва хронологията на тяхното създа-
ване, а развоя на интригуващия сюжет... Безгранич-
ната и абсолютна любов на героите поставя въпроса 
не само за брака, а за всички ценности, залегнали в 
основата на феодалното общество, голяма част от 
които са актуални и днес.

Легендарният британски изпълнител 
Клиф Ричард ще издаде своя стотен ал-
бум The Fabulous Rock ‘n’ Roll Songbook 
през ноември. Той включва 15 велики ро-
кендрол парчета и е своеобразно копира-
не (трибют) на големите в рокендрола, 
които са го вдъхновили и са му повлияли 
– Елвис Пресли, Чък Бери и Бъди Холи. 

„Това беше моят шанс да отдам по-
чит не само на (по мое скромно мнение) 
едни от най-великите постижения в му-
зикалната история, но и на артистите, 
които отведоха този стил до върха на 
класациите по света. Подобно на всички 
големи форми на изкуство и рокендролът 
не стои неподвижно, а преживява някои 
феноменални промени. Целият този пе-
риод беше нов и невероятно вълнуващ и 
като си помисля, че аз бях там!  Спестя-
вах джобните си със седмици, за да мога 
да си купя първия албум на Елвис, заемах 
от приятел албуми на Литъл Ричард (мое-

то име отчасти беше трибют от него) и 
бягах от училище, за да мога да се сдобия 
с места и да гледам Бил Хейли на живо”, 
споделя Клиф Ричард.

България се присъединява към Евро-
пейската нощ на театъра, която от 
пет години се случва в няколко европей-
ски страни. Инициативата ще е на 14 
септември в София. Идеята е на фран-
цузойката Елеонора Роси, а пилотно про-
ектът стартира през 2008 г. в Хърватия 
- в детския театър „Добрава” и театър 
„Шибеник”.

Година по-късно вече е национално съ-
битие, в което участват почти всички 
хърватски театрални трупи. Към иници-
ативата се включват Босна и Херцегови-
на, Черна гора, Словакия, Австрия, Слове-
ния, Германия, Испания и за тази година 
- България, Белгия и Чехия.

Идеята е по различни начини да бъдат 
сближени публиката и театърът, хората 
да видят какво се случва зад и на сцена-

та, в гримьорните и коридорите, да се 
разкаже за интересните случки.

За няколко часа София трябва да ста-
не голяма театрална сцена, да предложи 
ново изживяване и възможност зрители-
те да бъдат и участници. Организатори 
са фондация „Арт Проджектс” и фондация 
„Информбюро”.

Програмата предвижда почитатели-
те да имат възможност да надникнат зад 
кулисите, да се срещнат с любими актьо-
ри, да посетят изложби и лекции, а пред-
ставленията ще са с билети с намалени 
цени. Предвидени са творчески работил-
ници на открито, огнено шоу и циркови из-
пълнения, импровизационен театър, зони 
за почивка с безплатен безжичен интер-
нет, детска програма, пощенска кутия за 
приказки и дори „пижамено парти”.

Филмът е базиран на 
графичните романи на 
Стив Грант, който е човек 
с интересен поглед върху 
този литературен стил. 
„Обичам да пиша комикси. 
Всъщност не вярвам в до-
брото и злото. Според мен 
хората вървят по път, в 
който прескачат ту от 
едната, ту от другата 
страна. Такъв е животът. 
Стремя се да гледам на 
материалите си не като 
на драма, а като на ситу-
ационни комедии, в които 
всички смятат, че знаят 
какво се случва, а в дейст-
вителност никой няма и 
представа какво става”, 
споделя той.

Носителят на „Оскар” 
Дензъл Уошингтън и Марк 
Уолбърг изпълняват главни-
те роли в експлозивния ек-
шън, в който двама агенти 
от конкурентни служби са 
принудени да работят за-
едно. Има един голям про-
блем с неочакваното им 

партньорство - никой от 
тях не подозира, че други-
ят  действа под прикритие.  

За 12 месеца агентът 
от Отдела за борба с нар-
котиците Робърт „Боби” 
Тренч (Уошингтън) и офи-
церът от военноморското 
разузнаване Майкъл „Стиг” 
Стигман (Уолбърг) са „зале-
пени” един за друг против 
волята им. В работата 
им под прикритие като 
членове на наркосиндикат 
всеки от тях не се доверя-
ва на колегата си, както и 
на престъпниците, които 
трябва да заловят.

Когато опитите им да 
се внедрят в мексикански 
наркокартел и да възста-
новят няколко милиона се 
превръщат във фиаско, те 
неочаквано са изоставени 
от своите началници. При 
положение че всички ги ис-
кат в затвора или мъртви, 
могат да разчитат един-
ствено един на друг. 

