
Емил Христов
Ренета Николова

Председателят на КСБ 
инж. Светослав Глосов бе 
определен за почетен консул 
на Кралство Мароко в Плов-
див. Това стана с решение 
на Министерския съвет. 

В резиденцията на се-
верноафриканската страна 
у нас Н. Пр. посланик Лати-
фа Ахарбаш официално връ-
чи документа, с който инж. 
Глосов заема позицията на 
почетен консул. На събити-
ето присъстваха министъ-
рът на инвестиционното 
проектиране арх. Иван Да-
нов, зам.-председателят на 
парламентарната Комисия 
по външна политика Четин 
Казак, зам.-министърът на 
външните работи Ангел Ве-
личков, ексминистърът на 
правосъдието в служебния 
кабинет Драгомир Йор-
данов, председателят на 
КРИБ Огнян Донев и много 
гости.

Откриването на почет-
но консулство на Мароко 

в България има важно зна-
чение за задълбочаване на 
отношенията между двете 
държави. То ще създаде до-
пълнителни възможности 
за развитие на политиче-
ските, икономическите и 
културните връзки между 
страните, както и за при-
вличане на чужди инвес-
тиции у нас. Дипломати-
ческата служба ще бъде 
официално отворена в Плов-
див на 22 октомври.

Почетният консул не 
получава заплата, нито ко-
мандировъчни, нито други 
финансови облаги. Той ра-
боти на доброволни нача-
ла в помощ на гражданите 
на съответната държава. 
Няма фиксирано работно 
време - винаги трябва да 
е готов да помогне на из-
паднали в беда. Малцина 
получават този статут и 
чест. Съгласувателните 
процедури са двустранни 
и често отнемат месеци, 
дори година.

Дипломатическата служба в Пловдив ще бъде официално открита на 22 октомври
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Тази седмица в броя
ТЕМА  стр. 20-21

До 800 млн. лв. годишни 
инвестиции трябват на 
ВиК сектора 

ИНТЕРВЮ

Ще работим за превенция 
на незаконното строителство

КСБ-АНАЛИЗИ  стр. 12-14

Строителната 
индустрия през 
първото полугодие 
на 2013 г.

Арх. Николай 
Христов, 
началник на 
Дирекцията 
за национален 
строителен 
контрол: 
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Н. Пр. посланикът на Кралство Мароко в България Латифа Ахарбаш официално връчи документа, с който инж. Светослав 

Глосов заема позицията почетен консул на Мароко в Пловдив
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На 6 октомври 2013 г. „Примагаз“ АД 
отбеляза 20 години от създаването си. 
По този случай дружеството организира 
Седмица на отворените врати от 7 до 11 
октомври 2013 година. 

Двадесет години е юбилей, достоен за 
похвала, това е 20-годишна мисия в защи-
та на интересите на обществото, посто-
янни контакти с клиенти и непрекъсната 
обратна връзка. 

„Примагаз“ АД е член на Камарата на 
строителите от 2008 година. ОП на КСБ, 
град Варна, взаимодейства със строи-
телните компании и оказва подкрепа при  
изграждането на инфраструктурата на 
града.

В продължение на 20 години „Примагаз“ 
АД утвърди водещата си позиция в енер-
гийния отрасъл и се превърна в гарант за 
сигурност и надеждност. Дружеството 
стана предпочитан и търсен партньор. 
Основна част от инвестициите са насо-
чени към безаварийното осигуряване на 
преноса на природен газ чрез развитие и 
модернизация на газопреносната мрежа, 
които осигуряват устойчиво енергийно и 
екологосъобразно развитие на град Варна. 

Професионализмът и всеотдайните 
усилия, както и добрият мениджмънт от 
страна на „Примагаз“ АД са в основата на 
успехите, престижа и доказаната й зна-
чимост. 

Уважаеми управители, служители и работници, честит рожден ден!
Честит празник - двадесет години от създаването на фирма „Примагаз”!
Празнувайте днес, празнувайте и още много, много години, защото вие го заслужа-

вате!
Вие градите и надграждате – това са философията, смисълът и бъднините на 

човешкия живот!
И както е казано, „времето ще отсее зърното от плявата” и ще останете вие - вие, 

които сеете и жънете успехи!
С поздрав:

Камара на строителите в България, Областно представителство – Варна

Свилена Гражданска 

Общото годишно от-
четно-изборно събрание 
на Камарата на строи-
телите в България ще се 
състои на 17 октомври 
т.г. от 9.00 ч. в Национал-
ния дворец на културата, 
София. В дневния му ред са 
включени отчети за дей-
ността на Управителния 

съвет на Камарата, на 
Комисията за воденето, 
поддържането и ползва-
нето на Централния про-
фесионален регистър на 
строителя (ЦПРС) и на 
Контролния съвет. 

На заседанието ще бъ-
дат избрани и новите чле-
нове на тези три струк-
тури.  Ще бъде приет 
бюджетът на Камарата 

за 2014 г. Ще се разгледат 
промени в Правилника за 
реда за вписване и водене 
на Централния професио-
нален регистър на стро-
ителя, както и на цените 
на услугите, извършвани 
от КСБ. Ще се обсъждат 
и изменения в Устава на 
Камарата.

В  съ б р ан и ет о  щ е 
участват делегатите, 

избрани от областните 
представителства на 
КСБ, както и делегатите 
по право. Това са предсе-
дателите и членовете на 
УС, КС и на Комисията за 
воденето, поддържането и 
ползването на ЦПРС.

 С право на съвеща-
телен глас са представи-
телите на асоциираните 
членове на Камарата.

Доскорошният председател на Областното пред-
ставителство на КСБ в Бургас и един от най-уважа-
ваните български строители Димитър Янакиев отбе-
ляза своя 70-годишен юбилей в компанията на елита на 
Бургас. Специално за празника негови гости в морския 
град бяха и председателят на КСБ инж. Светослав Гло-
сов, изп. директор инж. Иван Бойков, председателят на 
Контролния съвет Валентин Николов, гл. редактор на 
вестник „Строител” Ренета Николова. В компанията 
на прекрасната си съпруга Янакиев посрещна над 150 
гости, като намери време и отдели внимание на всеки.  
„В този ден освен да празнувате, можете да се радвате 
и на удовлетворението от изминалите години. Когато 
са наситени с пъстри спомени, верни приятели и спе-
челени битки, те са само повод за гордост”, заяви инж. 
Глосов в поздрава си към юбиляря. Той допълни, че за хора 
със заслуги към браншовата организация и с капацитет 
за работа като Янакиев мандатите са без значение, 
защото Камарата ще продължи да разчита на него.

Перфектната кухня и обслужване, комбинирани с 
уникалните изпълнения на български народни песни от 
Николай Славеев, създадоха неповторима атмосфера за 
гостите и направиха тържеството по повод хубавия 
юбилей незабравимо.

Инж. Ненко Темелков е новият пред-
седател на борда на директорите на 
държавната компания „Автомагистрали“ 
ЕАД, научи в. „Строител“. Дружество-
то отговаря за зимното почистване на 
магистралите и поддръжката им и за  
изкърпването на дупките. 

Досега инж. Темелков беше член на 

Общинския съвет в Перник и председа-
тел на областната структура на БСП. 
Той е роден на 5 ноември 1945 г. Спе-
циализирал е икономика и организация 
на външната търговия, по професия е 
инженер металург. Участвал е в 7-ото 
велико народно събрание и в 40-ото на-
родно събрание.
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Людмил Митакев

Изключително модерно направление в 
икономическите науки е фасилити менидж-
мънтът. Темите за управлението и под-
дръжката на сградния фонд за осма поредна 
година ще съберат на едно място български 
и европейски професионалисти. Основният 
акцент на конференцията, организирана от 
Фасилити Мениджмънт Консултинг на 17 и 
18 октомври в София, ще бъде поставен вър-
ху предизвикателствата за устойчивост, 
ефективност и отговорност. Вестник 
„Строител“ е медиен партньор на събитие-
то, на което ще бъдат обобщени две теми 
- обучението на служителите и глобализа-
цията и нейният ефект върху компаниите. 
В България все още е трудно да се намерят 
училища и висши учебни заведения, където 
да се преподава фасилити мениджмънт. 
През последните години благодарение и на 
Българската фасилити мениджмънт асоци-
ация бяха открити две магистърски про-
грами по специалността, което действа 
благоприятно на пазара на труда. 

Но освен университети съществуват 
и други варианти за обучение на служите-
лите. За това ще ни разкажат лекторите 
в панела за образование – Драгия Драгиев, 
Албена Паралингова и Роксана Бодо от Ру-
мъния.

Глобализацията изисква да се уеднаквят 
стандартите във всички страни, където 
има различия в законодателството, социал-
ните условия и начините на работа. Затова 
пред участниците ще говори Кирил Илиев 
– управител на „Гео Фасилитис” ЕООД. Той 
е работил като регионален мениджър в най-
старата компания в тази област във Вели-
кобритания.  

Паралелно с конференцията ще има и два 
семинара – за повишаване на енергийната 
ефективност чрез финансиране от Европей-
ската банка за възстановяване и развитие 
и за фасилити и пропърти мениджмънт за 
ритейл и филиални компании.

Предишните седем международни конфе-
ренции „Фасилити мениджмънт - реализация 
в България“ събраха 700 участници със 100 
лектори по 70 теми с представители от Ев-
ропа и света. Стартиралата през 2006 г. 
конференция, организирана от студенти от 
Техническия университет в Карлсруе, сега 
е най-важното събитие в сферата на упра-
влението и поддръжката на сградния фонд 
в България.

Лектори на тези конференции са били 
някои от най-големите специалисти по фа-
силити мениджмънт в Европа, професори 
от водещи университети на Стария кон-
тинент, както и голям брой български спе-
циалисти. 

ВАС потвърди решение-
то на Столичната община, 
с което за строител на за-
вода за софийския боклук е 
избрано обединението „Ак-
тор - Хелектор“ - Атина.

Делото е образувано по 
три жалби - от обединение 
„Актор - Хелектор“, обеди-
нение „Станилов - Данеко“ 
ДЗЗД и от кмета на Сто-
личната община. 

Припомняме, че гръц-
кото обединение беше по-
бедител, но КЗК отмени 
избора и върна търга във 
фазата на разглеждане на 
офертите. Тогава компа-
нията със седалище в Ати-
на сезира ЕК за решението 
на комисията. 
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Депутатите приеха на първо четене промени-
те в Закона за обществените поръчки. Чрез новите 
текстове ще се даде възможност на повече фирми 
да участват в търговете за възлагане. Сега при над 
60 на сто от тях кандидатът е само един. И то при 
положение че фирмите едва оцеляват, частните ин-
вестиции са се свили в пъти през последните годи-
ни, а дейностите, финансирани с публични средства, 
на места са единственият източник на доходи за 
компаниите. 

Спорни обаче остават няколко от предложения-
та: включването на външни експерти в тръжните 
комисии, 30% от обема на поръчката да е за подизпъ-
лнителите, каква част от договорите за изпълнение 
да бъде публична и последно – дали администрация-
та ще се справи с вменените й отговорности за 
контрол по прилагането на ЗОП. Именно заради тях 
срокът за окончателното приемане на измененията 
в закона беше удължен до 4 ноември. 

Така се осигурява време, в което може някои от 
текстовете да отпаднат, а други да се добавят. 
Може да се проведат необходимите дебати, за да 
се достигне до най-работещите решения, и в края 
на годината да сме готови с промени в ЗОП, гаран-
тиращи прозрачност и лоялна конкуренция. Какво ще 
се случи, сега зависи най-вече от депутатите. Нека 
не забравят, че имат коректив в лицето на бран-
шовите и бизнес организациите, както и на всички 
граждани, и да използват времето до 4 ноември по 
предназначение.

Депутатите удължиха приемането на предложенията 
по нормативния акт до 4 ноември 

Невена Картулева

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

Свилена Гражданска 

Народните предста-
вители одобриха на пър-
во четене промените в 
Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), внесени от 
Министерския съвет. „За“ 
бяха 100, „против“- 40, а 19 
се въздържаха. Депута-
тите решиха да удължат 
внасянето на предложения 
за окончателни изменения 
в нормативния акт с 18 
дни, т.е. до 4 ноември. 

„Надявам се да остане 
промяната 30% от обема 
на строителната поръчка 
да е за подизпълнителите 
и при второто четене на 
ЗОП в пленарната зала - 
заяви в отговор на въпрос 
на в. „Строител“ Даниела 
Бобева, вицепремиер по 
икономическото развитие. 
- Всичко обаче зависи от 
народните представите-
ли“, допълни тя.  

В мотивите на вноси-
теля Министерски съвет 
се посочва, че основната 
задача на настоящия зако-
нопроект е преодоляване 
на съществуващите за-
конови дефицити в сфе-
рата на обществените 
поръчки с цел постигане 
на максимална прозрач-
ност на процедурите и 
участието на повече кан-
дидати в тях. „Много се 
надявам, че парламентът 
ще подкрепи това поръч-
ките да станат наистина 
обществени. Договорите 
да бъдат прозрачни, да се 
намали бюрократичната 
тежест и да дадем въз-

можност на повече фирми 
да участват. А не както е 
сега - над 60% от търго-
вете се извършват само с 
един кандидат. Надявам се 
да получим подкрепа и за 
стартиране на електрон-
ните търгове, да бъде 
засилен контролът вър-
ху изпълнението на кон-
трактите. Всички тези 
изменения се надявам да 
разширят конкуренцията. 
Ако трябва да избирам 
между прозрачност и по-
вече тежест за админи-
стративните органи, ще 
предпочета първото”, за-
яви вицепремиерът Дани-
ела Бобева.  

„Идеята на промените 
в ЗОП е подизпълнители-
те да излязат на свет-
ло”, обясни Мая Манолова 
от Коалиция за България. 
По думите й българските 
общини са едни от сери-
озните възложители на 
обществени поръчки - 30% 
от общия обем. От 25 000 
договора Агенцията за 
държавна финансова ин-
спекция е проверила 886, 
от които 444 по отноше-
ние на изпълнение на кон-
трактите на обществени 
поръчки. „Възраженията на 
кметовете за това, че не 
трябва да има ред, по кой-
то да бъдат ангажирани 
подизпълнители, са, меко 
казано, необясними”, заяви 
тя.