„Исках да се откъсна 

от тежките роли. Сценари-
ят определено ме разсмя”, 
споделя Дензъл Уошинг-
тън. „Боби върши всичко 
необходимо, за да станат 
нещата. Според него няма 
правила - правиш каквото 
трябва на всяка цена. Това, 
че през годините работи и 
от двете страни на закона, 
му позволява без усилие да 
преминава от единия свят 
в другия”, споделя той за 
героя си.

Марк Уолбърг пък е 
много щастлив,  че за 
първи път работи заед-
но с Уошингтън. „Имаше 
химия помежду ни. Това 
беше идеалният матери-
ал, с който да се проявим 
в различна светлина. Хора-
та ще се изненадат колко 
забавен може да бъде Ден-
зъл. Обикновено го виж-
даш да се усмихва един 
или два пъти във филм, в 
този обаче това се случва 
много по-често”, разкрива 
актьорът.

В новата си творба той отдава почит на големите в рокендрола
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Хората със свободен 
дух обичат местата по 
света, които отговарят 
на тяхното виждане за не-
зависимост. В Европа вече 
няма много такива тери-
тории, но северният гер-
мански град Любек е едно 
от големите изключения. 
Столицата на среднове-
ковната Ханзенска лига 
– търговско обединение 
на свободни селища, свър-
зани с търговията по Бал-
тийско море, и в момента 
олицетворява свободата и 
независимостта. 

Красивият град е раз-
положен по диагонал спрямо 
датската столица Копен-
хаген през морето и на око-
ло 50 км от Хамбург. Освен 
всичко друго той е и едно 
от най-големите приста-
нища на Балтийско море, 
което е в близост до усти-
ето на река Траве. Името 
му е със славянски корен и 
все още в Полша и Чехия 
го наричат Любица. И има 
основание за това, защото 
Любек е основан през XII век 
на мястото на бивша сла-
вянска крепост.

Северният град може да 
се разглежда и като край-
на точка на едно уникално 
пътешествие с автомобил, 
което минава през 6 евро-
пейски столици – Белград, 
Будапеща, Братислава, Ви-
ена, Прага и Берлин. До Лю-
бек от София са 1900 км, а 
от Берлин - само 200.

Струва си да изминете 
всичките тези километри, 
защото Любек е известен с 
архитектурните си шедьо-
ври, заради които е вписан 
през 1987 г. в списъка на 
световното културно на-
следство на ЮНЕСКО. Той е 
популярен още и с марципа-
на, Гюнтер Грас и братята 
Томас и Хайнрих Ман. Града 
се свързва и с политика 
Вили Бранд.

Любек донякъде напомня 
на Венеция, защото 

Старият град 

е разположен на полуос-
тров, обиколен от канали. 
Покрайнините му дости-
гат брега на Балтийско 
море, където има плажове, 
на които са накацали раз-
ноцветни кабинки за тези, 
които искат да поплуват в 
горещите дни, а през оста-
налото време от годината 
да се насладят на морска-
та шир. Затова не трябва 
да се изненадваме, че имен-
но тук е и може би най-ста-
рият морски курорт в Гер-
мания – Травемюнде. Тук все 
още можете да видите уни-
калните къщи на старите 
рибари с външен гредоред, 
както и църквата, в която 
са се молели. Сега в курор-
та има и красиви модерни 
вили, разположени по дълга-

та крайморска улица. А под 
нея е плажът с кабинките.

Тези, които идват до 
Любек, обаче предпочитат 
разходките из града, кой-
то директно ни връща в 
XIII век. Заобиколеният от 
вода Стар град със своите 
пет основни църкви пред-
лага 1000-годишна жива ис-
тория. Човек никога не би 
познал, че една четвърт от 
центъра е била разрушена 
при бомбардировките през 
Втората световна война, 
защото е толкова умело и 
прелестно възстановена.

Съвсем основателно ар-
хитектурните паметници 
от времето на готиката, 
ренесанса, барока и кла-
сицизма, малките улички и 
пътища, църквите и мана-
стирите, частните домове 
и укрепителните съоръже-
ния образуват едно уникал-
но цяло.

Мариенкирхе

е прекрасната църква 
на Любек, послужила като 
модел за изграждането на 
около 70 други в района око-
ло Балтийско море. Тя има 
най-големия тухлен купол в 
света. Тази църква е тре-
тата по големина в цяла 
Германия. Тя се извисява 
гордо на най-високото мяс-
то в Стария град, точно 
срещу Музикалната и кон-
гресна зала, накратко MuK 
- един модерен контраст.

Храмът е своеобразен 
символ на свободата на 
Любек, защото камбаните, 
които рухват при една бом-
бардировка, лежат разтро-
шени там, където са падна-
ли, и до днес. Точно както и 
в Дрезден.

Всъщност Любек е из-
вестен в Германия и като 
Града на 7-те купола с шпи-
лове, като се имат предвид 
общо петте църкви в Ста-
рия град. Можете да разгле-
дате още „Свети Петър”, 
„Свети Яков”, „Свети Еги-
диан”, както и една красива 
катедрала - „Любекер дом”, 
която заедно с храма Ма-
риенкирхе са най-старите 
постройки тук, датиращи 
от XIII в.