„Поредната промяна на 
закона за обществените 
поръчки би трябвало да 
предизвика дискусия не 
само между опозицията и 
управляващите, а как да се 

Николета Цветкова

Публичните покани за избор на изпълнител да бъ-
дат публикувани в Официален вестник на ЕС, реши 
кабинетът. Текстът е сред одобрените промени в 
постановлението, което регламентира условията и 
реда за определяне на изпълнител. Измененията се 
отнасят за процедурите по договорената безвъз-
мездна финансова помощ от Кохезионния и струк-
турните фондове на Европейския съюз, съвмест-
ната Оперативна програма „Черноморски басейн” 
2007-2013 г., финансовия механизъм на европейското 
икономическо пространство и Норвежкия финансов 
механизъм. Отпечатването ще става чрез Агенция-
та по обществени поръчки в случаите, когато пред-
видената стойност на строителството е равна или 
по-висока от 9 779 000 лв., а за доставки или услуги 
- 391 160 лв. Сумите са без ДДС и включват и съ-
финансирането от страна на кандидата за безвъз-
мездна помощ/бенефициента. Въвеждането на това 
изискване се прави по препоръка на одиторите на Ев-
ропейската комисия с цел постигане на публичност, 
прозрачност и конкуренция.

„Парламентарната група на ГЕРБ внесе втори вот 
на недоверие срещу правителството на Пламен Оре-
шарски. Той е за провежданата политика в областта на 
регионалното развитие и инвестициите“, заяви Цецка 
Цачева пред журналисти. „Надявам се в рамките на се-
демдневния срок ръководството на парламента и упра-
вляващото мнозинство да се организират, да осигурят 
работещо Народно събрание, за да може да се проведе 
една смислена дискусия, в която да се чуят аргументи-

подобрят тръжните про-
цедури. Законът е важен 
за икономическото разви-
тие, за предотвратяване-
то на корупционните прак-
тики и за усвояването на 
европейските средства за 
регионалното развитие и 
т.н“, заяви председате-
лят на парламентарната 
Комисия по бюджет и фи-
нанси Йордан Цонев.

„Моето огромно при-
теснение е, че предложе-
ните текстове не реша-
ват проблемите между 
изпълнители и подизпълни-
тели, а ги задълбочават“, 
каза Лиляна Павлова от 
ГЕРБ и призова за сериоз-

ни промени между първо и 
второ четене. „Има какво 
да се желае в главата за 
инвестиционното проек-
тиране“, добави тя. 

Приетите на първо 
четене промени в ЗОП 
предвиждат да отпадне 
задължението за купува-
не на документацията за 
участие в обществената 
поръчка. На възложителя 
се постановява задълже-
ние да предоставя доку-
ментите в профила на 
купувача с изключение на 
класифицираната и тази 
с поверителен характер.

Със създаването на 
нов чл. 16„в“ се цели по-

стигане на значителни 
икономии и намаляване на 
загубите и грешките в 
областта на търговете. 
Това следва да се реали-
зира чрез въвеждането на 
електронен каталог от 
страна на възложителя, 
когато предмет на поръч-
ката е доставка на стоки, 
които са стандартизира-
ни или за които е възмож-
но разработването на 
собствени стандарти.

С  изменени ята  се 

предлага създаването на 
нов раздел VII „Договор 
за подизпълнение”, който 
да урежда отношенията 
между изпълнителя, от 
една страна, и подизпъл-
нителя, от друга.

Разписано е след пуб-
ликуване на обявлението в 
Регистъра за обществени 
поръчки възложителят да 
изпраща и съобщение за 
обществената поръчка 
до средствата за масово 
осведомяване.

те на ГЕРБ относно сектора“, обясни тя. 
 „Министерството на регионалното развитие е ан-

гажирано и с провеждане на реформи, от които зави-
си развитието на България през следващия програмен 
период. От особено значение е тази във ВиК сектора, 
където нищо не се прави – не са готови генералните 
регионални планове, не е готова стратегията, няма ни-
каква реакция от страна на министъра по отношение на 
въпроси като ДДС на водните проекти”, обясни Лиляна 
Павлова.

Припомняме, че първият вот, внесен от ГЕРБ, бе за 
новото Министерство на инвестиционното проекти-
ране, но бе отхвърлен от мнозинството. 
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Николета Цветкова

Строителството на 
тунел под Шипка отново е 
под въпрос. За това алар-
мира ексминистърът по 
управление на средствата 
от ЕС Томислав Дончев. 
Той съобщи, че ЕК е спря-
ла два ключови проекта за 
България - този за тунела 
и изграждането на Запад-
ната дъга от Софийския 
околовръстен път, която е 
част от обекта София - Ка-
лотина.  

Според Дончев с пис-
мо до Министерството на 
транспорта, информацион-
ните технологии и съобще-
нията (МТИТС) от 4 октом-
ври комисията съобщава, 
че апликационните форми за 
проектите са отхвърлени. 
Причината, която се посоч-
ва, е, че правителството не 
е изпълнило ангажимента си 
да осигури съфинансиране за 
проекти, които са в изпълне-
ние в жп сектора, ползвайки 
заемното споразумение с 
Европейската инвестицион-
на банка (ЕИБ). Общата им 
стойност е над 130 млн. 
евро. „Тази новина не може да 
бъде обект на политическо 
злорадство, тя може да буди 
само съжаление”, коментира 
Дончев. По думите му, ако 
проблемът не бъде решен в 
следващите месеци, проек-
тите ще трябва да бъдат 

платени с бюджетни сред-
ства. Окончателното про-
валяне на изпълнението на 
обектите означава липса на 
транспортна свързаност, не-
усвояване на европейски пари 
и тежест за държавния бю-
джет, категоричен е Дончев. 

„Изпълнението на За-
падната дъга започна през 
август миналата година. 
Стойността на договора е 
около 50 млн. лв., към момен-
та са разплатени около 50%, 
а физическият напредък е по-
вече от 50%”, съобщи бивши-
ят министър на регионално-
то развитие Лиляна Павлова. 
Тя уточни, че тези два про-
екта напълно се вместват 

в бюджета на Оперативна 
програма „Транспорт”, а не 
се говори за наддоговаряне. 
„Наличен финансов ресурс 
не ни се предоставя от ЕК, 
защото от Брюксел се при-
тесняват, че останалите 
проекти в сектор жп не са 
достатъчно добре управля-
вани”, коментира още тя. 

Становището на ЕК не е 
първата спънка пред изграж-
дането на тунела под Шипка, 
който е част от проекта за 
строителство на обход на 
Габрово. В момента се води 
дело от екологични организа-
ции, сред които WWF и коали-
цията „За да остане приро-
да в България”. Те обжалват 

одобрен ОВОС за 
предвиденото от 
пътната агенция 
трасе. 

„ З а с е д а н и е 
на Върховния ад-
министративен 
съд (ВАС) беше 
проведено на 2 
о к том в ри .  Ре -
шение по делото 
може да се очаква 
около средата на 
месеца“, съобщи 
председателят на 
АПИ инж. Стефан 
Чайков. Относно 
сигнала за спре-
ните обекти той 
коментира, че по 
тях в момента се 
работи.   

Участъкът Габрово - Шип-
ка е включен в договора за 
присъединяване на България и 
Румъния към ЕС и страната 
ни е поела ангажимент да го 
изгради до 2014 г. Идеята за 
строителството на съоръже-
нието е доста по-стара. Сви-
детелства за нея има в писма 
от 1886 г., изпращани от то-
гавашния кмет на Габрово Пе-
тко Гачев до Иван Вазов. Сега 
споровете около реализация-
та на проекта се увеличават. 
С приближаването на крайния 
срок фактическото изпълне-
ние става все по-далечно, 
превръщайки изграждането 
на дългоочаквания тунел под 
Шипка в кауза пердута.  

Вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова: 

Ширин Уилър, говорител на еврокомисаря по регионална политика 

Йоханес Хан:

Като изключително груба манипулация 
определи твърденията на ГЕРБ, че ЕК спира 
проектите за тунела под Шипка и за Запад-
ната дъга на Софийския околовръстен път, 
вицепремиерът и министър на правосъдието 
Зинаида Златанова. „Няма абсолютно никак-
ви спрени пари“, категорична беше Златано-
ва и коментира: „Учудва ме това, че колеги 
от ГЕРБ рискуват репутацията си както 
пред българските граждани, така и пред ев-
ропейските ни партньори, за да правят груби 
манипулации“.

Вицепремиерът обясни, че в конкретния 
случай с двете апликационни форми, които 

вероятно визират ГЕРБ, става въпрос за 
липса на финансиране. „В оперативните про-
грами в момента за тези два проекта няма 
пари. Но колегите добре знаят, че пари не е 
имало и преди за тях, защото са в резервния 
списък. Ако се спестят средства от оста-
налите проекти по ОП „Транспорт“, двата 
обекта биха могли да се реализират“, обясни 
Златанова.

Тя подчерта, че процедурата по съгласу-
ване на апликационни форми е рутинна и се 
практикува от години. „За всеки голям ин-
фраструктурен проект тя е нещо напълно 
нормално“, каза още вицепремиерът и при-
помни, че подобна практика е била прилагана 
и спрямо строителството на магистралите 
„Струма“ и „Марица“.

Златанова изрази съжаление, че въпреки 
призивите й въпросът с европейските фон-
дове продължава да се политизира. 

Проектите за тунела под Шипка и 
за Западната дъга на Софийския около-
връстен път не са отхвърлени и за тях 
не е отказано европейско финансиране. 
Това съобщи Ширин Уилър – говорител 
на еврокомисаря по регионална полити-
ка Йоханес Хан. Според нея проблемът с 
двата проекта може да бъде решен вед-
нага щом се осигури българското съфи-
нансиране за тях. 

„Няма отхвърляне на проектите, но 
имаме притеснения, че липсват пари за 
тях по линия на съфинансирането от бъл-
гарска страна. Затова отлагаме оценка-

та им, докато бъдат осигурени необходи-
мите средства от България – и когато 
това стане, апликационните форми може 
да бъдат внесени отново“, обясни Уилър. 
По думите й не става дума за слабости 
в апликационните форми или за проекти, 
които не са достатъчно стойностни. 
„Това е просто превантивна мярка, за да 
избегнем усложнения при сключването на 
договори“, каза тя.

В средата на месеца ВАС трябва да има решение за ОВОС

МТИТС публикува оригиналното писмо от ЕК

Снимка Денис Бучел
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Проектът за нова енергийна 
стратегия на страната ни ще бъде 
готов до месец и след това ще започ-
не общественото му обсъждане. Това 
съобщи вицепремиерът по икономи-
ческото развитие Даниела Бобева по 
време на конференцията „Енергийно 
развитие и интеграция на енергийни-
те пазари“, организирана от Българ-
ския енергиен форум. 

Вицепремиерът добави, че тек-
стовете в документа първо ще бъ-
дат подложени на обществена дис-

Мартин Славчев

„Ще работим за ново 
рамково споразумение за 
кредитна линия в размер 
на 500 млн. евро за след-
ващия програмен период. 
Парите ще са за рефинан-
сиране и съфинансиране на 
големи инфраструктурни 
проекти по Кохезионния 
фонд.“ Това съобщи преми-
ерът Пламен Орешарски 
след срещата си с вице-
президента на Европей-
ската инвестиционна бан-
ка (ЕИБ) Михай Танасеску.

По думите му България 
има интерес към „Транзит-
ни пътища“ и кредитиране 
на железопътни участъци.

„Специално внимание 
отделихме и на кредитна 
линия за Българската бан-
ка за развитие в ориен-
тировъчен размер 100-150 
млн. евро, като уточнихме, 
че ще ускорим тази проце-

дура“, съобщи още Оре-
шарски.

Обсъдена е и възмож-
ността за рамков заем за 
селските райони в размер 
на 150 млн. евро.

„Европейската инвес-

тиционна банка няма лими-
ти за България. Стига да 
имаме добри проекти, тя 
е готова да се отзове на 
всяко наше искане за фи-
нансиране“, каза Орешар-
ски, цитирайки думите на 
вицепрезидента на ЕИБ.

От своя страна Та-
насеску посочи, че тран-
шовете означават све-
жи пари,  които ще се 
инжектират в българска-
та икономика.

Тази година ЕИБ ще 
подпише нова кредитна 
линия с България за 270 
млн. евро, или за средства 
с 45% повече в сравнение 
с 2012 г., стана ясно след 
срещата. 

Обсъжда се и рамков заем за селските райони в размер на 150 млн. евро
Снимка авторът

Фонд ФЛАГ ще получи допълнителни 35 
млн. евро под формата на заем от Евро-
пейската банка за възстановяване и раз-
витие (ЕБВР). 

Средствата ще позволят удължава-
не на т.нар. инфраструктурен проект на 
фонда. 

От създаването си през 2007 г. той до-
финансира широк диапазон от инфраструк-
турни проекти, изпълнявани от местните 
власти с европейски средства. Заемът ще 
позволи разширяване на капацитета му за 
предоставяне на подкрепа за общините.

Елица Илчева

България ще получи 15 млн. евро до 2017 г. по линия на 
сътрудничеството в европейското икономическо прос-
транство в областта на енергийната ефективност и 
възобновяемите енергийни източници. Това заяви, зам.-
министърът на икономиката и енергетиката Красин 
Димитров на форум, с който започва програмата. На 
събитието присъства и посланикът на Норвегия Н. Пр. 
Гюру Катарина Викьор. Тя заяви, че това е една от най-
значимите програми, които се финансират у нас от Нор-
вегия, и посочи, че България може да разчита не само на 
средства, но и на норвежкия опит. Северноевропейска-
та страна развива от 100 години хидроенергетиката 
си, като към момента повече от 95% от електричест-
вото в Норвегия се произвежда от вецове.

Програмата ще се изпълнява до април 2017 г. 85% от 
средствата са безвъзмездна финансова помощ. Основ-
ната цел е редуциране на емисиите на СО

2
 с 35 хил. т. 