Към най-значимите ар-
хитектурни паметници 
спада и 

ансамбълът  

около кметството 

„Бургклостер”, „Коберг”. 
Това е един напълно запа-
зен квартал от късния XIII 
век – с църквата „Свети 
Яков”, болницата „Свети 
Дух“ и сградите между 
Глокенгисерщрасе и Еги-
диенщрасе. Там е и квар-
талът с достолепните 
патрициански къщи между 
църквата „Свети Петър” и 
катедралата.

С асансьор се стига до 
върха на кулата на църква-

та „Свети Петър”, откъде-
то можете да обхванете с 
един поглед града, мрежата 
от малки преплетени улич-

ки и каналите.
Когато сте пред кмет-

ството и Мариенкирхе ще 
видите, че те са изгра-
дени с кули близнаци. Така 
гражданите са изразили 
гордостта си в онези го-

дини от независимия ста-
тут на Любек, който не е 
бил подчинен на принцове 
и епископи. Когато наблю-
давате сградата на кмет-
ството, трябва да знаете, 
че отвесните отвори в 

горната част на стената 
не служат за украса, а за да 
намалят силата на вятъра.

Накрая на обиколката, 
когато решите за излизате 
от Стария град, направете 
това през един от символи-
те на цялата страна – 

вратата „Холстентор”.

Това е западната входна 
врата на селището и е една 
от най-известните сгради 
в Германия. Построена от 
тухли, както и всичко оста-
нало в града, тя се състои 
от две ниски и здрави обли 
кули с каменни покриви в 
конична форма, свързани с 
фронтон над оригиналния 
пасаж с аркада. В тези кули 
се намира и местният ис-
торически музей.

Освен красивите ре-
лигиозни храмове тук не-
пременно трябва да се 
посетят някои от музе-
ите, които се намират в 
непосредствена близост. 
Музеум Кирхе „Санкт Ка-
теринен”, „Любекер” Те-
атерфигуренмузеум и 
„Холщентор”  са само ня-
колко от многото, които 
задължително трябва да 
се разгледат. Местният 
Щат театер също е архи-
тектурен шедьовър, изгра-
ден в стил арт нуво.

Историята, религия-
та и архитектурата не 
са единствените направ-
ления за разходка из Лю-
бек. Другият вариант е да 
следвате литературните 
паметници. Те са свързани 
с двамата братя Томас и 
Хайнрих Ман, които са ро-
дени в Любек. Томас полу-
чава Нобелова награда за 
прочутия си роман „Буден-
брокови” през далечната 
1929 г. Посещението в от-
крития през 1993 г. 

център  

„Хайнрих и Томас Ман“,

също в сърцето на 
Стария град, отвежда ту-
ристите в отдавна заб-
равения свят на героите 

от книгата и в живота и 
творчеството на двамата 
братя писатели.

Гюнтер Грас също е на 
почит в града. Той е един 
от лауреатите на лите-
ратурната награда „Томас 
Ман”, която получава през 
1996 г. Грас е нобелист за 
цялото си творчество, но 
е световноизвестен с ро-
мана си „Тенекиеният ба-
рабан”. Във форума за ли-
тература и изобразително 
изкуство, наречен Къщата 
на Гюнтер Грас, има посто-
янна изложбена експозиция, 
която показва връзката 
между литературата и из-
куството в неговото твор-
чество. 

Може да се каже, че 
през задния му вход се влиза 
в откритата през 2007 г. 
къща на Вили Бранд, която 
е музей и място за поклоне-
ние пред паметта на носи-
теля на Нобелова награда 
за мир и бивш федерален 
канцлер.

Ако се върнем в нача-
лото на нашия разказ, ще 
припомним, че Любек е 
световноизвестен и със 
своя оригинален марципан. 
Италия вероятно би се до-
качила от старовековното 
твърдение на немското 
селище, че тук е измисле-
но това удоволствие, ма-
кар градът да признава, 
че сладкишът бил за първи 
път направен от бадеми, 
внесени от Италия. 

За да отсъдите сами 
дали германците са също 
такива големи майстори 
на марципана, опитайте 
местния деликатес в из-
вестното старовремско 
кафене „Нидерегер“, където, 
казват, се прави най-добри-
ят в света.

 Защото въпреки цяла-
та красота и история на 
града най-яркият ви спо-
мен от него може да бъде 
следобед, прекаран в заве-
дението, вглъбени в тях-
ната знаменита Nusstorte, 
торта с пълнеж от крем, 
който загатва за италиан-
ски бадеми.

Неповторима архитектура 
привлича хиляди туристи 
в германското пристанище 
на Балтийско море

Изглед към Стария град откъм реката

Един от мостовете над река Траве

Внушителната църква Мариенкирхе

Кметството е на централния площад

Знаменитата врата „Холстентор”

Кабинките по плажовете на Балтийско море
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Petar Kirov, Deputy Minister of Transport, Information Technology 

and Communications:

The Bulgarian Construction Chamber is a very important partner for us 

Mr. Kirov, how far has 

planning of OP “Trans-

port” 2014-2020 gone?