Ще се финансират проекти за оползотворяване на хи-
дроенергийния потенциал, насърчават се мерки за пови-
шаване на енергийната ефективност и използването на 
възобновяема енергия за отопление в сгради и местни 
отоплителни централи. Ще се подкрепят и проекти за 
производство на горива на основата на биомаса. Прио-
ритет ще се даде на болници, социални домове, сгради, 
предоставящи социални и административни услуги, учи-
лища. С цел намаляване разходите за енергия на общини-
те в България програмата е насочена и към реализиране 
на проекти за повишаване на енергийната ефективност 
в отоплението на държавни и общински сгради, допълни 
Димитров.
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кусия и след това ще се обсъждат 
в Народното събрание. Сега ос-
новните рамки на стратегията се 
разглеждат в ресорните министер-
ства. Според нея енергетиката на 
страната ни е в критично състоя-
ние, като това е вследствие на поли-
тически грешки и недобре направе-
ни сметки от предишни управления. 
„Цел на нашето правителство е да 
спасим енергетиката, крайно време 
е всички специалисти да седнат на 
масата, да обсъдят и да ребаланси-
рат сектора, както това се прави 
днес“, каза още тя. 
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Свилена Гражданска 

Арх. Христов, благода-

ря ви, че давате първото 

си интервю за в. „Строи-

тел“. От близо три седми-

ци заемате поста началник 

на Дирекцията за национа-

лен строителен контрол. 

Кои са приоритетите в 

работата ви?

Основните задачи на ин-
ституцията, която оглавих, 
са контролът за законосъ-
образното строителство 
в България и на органите, 
отговарящи за територи-
алното  устройство на об-
щините. 

Освен тези ДНСК има и 
обслужващи функции, така 
че стремим се да предоста-
вим и качествено обслуж-
ване, достъп до услуги и 
възможност за администра-
тивна защита на правата и 
интересите на всеки граж-
данин. Упражняваме контрол 
не само върху законността 
на строителството на те-
риторията на страната, 
спазване параметрите на 
устройствените планове и 
действащите нормативни 
актове като примерно тези 
за достъпна среда, но и за 
качеството на влаганите в 
строителството материа-
ли и изделия с оглед сигур-
ността и безопасността на 
строежите при ползването 
им. 

В последно време беше 
преекспонирана „наказател-
ната” функция на дирекция-
та – премахването на неза-
конните строежи. Тя на пръв 
поглед може би е атрактив-
на, но представлява малка 
част от дейностите ни.

Най-важното според мен 
е да работим за превенция 
във всяка една от области-
те, за които отговаряме, а 

не да санкционираме, след 
като нарушенията вече са 
факт. Това, разбира се, не е 
проста задача. Тя ще изис-
ква вероятно и законодател-
ни промени, които смятам, 
че ще бъдат инициирани от 
отделни народни представи-
тели или от Министерство-
то на инвестиционното 
проектиране. 

Бих искал да стане ясно, 
че дирекцията не нала-
га санкция заради самата 
санкция. Следваме някаква 
задача - законосъобразното 
управление на територията 
и законност на строежите, 
накратко стремим се към 
постигане целите на дейст-
ващото законодателство. 

ДНСК е бюрократична 
машина, колкото и неприят-
но да звучи това, която при-
лага закона такъв, какъвто 
е. Дирекцията работи, няма 
да спре да извършва про-
верки и да образува админи-
стративни производства. 

Тя ще продължи засиле-
ния контрол върху законосъ-
образността на издаваните 
разрешения за строеж. Ако 
преди обхващахме 20 или 
30% от процедурите, сега 
проверяваме всичко. Това е 
ново перо в нашата преван-
тивна дейност, за което е 
необходим голям добре под-
готвен технически и правно 
екип, но засега успяваме да 
се справим. По отношение 
контрола на строежите на-
блягаме на превенцията още 
от самото начало на започ-
ване на строежа, през пър-
вия месец след заверка на 
заповедната книга. Стреме-
жът на дирекцията ще бъде 
да се изработи методика за 
превантивен контрол, който 
да предотвратява наруше-
нията още в зародиш. Друг 
приоритет в работата на 

екипа ни ще е подобряване 
или изграждане (там където 
липсва) на институционал-
ната култура – комуникаци-
ята ни с другите части на 
държавните и общинските 
администрации, с фирмите 
и гражданите. 

Изпълняваме целите, 
които са заложени за 2013 г. 
Ще продължим работата 
по създадените през 2010 г. 
и през 2011 г. публични ре-
гистри на разрешенията за 
ползване, издадени от ДНСК, 
и на влезлите в сила запове-
ди за премахване. Те се ак-
туализират ежемесечно на 
интернет страницата на 
дирекцията. 

Напоследък се говори 
често за намаляване на ад-
министративните тежести 
за бизнеса и гражданите. С 
промените в Закона за ус-

тройство на територията, 
влезли в сила от 26.11.2012 г., 
лицензионният режим за уп-
ражняване на дейностите 
по оценка за съответствие 
на инвестиционните про-
екти със съществените 
изисквания към строежите 
и/или строителен надзор е 
заменен с регистрационен. 
След промените началникът 
на ДНСК издава удостовере-
ния за вписване в регистъра 
на консултанти за оценява-
не на съответствието на 
инвестиционните проекти 
и/или упражняване на стро-
ителен надзор и поддържа 
публичен регистър на тези 
документи. Изменението 
се наложи във връзка с из-
пълнението на Директива 
2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета на 
ЕО от 12 декември 2006 г. 

за услугите, предоставяни 
на територията на общия 
пазар, в която са залегнали 
принципите за намаляване 
на разрешителните и за 
облекчаване на администра-
тивните процедури.

Какви са данните от 

началото на годината за 

дейността на ДНСК?

В изпълнение на страте-
гическите цели по провежда-
не на държавната политика 
в областта на националния 
строителен контрол към 
септември 2013 г. са извър-
шени общо 5685 проверки на 
строежи за установяване 
законосъобразността на 
строителството и 20 479 
на издадени строителни 
книжа. Съставени са 601 
индивидуални администра-
тивни акта. 

По административно-
наказателни производства 
срещу виновни физически и 
юридически лица за наруше-
ние на разпоредбите на ЗУТ 
са изготвени 552 акта по 
Закона за административни 
нарушения и наказания. Из-
дадени са 215 наказателни 
постановления на стойност 
776 350 лв. 

В изпълнение на стра-
тегическата цел на ДНСК 
за недопускане и отстра-
няване на незаконно стро-
ителство на територията 
на страната са премахнати 
679 обекта.  

Към септември 2013 г. 

от дирекцията са издадени 
2910 разрешения за ползване 
за строежи от I, II и III кате-
гория.

От началото на година-
та сме обработили 56 158 
постъпили запитвания, жал-
би, сигнали и молби на фи-
зически и юридически лица. 
Реализирани са приходи в 
размер на 3 470 933 лв.

Необходима ли е промя-

на в нормативната уредба, 

за да се подобри работата 

на дирекцията?

Изменението на зако-
нодателството е сложен 
процес и каквото и да кажа 
сега, може да не се случи по 
начина, по който го комен-
тираме в момента с вас. 
Но ще има такива измене-
ния. Има идеи дирекцията 
да разшири обхвата на дей-
ността си включително със 
създаване на строителна 
полиция. Дали ще се случи 
това, зависи от решение-
то на народните предста-
вители. Ние прилагаме и 
спазваме приетите закони. 
Участваме в измененията, 
доколкото консултираме 
тяхната целесъобразност 
от наша гледна точка, и/
или правим предложения, 
изхождайки от опита си. Не 
е редно обаче дирекцията 
изцяло да подготвя дадена 
промяна. Това е комплексен 
процес в пълния смисъл на 
думата интердисциплина-
рен продукт, изработван 
екипно от представители 
на различните администра-
ции, представители на ака-
демичните, правните и тех-
ническите среди при широко 
обществено обсъждане със 
съсловните организации и 
сдружения. Готвените нови 
изменения в нормативната 
база са в посока засилване 
на превенцията на неза-
конното строителство. 
Целта е да се създадат 
повече механизми за такъв 
тип контрол. Процесите 
вероятно ще протекат на 
два етапа, което отново не 
зависи от нас. Първоначално 
ще се промени ЗУТ, за да се 
възобнови нормалната ра-
бота на специализираната 
администрацията, а след 
това изработването на 
нови вероятно два закона, 
уреждащи устройствения 
и строителния контрол на 
територията. Идеята е да 
се създаде по-добре рабо-
теща нормативна база за 

Арх. Николай Христов, началник на Дирекцията за национален строителен контрол: 

Арх. Николай Христов завършва Университета по архитектура, строителство 

и геодезия - София, специалност „Жилищна архитектура“. Той е доказан професио-

налист в проектирането на териториално-устройствени планове, изготвянето и  

координирането на инвестиционни проекти в областта на строителството. Работил 

е в Комплексния научноизследователски и проектантски институт по териториално 

устройство, градоустройство и архитектура към Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството и в дирекция „Метропроект” на ОФ „Софпроект”.

Има дългогодишен опит в общинската администрация като старши експерт ар-

хитектура в район „Красно село“, СО, като след проведен конкурс заема поста главен 

архитект в района. От 2009 г. работи като главен инспектор в отдел „Устройствен 

контрол“ в ДНСК. Назначен е за началник на дирекцията със заповед на министъра на 

инвестиционното проектиране на 18.09.2013 г.

                        Има идеи след законови изменения ДНСК      
Снимка Денис Бучел
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устройствен и строите-
лен контрол. Вероятно ще 
се ползват добри практики 
от ЕС. От гледна точка на 
дирекцията например за по-
добряване ефективността 
на превантивния контрол 
е необходимо изясняване 
на условията за извършва-
не на служебните проверки 
както на разрешенията за 
строеж, така и при контро-
ла на строителния процес. 
Екипът на дирекцията с 
удоволствие ще коментира 
измененията за в. „Строи-
тел“, когато днешните идеи 
станат готови нормативни 
текстове - предмет на об-
ществено обсъждане. 

Според вас кое е по-до-

брото решение - да се раз-

рушават сградите или да 

се конфискуват в полза на 

държавата? 

Нито едно от двете. 
Премахването е крайна 
мярка, до която се стига, 
когато в бюрократичната 
машина е проработил скъ-
поструващ на обществото 
скрит дефект. За мен лично 
разрушаването на строеж е 
знак, че съм пропуснал нещо, 
че съм сгрешил, и статис-
тиката на разрушеното по 
влезли в сила мои заповеди 
ще е показател на моите 
грешки, а не добро решение. 
Чрез конфискацията дър-
жавата ще се превърне в 
най-големия собственик на 
незаконни обекти. В моите 
очи това е абсурд. Имаше 
процес на подобно отнемане 
на имоти, но беше до 2001 г. 
и се отнасяше само за по-
стройки в терени държавна 
и общинска собственост. 
Регистрирани бяха само 
един или два подобни случая 
за няколко години. Никога 
не е имало конфискуване на 
частни сгради. 

В коя част на България 

има най-много нарушения 

във вашата област? 

По данни от публичния 
регистър на влезлите в 
сила заповеди за премахване 
това са районите Варна, Со-
фия-град, Бургас, София об-
ласт, Хасково и Благоевград. 
От началото на годината 
са издадени 99 заповеди за 
премахване.

Въпросът за незаконно-
то строителство в морски-
те и планинските курорти е 
въпрос на специален анализ. 
Но не смятам, че ще се поя-
вят някакви фрапантни на-
рушения. Преди три години 
беше извършена проверка на 
цялото Южно Черноморие и 
бяха написани само две-три 
заповеди за подобни обекти, 
и то за „надстройки”. Ако 
търсим незаконни хотели, 
няма да намерим, защото 
вече няма амнистия за тях. 
Много малко инвеститори 
биха рискували да си вло-
жат средствата в подобен 
обект. Заповедите за пре-
махване, които издаваме, са 

за строежи в по-малки насе-
лени места, където хората 
не са разбрали, че вече няма 
амнистия. През изминалата 
година законодателят даде 
едногодишен срок за декла-
риране на подобно имуще-
ство. 

Това е нормално, защо-
то един голям инвеститор, 
когато изгражда хотел на-
пример, знае колко средства 
влага и се опитва да го на-
прави законно. Целта на пре-
венцията е не да унищожим 
построеното вече, а пред-
варително да го вкараме в 
рамките на нормативния 
акт. Затова няма специфич-
ни територии - море, плани-
на или чашките на язовири-
те, които да следим. 

Незаконното строител-
ство тотално намаля след 
2003 г. и се извършва пре-
димно в малките населени 
места - огради, летни кухни 
и пр. Това бе и причината 
обектите от четвърта до 
шеста категория да минат 
под контрола на общините, 
което според мен е спорен 
момент, тъй като този, кой-
то издава разрешенията за 
строеж, трябва да контро-
лира себе си.  

В големите населени 
места незаконно строи-
телство може да има най-
вече при преустройства 
на съществуващи сгради 
или обекти в тях. Хората 
вече не строят нерегла-
ментирано. Те знаят, че 
няма „амнистия” за подобни 
строежи.  

Надявам се дирекцията 
оттук насетне да е една 
допълнителна контрола на 
това, което правят спе-
циализираните общински 
администрации, а не „нака-
зателна рота”. Целта е пре-
венция, а не някой да бъде 
наказан, след като е откри-
та допусната волно или не-
волно незаконосъобразност. 
По-добре е да откриваме 
грешките преди започване-
то на реалните дейности 
по обекта, а не след като 
незаконното е сторено, да 

го премахваме.  
Необходимо е да се прави 

разлика между незаконосъо-
бразно изпълнение и незакон-
но строителство. Второто 
е без разрешение за строеж, 
докато при първото има до-
кумент, но са налице откло-
нения при книжата и са до-
пуснати нарушения, които 
могат да се отстранят.

За какво най-често 

ви сигнализират гражда-

ните?

Както в целия свят и 
тук се случва да получава-
ме информация, че нещо не 
е наред при съседа. Най-
често ни информират за 
застрояване в отклонение 

от нормата. По отношение 
на строежите и във връзка 
със Закона за устройство 
на територията физиче-
ските и юридическите лица 
подават жалби и сигнали без 
ограничение в централното 
управление на Дирекцията 
за национален строителен 
контрол и нейните органи в 
страната. 