We are actively work-
ing  t o  p repa re  fo r  t he 
next programming period. 
At present, we have pro-
vided suff icient funds to 
the State Enterprise Na-
tional Railway Infrastruc-
ture Company (SE NRIC) 
to prepare projects that 
will be implemented after 
2014, worth EUR 35 mil-
lion. The Road Infrastruc-

ture Agency (RIA) and the 
National Company “Stra-
tegic Infrastructure Pro-
jects” (NCSIP) have EUR 
10 million for this purpose. 
Furthermore, we are sup-
porting in this activity also 
Sofia Municipality “Metro-
politan” EAD. The Ministry 
of Transport, Information 
Techno log y  and  Com-
munications (MTITC) and 
the managing authority of 
the program have signed a 
contract with the consor-

t ium “Planet PPM”.  The 
aim is to make the prepa-
ration of criteria that will 
form the basis of an analy-
sis through which will be 
selected the best projects 
for the next programming 
period. This applies to all 
transport directions – road, 
rail, water and air. 

In late September we 
p lan to  hold  a  work ing 
meet ing in Varna where 
to discuss the main pr i-
orities that we will suggest 

for 2014-2020. We want 
on the basis of dialogue 
with interested parties to 
have by the beginning of 
October a very clear pic-
ture of the sites that will 
be funded. As announced, 
the share of European aid 
under the program for the 
next programming period 
will be EUR 1.2 billion. 

Do you  expect  any 

surprises from the results 

of the analysis?

No. The projects are 
roughly  c lear.  They lay 
on the main and auxiliary 
network of trans-European 
transport corr idors. The 
potential plans are well-
known in the public domain 
and it is unlikely to appear 
something radically new. 

T h e  t u n n e l  u n d e r 

Shipka is one of the pro-

jects mentioned as poten-

tial for implementation by 

RIA in the next program-

ming period. 

Its construction is con-
tingent on approval of the 
application form for con-
struction of the Gabrovo 
bypass. Given that imple-
mentation has begun, in 
order the state to not toler-
ate financial correction, the 
tunnel should be built.  

We expect the budget of OP “Transport” 
to be EUR 1.2 billion

During a visit in Haskovo Energy Minister Dragomir 
Stoynev said that Belene NPP is profitable for Bulgaria. He 
added that each project in the energy sector is important. 
“I look at them as sites that will stimulate our economy and 
will be in its favor. But Belene NPP is frozen by Parliament 
and only MPs can decide whether to start work on it or 
not,” the minister said. He also said that currently is made 
assessment of the technical and economic analysis of the 
project. Estimates are prepared on the uses of electricity in 
the long term. “You saw the idea of revival of Belene NPP in 
the Cabinet’s program; it was written in the plan “Oresharski” 
and was also present in the priorities of BSP but this does 
not mean that tomorrow we will launch the project. We have 
declared that the state would not issue bank guarantees. 
This project will not be on the back of Bulgarian taxpayers. 
Currently there is no investor,” said Stoynev. 

“If there is a decision to build a new nuclear site in Ko-
zloduy NPP, it will start working as early as the third decade 
of this century,” said the director of the plant Ivan Genov on 
the authorization of the Nuclear Regulatory Agency (NRA) 
the plant to seek a site for new nuclear capacity. The next 
step is to prepare a feasibility study which practically will be 
completed by the end of this month. It remains to be done 
summarizing and comparative assessment of the proposed 
sites by the company that is working on this issue. “I hope 
early next year, if a political decision is taken, to work on the 
remaining steps. The process is long. If there is a solution 
for new capacity in Kozloduy, it will work for sure in the third 
decade of this century,” Genov was firm. 

Belene NPP on the 
agenda again 

Checkpoint Makaza – 
Nimfea is already in opera-
tion. The new facility was 
opened at a ceremony by 
the regional governors of 
Kardzhali Biser Nikolov 
and  o f  East  Macedo-
nia and Thrace Aristidis 
Yanakidis, as the ceremo-
ny was attended by MPs of 
the Greek and Bulgarian 

Parliament, mayors of mu-
nicipalities and towns on 
both sides of the border. 
The road through Makaza 
is part of the Trans-Euro-
pean transport corridor No 
9. It connects the Bulgar-
ian cities of Kardzhali and 
Haskovo to Komotini and 
Alexandroupolis in Greece. 
The route provides the 

most direct access from 
Central Bulgaria to the 
Aegean Sea. 

T h e  g o v e r n o r  o f 
Kardzhali Biser Nikolov 
said that a decade-long 
dream of the people of 
Kardzhali of national and 
European importance has 
come true. “This road will 
boost tourism and econ-

omy on both sides of the 
border,” said the governor. 