Най-често сигнализи-
рат за сгради от допъл-
ващо застрояване, които 
съгласно ЗУТ са обекти от 
четвърта, пета и шеста 
категория по номенклату-
рата на видовете стро-
ежи, намиращи се в съседни 
на техните имоти. Съот-
ветните действия следва 
да бъдат предприети от 
страна на общинските 
администрации по место-
нахождението на обекта. 
Подават се и жалби срещу 
издадени удостоверения по 
§16 от ПР на ЗУТ за тър-
пимост на строежи, сега 
§127 от ЗИД на ЗУТ. Сигна-
лизират и за неправилното 
прилагане на §127 от ЗИД 
на ЗУТ. 

Темата за паспортиза-

ция на жилищните сгради е 

важна, тъй като много от 

собствениците не са наяс-

но с въпроса. Има ли ДНСК 

решение на проблема?

Паспортизацията - па-
радоксално е, че всички са 
съгласни от ползата тя да 
се случи. Проблемът е, че 
сертифицирането струва 
пари, които не всички граж-
дани могат да си позволят 
към дадения момент. Опи-
тите за административна 
принуда на собствениците 
да свършат тази работа 
се провалят. Въпрос е на 
икономически стимул и на 
възможности на местната 
и държавната администра-
ция да направят изгодно 

изготвянето на техниче-
ски паспорти за сградите. 
Необходими са данъчни и 
други облекчения. Опити-
те да се задължат възло-
жителите, когато правят 
преустройство на самос-
тоятелен обект в жилищ-
на сграда, да изготвят 
паспорт на цялата сграда 
са некоректни. Засега не е 
намерен правилният път. 
Сроковете непрекъснато 
се удължават. Необходимо 
е собствениците да раз-
берат, че имотът им не 
поражда само права, но и 
задължения. 

Какво предстои през 

следващите месеци пред 

ДНСК?

Нищо особено, дирекция-
та, както вече казах, е бю-
рократична машина в добрия 
Веберов смисъл на думата. 
Тя е „проектирана” да рабо-
ти на постоянни обороти с 
незначителни отклонения. 
Считам, че не бива да има 
кампанийни дейности. Те 
са знак за лошо управление, 
т.е. че нещо не е свършено 
навреме. Най-често в бързи-
ната на „наваксването” се 
допускат нови грешки. По 
отношение на съвместната 
дейност с колегите ми от 
дирекцията мога да кажа, 
че от четири години рабо-
тя в екип тук и се радвам 
на неформален авторитет 
в него. 

Как ще работите с Ка-

марата на строителите в 

България? 

Още в качеството си на 
главен архитект на район 
„Красно село” на Столична-
та община имах добро вза-
имодействие с Камарата на 
строителите в България и 
другите структури от бран-
ша. Надявам се и в бъдеще 
да водим дискусии и да рабо-
тим за общо разбиране на 
материята и уеднаквяване 
на практиките в сектора. 
Необходимо е да предвижда-
ме проблемите и да обменя-
ме полезните практики за 
тяхното решаване. Стре-
межът ми ще е да изградим 
добри и полезни партньорски 
взаимоотношения.

    да разшири обхвата на дейността си 

От дирекцията настояват 

за улесняване на служебната 

проверка на разрешенията 

за строеж предвид 

документите, които се 

изпращат от общинската 

администрация

Снимки Влади Георгиев
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 от стр. 1

Посланикът на Кралство Мароко в България Н. Пр. Латифа Ахарбаш: 

Инж. Светослав Глосов, председател на КСБ: 

Имам удоволствието да съоб-
щя, че мароканското правителство 
със съгласието на правителство-
то на България назначава инж. Све-
тослав Глосов за почетен консул на 
Кралство Мароко в Пловдив. Напра-
вихме отличен избор. Официалното 
откриване на първото консулство 
в България символизира специал-
ния момент в нашите двустранни 
отношения. За нас предстоят още 
много стъпки, но през всички тези 
години показахме отлично сътруд-
ничество помежду си и създадохме 
добри политически отношения. 

Сега търсим нови възможности 
за напредък в тази насока, за да бъ-
дем по-динамични и по-иноватив-
ни. Сигурна съм, че ще постигнем 
правилните резултати в конкрет-
ни проекти. Всеки ден имаме нови 
възможности, защото светът се 
променя и става все по-динамичен. 
В процеса на урбанизация трябва 
да развиваме нещата в геострате-
гическа насока. Тъй като България 
е врата на Европа, а Мароко е тол-
кова близо до Стария континент - 
само на 13 км, има възможности за 

български компании да инвестират 
в северноафриканската държава. 
Има политическа воля у правител-
ствата на двете страни, но неща-
та не могат да се случат, ако се 
разчита само на тях. За да се раз-
вият отношенията, е необходимо 
да се включи и бизнес секторът. 

За тази вълнуваща мисия Крал-
ство Мароко имаше удоволствие-
то и късмета да попадне на човек 
с богат опит като инж. Глосов. Аз 
съм оптимистично настроена за 
това назначение. През последната 
година и половина инж. Глосов е и 
съпредседател на Българо-маро-
канския бизнес съвет. Освен това 
той се ползва с висок авторитет 
в България и по света, радва се 
на огромно доверие не само като 
председател на КСБ, но и като 
зам.-председател на Управител-
ния съвет на КРИБ. Поздравявам 
го още веднъж с това назначение и 
съм сигурна, че мога да разчитам 
на неговата лична ангажираност. 
Знам, че отдадеността и съпри-
частността му ще допринесат за 
тази мисия. Последното, на което 

бих искала да наблегна, е, че без 
подкрепата на българското прави-
телство, без участието на българ-
ския народ, без тази ангажираност 
нашите отношения биха били не-
дотам ефективни. Тъй като Бълга-
рия е член на Европейския съюз, а 
Мароко е единствената страна в 
Африка със статут на напреднала 
държава, то ние можем да правим 
бизнес с европейски стандарт. 
Това говори за добро качество на 
работни взаимоотношения. 

Мароко е атрактивна стра-
на, при нас има политическа ста-
билност и културна отвореност. 
Всичко това е благодарение на 
кралството, политическите пар-
тии и гражданското общество. 
Имаме добре изградена гражданска 
общност, която се интересува от 
развитието на своята страна. За 
добрите бизнес отношения е от 
изключителна важност политиче-
ската стабилност. Надяваме се, че 
с избора на инж. Глосов ще можем 
да допринесем за подем в бизнес 
отношенията, а и в културните 
такива.

Позволете ми да благодаря на 
правителството на Мароко за мо-
ето назначение за почетен консул 
на страната им в Пловдив. Искам 
да изразя своята благодарност и 
за назначението ми от българска 
страна. За мен всичко започна пре-
ди две години, когато създадохме 
Българо-мароканския бизнес форум. 
Като негов съпредседател съм из-
ключително щастлив, че имам за 
партньор от мароканска страна 
- Али Шрайби, който е известен 
бизнесмен в Мароко и е завършил 
своето образование в България. 