“Today is a historical 
day for our two friendly 
peoples. At this point our 
recent history meets its 
future,” said in his brief 
speech the regional gov-
ernor of East Macedo-
nia and Thrace Aristidis 
Yanakidis. 

Election meetings in re-
gional offices of the Bulgarian 
Construction Chamber begin. 
They will be held by the end of 
September. Members of the 
governing bodies of the BCC 
regional structures, as well 
as delegates to participate 
in the Annual General Meet-
ing will be nominated at the 
meetings. The Annual Gener-
al Meeting will be held on 17 

October this year in the Na-
tional Palace of Culture, Sofia 
9.00 am. Its agenda includes 
a report on the activities of 
the Board of the Chamber, 
the Commission for keeping, 
maintenance and use of the 
Central Professional Regis-
ter of Builders (CPRB), and 
the Supervisory Board. The 
new members of these three 
structures will also be elected 

at the meeting. The budget of 
the Chamber for 2014 will be 
adopted. Amendments to the 
Rules of procedure for enter-
ing and keeping of the Central 
Professional Register of Build-
ers will be considered. 

Entitled delegates can 
also attend the meeting. 
These are chairmen and 
members of the managing 
and supervisory boards of 

the organization, as well as 
members of the Commission 
for keeping, maintenance and 

use of the Central Profession-
al Register of Builders. With 
an advisory capacity vote 

are representatives of the 
associated members of the  
Chamber. 

By the end of September regional offices will nominee new 
governing bodies and delegates to participate in the Annual 
General Meeting of the Bulgarian Construction Chamber 

Bulgaria and Greece with a new border crossing 
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Германска компания е 
готова да инвестира 40 
милиона евро за нов ста-
дион в София. Става дума 
за ISF, клон на американ-
ския гигант в спортния 

мениджмънт IMG.
Компанията,  която 

от 2 години има офис 
у нас, работи активно 
върху концепция, проект 
за управление и бъдещо 
изграждане на футболна 
арена в столицата. За-
ложено е евентуалното 
спортно съоръжение да 
бъде сред най-модерните 

в Европа.
Концепцията на проек-

та предвижда два големи 
софийски клуба, както и 
националният отбор да 
играят на евентуална-
та бъдеща арена. Вече е 
подписано споразумение 
за партньорство с Бъл-
гарския футболен съюз. В 
момента компанията ра-

боти по темата и с два 
столични клуба. 

Според анализите към 
момента най-рентабилен 
ще е стадион за около 25 
хил. зрители, който ще 
има възможност за трай-
но разширение с допълни-
телни места при необхо-
димост или домакинства 
на големи мачове. 

Предвижда се съоръжението да бъде сред най-модерните в Европа

Баскетбол

Волейбол

Тенис

Капитанът на „Лукойл Академик“ То-
дор Стойков сложи край на състезател-
ната си кариера. Един от водещите ни 
баскетболисти в последните години каза 
„сбогом“ със сълзи на очите.

„Време е да дам път на младите. Бла-
годаря на абсолютно всички мои треньо-
ри, президенти, съотборници и съперни-
ци. Горд съм, че постигнах най-големите 
си успехи в „Черно море“ и „Лукойл Ака-
демик“. Винаги съм се борел само за по-
бедата“, заяви 12-кратният шампион на 
България.

Ръководството на бургаския отбор 

ще организира бенефис на именития бас-
кетболист. Очаква се да бъде поканен 
някой от водещите клубни тимове в Ев-
ропа. Номер 15, с който играеше Стойков, 
ще бъде изваден от употреба.

36-годишният варненец се оттегля 
след силни сезони с екипите на „Чер-
но море“ и „студентите”. Освен за тях 
Стойков е играл за „Росето“, „Скафати“ 
и испанския „Памеса“. Той остава и най-
големият реализатор във втория по сила 
европейски турнир „Юрокъп“ с 1138 точки.

Рафаел Надал позира в 
Ню Йорк с трофея от От-
критото първенство на 
Съединените американски 
щати по тенис. Испански-
ят тенисист, който по-
беди Новак Джокович на 
финала, бе заобиколен от 
десетки фенове, които ис-
каха да се снимат с него.

Надал спечели 13-ата 
си титла от Големия шлем 
и е само на четири трофея 
от легендарния Роджър 
Федерер, който е водач 
със 17.

„Възможно ли е да бъ-
дат взети всички трофеи 
от турнирите от Големия 
шлем за една календарна 

година? Според мен 
не. Срещу Новак ми 
беше много трудно. 
И двамата играхме 
добре“, заяви щаст-
ливият Надал, цити-
ран от „Гардиън“.

„13 трофея, а е 
само на 27 години – това 
е невероятно! Каквото 
и да постигне до края на 
кариерата си, смятам, 
че трябва винаги да бъде 
уважаван и помнен. Със 
сигурност е един от най-
добрите тенисисти в ис-
торията“, каза Джокович 
по адрес на испанеца.

Отборите на Турция и Иран ще бъдат 
последните съперници на волейболисти-
те ни преди старта на Европейското 
първенство в Полша и Дания. „Лъвовете“ 
ни заминават за Истанбул, където ще 
изиграят поне две контроли. В събота 
възпитаниците на Камило Плачи излизат 
срещу Турция, а в неделя ще се търси ва-
риант с местен клубен отбор.

Последната ни приятелска среща е в 
понеделник срещу водения от Хулио Ве-
ласко тим на Иран. Във вторник нацио-
налите летят от Истанбул директно за 
Полша, където на 20 септември започва 
шампионатът на Стария континент.

„Радвам се, че успяхме да договорим 

тези контроли, които ще бъдат много 
полезни за нас. Подготовката ни върви 
нормално и се надявам за старта на Ев-
ропейското да бъдем в много добро със-
тояние”, каза треньорът Камило Плачи, 
цитиран от Българската федерация по 
волейбол.

Бокс

Футбол

Българската строителна футболна 
лига (БСФЛ) започна новия си сезон с 
много голове и изненадващи резултати 
в поредица вълнуващи двубои. „Пътпро-
ект“ сразиха един от дебютантите в 
турнира „Господинови Строймаркет“ с 
15:1 и оглавиха класирането, като ка-
питанът на „проектантите“ Евгени 
Зарев се отличи с 5 гола. Pipe System 
с нов мениджър и имидж се справиха 
безапелационно с един от традиционно 
неудобните си съперници Yes Hes с 10:1. 
Бронзовият медалист „Райкомерс“ бе 
твърде силен за Saint Gobain – 8:1.

Изненадата на старта на лигата 

обаче дойде от „Нитера Груп“, които 
жребият бе изправил срещу шампиона 
от миналия сезон – „Главболгарстрой“. 
„Сините“ поведоха с дежурния гол на 
Ангел Тошев, но „зелените“ още преди 
почивката обърнаха с две попадения на 
Георги Ценов, за да се наложат катего-
рично през втората част – 7:2, с още 
един гол на Ценов и четири попадения 
на Веселин Димчев. До дни се очаква 
включването на още някои от водещи-
те компании в бранша и от следваща-
та седмица БСФЛ продължава в почти 
двойно увеличен състав и гарантирани 
емоции.

Кубрат Пулев вече за-
почна разговори по органи-
зацията на гала вечер по 
профибокс в София с про-
фесионалната ни лига. Пре-
тендентът за титлата в 
тежка категория на Между-
народната боксова федера-
ция планира шоуто с негово 
участие да е до Нова година 
в „Арена Армеец". 

„Въпросът не е толко-
ва до парите, колкото до 

организацията - призна 
Кобрата. - Самият аз вече 
сериозно гледам на подоб-
но предизвикателство. Ще 
направим уникална вечер по 
германски модел.”

Пулев планира поне 6-7 
срещи на галата, а него-
вата ще е последна, като 
боят ще е за рейтинг. Той 
не разкри кои ще бъдат по-
канени да се бият, но ще са 
сериозни боксьори.

Преди дни Кобрата се 
срещна с министъра на 
спорта проф. Мариана Ге-
оргиева, която го поздрави 
за успехите на ринга и му 
пожела нови и в бъдеще. 

Националният ни отбор 
по футбол победи Малта с 
2:1 като гост и заема вто-
рата позиция във временно-
то класиране на квалифика-
ционна група B за Мондиал 
2014. По регламент от 9-те 
групи в зона Европа за ба-
раж се класират 8-те най-
добри втори. Победители-
те в групите си осигуряват 
директно участие на све-
товното в Бразилия. 

След изиграването на 
мачовете засега България 
събира актив от 13 точки, 
но се намира на последно 
място от вторите тимове. 
На 11 октомври гостуваме 
на Армения, а четири дни 
по-късно приемаме Чехия в 
София. За участие в Брази-
лия са ни необходими още 6 
точки. 

Италия и Холандия се 
класираха за Световното 
първенство по футбол в 
Бразилия, след като по-

стигнаха победи и „бето-
нираха” първите места в 
групите си.

„Скуадра адзура” надви 
Чехия с 2:1 в Торино и напра-
ви услуга на България, която 
също е в група B. Чехите 
поведоха в 19-ата минута, 
но италианците обърнаха 
резултата само в рамките 
на три минути през втора-
та част. Първо Джорджо 
Киелини изравни в 51-вата 
минута след подаване на 
Кандрева, а в 54-тата Ба-
лотели направи 2:1.

Холандия пък победи 
„джуджето” Андора с 2:0 
като гост и си осигури и на 
практика участие на Све-
товното първенство. И 
двете попадения бяха дело 
на звездата на „Манчестър 

Юнайтед“ Робин ван Перси. 
30-годишният нападател 
се разписа на два пъти в 
началото на второто полу-
време. В групата на „лале-
тата” битката за второто 
място ще е изключително 
интересна. Унгария, Турция 
и Румъния имат шансове за 
бараж.

Германия  разгроми 
Фарьорските острови с 
3:0 и събра актив от 22 
точки. В оставащите два 
мача трябва да се случи 
чудо, за да бъде изместен 
Бундестимът от първата 
позиция.

Англия не успя да побе-
ди Украйна като гост и ще 
трепери до последно, за да 
си осигури директен билет 
за Мондиала. 



Людмил Митакев

Известното с класациите 
си за най-богатите хора в све-
та издание Forbes си позволи да 
предложи и най-красивите коли. 
Те добре ще прилягат на мили-
ардерите особено като се ви-
дят марките Aston Martin CC100, 
McLaren P1, Jaguar F-Type...

Този път редакторите са се 
доверили на трима признати екс-
перти в бранша - анализатора от 
изданието Vanity Fair Брет Бърк, 
главния редактор на Jalopnik 
Мат Хардигри и собственика на 
Classic Car Club Manhattan Майкъл 
Причинело.

Задачата е доста проста 
- да намерят най-красивите ав-
томобили, без да обръщат вни-
мание на ценовия фактор при 
избора. А това прави списъка 
доста колоритен - екзотиките 
Aston Martin, Maseratti и McLaren 
са поставени редом с модели на 
Volkswagen, Opel и Peugeot.

Иначе в класацията попа-
дат коли с най-различен произ-
ход, като все пак европейските 
са преобладаващи. Вниманието 
на журито е било приковано от 
външността на концепцията 
Aston Martin CC100, която е вдъ-
хновена от състезателния DBR1, 
обикалял световните писти през 
50-те години на миналия век.  
Аеродинамичната каросерия на 
McLaren P1 и неповторимото из-
лъчване на Alfa Romeo 4C също 
не са пропуснати от специали-
стите.

Признание получават също 
така концепцията Peugeot 
Onyx, суперколата Lamborghini 
Aventador LP 700-4, аристокра-
тичният Jaguar F-Type и дори 
свръхикономичният Volkswagen 
XL1.

Според Forbes луксозни ма-
шини като легендите Ferrari 250, 
Jaguar E-Type и оригиналното 
Porsche 911 винаги ще бъдат об-
разец за красота, но към тях спо-
койно може да се прибавят още 
няколко по-нови модела, които ще 
влязат в историята.

Ferrari 458 Spider

Това е първият в света авто-
мобил с твърд свалящ се покрив и 
средноразположен двигател. Це-
ната му е 257 хил. долара, срещу 
които получавате още V8 двига-
тел, задно предаване и ускорение 

от 0 до 100 км/ч само за 3,3 сек. 

Новият Jaguar F-Type

ще излезе тази година, въпре-
ки че ще се води като модел за 
2014 г. Той продължава линията 

на марката, която показа спорт-
ните C-Type, D-Type и E-Type. 
Произведените прототипи раз-
полагат с двигатели V6 с турбо, 
които са малки и леки, но може 
да се конкурират с модели като 
Aston Martin V8 Vantage, Ferrari 458 
Italia и Porsche 911.

Zenvo ST1 Supercar

Тази кола от Дания разполага 
с 1250 к.с., което ви гарантира 
ускорение от 0 до 100 км/ч за по-
малко от три сек, както и мак-
симална скорост от 375 км/ч. 
Тя е със задвижване на задните 
колела и 7-степенна ръчна тран-
смисия. Направена е почти изця-
ло от въглеродни нишки. Само 15 
бройки от нея ще бъдат пуснати 
в три шоурума в САЩ.

McLaren MP4-12C 

не е нов модел, но всеки път, 
когато го видя, той направо за-
мъглява съзнанието ми. Освен 
това изглежда сякаш се усмихва, 
коментира Атиф Казми, основа-
тел и издател на един от най-по-
пулярните интернет сайтове за 
мъжкия начин на живот. 

Mercedes-Benz SLS AMG Roadster

Кабриолетът е втората на-
пълно самостоятелна разработ-
ка на модел на Mercedes-Benz от 
AMG. Първата бе купето Gullwing 
от миналата година. Машината 
разполага с 563 к.с. и предлага 
максимална скорост от 317 км/ч. 
На пътя се държи като купе, бла-

годарение на новото си окачване.

Lamborghini Aventador

За този модел се изписа дос-
та в последно време, защото 
той е един от най-впечатлява-
щите на пазара на спортни ав-
томобили. Затова ще цитираме 
Майкъл Причинело, вицепрези-
дент на Classic Car Club в Манха-
тън, в който членуват някои от 
най-големите колекционери и по-
знавачи на автомобили. „Тази кола 
притежава всичко – тя е бърза, 
секси и необичайна – сякаш е от 
друга планета. Нейните линии 
приличат на автомобилно орига-
ми“, твърди той.

Bentley Mulsanne

За 300 хил. долара получавате 
седан с четири врати и пет мес-
та, който разполага с V8 мотор 
с обем 6,7 л и мощност от 505 
к.с. Двигателят е с 15% по-ико-
номичен и екологичен от този на 
предишното поколение. Трансми-

сията е 8-степенна автоматич-
на. Прави се на ръка в завода в 
Кроу, Англия. Това отнема около 
320 ч труд за производството на 
един автомобил. А интериорът е 
направо поразяващ.

Aston Martin V12 Zagatto

Тук отново ще цитираме 
Майкъл Причинело, според когото 
английските автомобили може 
невинаги да са перфектни от-
към качества и издръжливост, но 
пък са красиви. „Много харесвам 
този автомобил, защото негови-
ят вид освен мощност показва и 
красота. Ако мога да определя 
V12 Zagatto по някакъв начин, бих 
го нарекъл джентълмена сред 
автомобилите“, категоричен е 
Причинело.

Maserati Gran Tourismo Sport

Ако човек е пристрастен 
към италианските автомобили, 
то определено може да твърди, 
че GT и GT Sport са най-доброто 
сред тях. Дългата предница е 
елегантна, но под нейния капак 
има двигател на Ferrari. 

И за шега икономическото 
издание Forbes направи класация 
за най-грозните автомобили на 
2012 г. В списъка попада Toyota 
Prius V, която според експертите 
печели популярност не с външния 
си вид, а въпреки него. След него 
са Scion iQ, Dodge Avenger, Dodge 
Charger, Mercedes-Benz SL550, 
Mini Coupe, Smart ForTwo, Chrysler 
200 Convertible.
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В следващия брой 
очаквайте

ЕДНО ВРЕМЕ

РЕПОРТАЖ

ОБЩИНИ

Министърът на 
инвестиционното 
проектиране арх. Иван 
Данов по актуалните 
теми за бранша

МАРИЦА е на едно от 
първите места у нас по 
чуждестранни инвестиции 

Ремонтират училища и 
след 15 септември

Арх. Георги Фингов е 
майсторът на сецесиона 
в столицата
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?Forbes прави класация на милиардери, но и на автомобили

Стопанинът на Mercedes се е преместил в яхтата

McLaren става за Формула, но и за Лазурния бряг

Aston Martin си запазва класическите форми
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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

Говорят си няколко ловци:
- Приятели,  
ще ви заведа някой път 
на едно страхотно място, 
страхотни тигри можем да 
убием. Ама ще се наложи да 
чакаме един час и петнайсет 
минути…
- В засада ли ще чакаме?
- Абе не, имат там някакви 
акробати преди антракта.

Снимка Влади Георгиев

Анализът на 
търговското 
дружество е 

показал, че има 
потребност 

от неготово 
възстановяване.
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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.

Уважаеми колеги,
В няколко поредни броя ще ви представим откритите басейни на хотелски комплекс „Барсело 

Роял Бийч”, кк Слънчев бряг.
През есента на 2006 г. фирма „Акватек” ЕООД започна работа по пълното изграждане на 

трите басейна (голям, детски и VIP) в хотелски комплекс „Барсело Роял Бийч”. През април 2007 г. 
благодарение на богатия си опит, добра организация и екип от професионалисти фирмата успя 
да изпълни договорените услуги в срок. „Акватек” ЕООД участва в доставката и монтажа на 
оборудването и облицовката на басейните.

Те са разположени във вътрешния двор на комплекса, като около тях е оформена вертикална 
планировка с много зони за плажуване и алеи за разходка. Големият басейн е с интересна, нетра-
диционна форма – погледнат от високо, прилича на цвете с пет листа. В него има оформени пет 
цветарника с палми в тях. На всеки един от цветарниците има разположена специална дюза, 
която при пускането й започва да пръска водна струя под формата на водно ветрило към центъра 
на басейна. Когато и петте дюзи работят едновременно, създават много красив воден ефект. 

В басейна има оформени и два подхода (рампи) за инвалиди и трудно подвижни хора. За улес-
нение на посетителите и за тяхната безопасност по рампите има поставени парапети от 
неръждаема стомана.

Общата водна площ на басейна е 1225 м2, а водният му обем - 1555 м3. По целия му периметър 
има преливен улей, чрез който водата постъпва в резервоарите му. Пречистването от механични 
замърсители става чрез група от циркулационни помпи и пясъчни филтри. Обслужващата тех-
ника за басейна се намира в техническо помещение в близост до него. Химичната поддръжка на 
басейна се извършва с помощта на автоматична дозаторна станция, гарантираща следенето 
и точната дозировка на химичните препарати.

Облицовката е изпълнена със стъклокерамични плочки в тъмносинята гама. Бордът е изгра-
ден чрез два реда порцеланови плочки, система Finland, в бежов цвят, или т.нар. морски бряг. През 
нощта басейнът има подводно осветление, допълнително подчертаващо интересната му форма.

В следващия брой очаквайте представянето на останалите два - открит детски и VIP ба-
сейн към хотелски комплекс „Барсело Роял Бийч”.