Заедно ние правим всичко, което 
е по силите ни, с подкрепата на 
нашите приятели от бизнес сре-
дите да сближим двете страни, за 
да имаме по-добро сътрудничест-
во. Взаимоотношенията в бизнеса 
бяха последвани от дипломатическо 
сближаване, защото Али Шрайби е 
назначен за почетен консул на Бъл-
гария в Казабланка. 

Мароко е уникална страна, с не-
вероятно разнообразна география, 
държава с море, пустиня и високи 
планини, с богата култура и различ-
ни етноси, които живеят в синхрон. 

Развълнуван съм също така и от 
факта, че скоро предстои открива-
нето на офиса на консулството в 
Пловдив. Това ще се случи на 22 ок-
томври, а на следващия ден ще бъде 
проведена кръгла маса между бизнес 
представители на Мароко и Бълга-
рия, с което ще поставим началото 
на съвместната ни дейност. Още 
веднъж искам да благодаря на посла-
ника на Мароко Н. Пр. Латифа Ахар-
баш за доброто посрещане и прие-
мането ми като консул на Мароко в 
България. Сигурен съм, че нашата 
мисия ще бъде успешна.

Тържеството уважиха Четин Казак, зам.-председател на парламентарната Комисия по външна политика, министърът на 

инвестиционното проектиране арх. Иван Данов и зам.-министърът на външните работи Ангел Величков

На церемонията присъстваха изп. директор на КСБ инж. Иван 

Бойков и представители на ръководството на Камарата

Весел Етугов – гл. експерт секция „Малки и средни 

предприятия“, и главният редактор на в. „Строител“ Ренета 

Николова разговарят със съветника на мароканския посланик 

Хоуда Земмори

Председателят на КРИБ Огнян Донев честити назначението 

на инж. Светослав Глосов за почетен консул на Мароко  

в Пловдив

Пламен Пергелов от ОП на КСБ - София, бе сред специалните 

гости на събитието
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Мартин Славчев

„Скъпи приятели, бих искал да 
ви приветствам по случай основа-
ването на най-големия регионален 
клуб на строителите ветерани в 
страната.” Това заяви председате-
лят на Националния клуб на стро-
ителите ветерани (НКСВ) Павел 
Боянов по време на учредителното 
събрание на софийското звено. Съ-
битието се състоя в централния 
офис на КСБ. На церемонията при-
състваха председателят на ОП на 
КСБ – София, инж. Николай Станков, 
инж. Николай Таков, зам.-председа-
телят на КСБ и вицепрезидент на 
FIEC Венелин Терзиев, инж. Калин 
Балкански, зам.-председателите 
на НКСВ инж. Виктор Шарков и 
инж. Иван Стоянов, както и пред-
седателят на клуб „Строител” инж. 
Богомил Николов. 

„Вие всички сте дали много на 

бранша. Повечето от вас са участ-
вали в изграждането на такива 
мащабни проекти, каквито вече 
са рядкост. Учили сме се от вас 

и продължаваме да го правим и до 
днес. Опитът, който притежава-
те, е безценен”, каза инж. Станков. 
Той връчи на Павел Боянов грамота 

и статуетка с формата на бик – 
символа на ОП на КСБ - София, за 
приноса на членовете на Клуба на 
строителите ветерани за разви-
тието на бранша. 

Тъй като софийският клуб е 
най-многочислен, бе решено не-
говото ръководство да бъде от 
5-има души, а не от 3-има, както е 
в другите населени места. За пред-
седател бе избран инж. Сокол Со-
колов, за зам.-председатели – инж. 
Николай Таков и инж. Димо Петров, 
а за членове – инж. Борис Кръстев 
и инж. Стоян Шатов. 

Ръководството на НКСВ вече е 
отпечатало и първите 1200 член-
ски карти. Някои от тях бяха връ-
чени на ветераните строители по 
реда на встъпването им в клуба. 

В Пазарджик в присъствието 
на около 15 строителни инжене-
ри, специалисти и архитекти бе 
учредено поредното регионално 
звено на Клуба на строителите 
ветерани. За председател на клу-
ба бе избран инж. Иван Прасков, а 
за зам.-председател – инж. Стоян 
Бараков. 

Председателят на ОП на КСБ – 

София, инж. Николай Станков 

връчва на Боянов почетна грамота 

и статуетка за принос към 

развитието на бранша

Снимки авторът

Председателят на НКСВ Павел Боянов (в средата) и зам.-председателите 

на клуба инж. Иван Стоянов и инж. Виктор Шарков

Инж. Галя Узунова, 
ОП на КСБ - Пловдив,
Георги Сотиров

На поредната работна 
среща в ОП на КСБ – Плов-
див, бе обсъдена работа-
та по проекта „Прилага-
не на мерки за енергийна 
ефективност в публични 
сгради на територията 
на община Пловдив” по 
грантово споразумение 
043 от 30/07/2012 по Меж-
дународен фонд „Козлодуй“. 
Темата на поредната дис-
кусия беше за отчитане 
на извършените СМР и 
издаване на необходимите 
документи.

За особения интерес 
към проблематиката – ре-
новиране на детски заве-
дения, разпределени в пет 
лота, говори самото при-
съствие на точно 20 души 
– управители на строител-
ни фирми, консултанти, 
проектанти, инвеститор-
ски контрол и главни екс-
перти от община Пловдив.

Срещата беше ръко-
водена от Пламен Иванов 
- член на УС на КСБ, а кон-
кретният повод предпола-
гаше отчитане на извър-
шеното строителство. В 
началото на срещата инж. 
Христо Райков – началник-
строеж на лот 3, район 
Западен - фирма „Енемона” 
АД, сподели, че за първи 
път вижда така добре 
организирани строител-
но-монтажни дейности. 
Според него това се дъл-
жи на областното пред-
ставителство на пловдив-
ските строители. Те са 
инициатори на съвместни 
действия с проектанти, 
инвеститор, строителен 
надзор, супервайзър. 

„Изпълнявам обекти в 
цяла България - Разград, 
Добрич, Видин и на други 
места, и мога да твърдя, 
че КСБ – Пловдив, е профе-
сионална структура, добре 
и отговорно работеща. 
Пламен Иванов е навътре 
в нещата и когато всичко 
се прави от екип съмиш-
леници, то се получава”, 

категоричен е инж. Райков.
Проектът по фонд „Коз-

лодуй” включва работа на 
28 обекта - саниране, смя-
на на дограми, подмяна на 
ОВ и елинсталации, ВиК и 
други. Точно това отчете 
строителеният надзор в 
лицето на инж. Пирин Пен-
чев - фирма „Трансконсулт-
БГ” ООД. В по-голямата си 
част работите по лот 1 и 
лот 5 са на деветдесет и 
над деветдесет процента 
завършени, лот 4 е готов 
над 80%, а лот 2 и лот 3 са 
съответно на четириде-
сет и петдесет процента 
готови. Инж. Пенчев спо-
мена, че е имало проек-
тантски проблеми, голяма 
част от които са решени 
от строителите в хода на 
работата.

Представителите на 
отделните лотове комен-
тираха трудностите по 
своите обекти и очакваха 
инж. Димитър Кацарски – 
зам.-кмет по направление 
„Общинска собственост, 
устройство на терито-
рията, строителство и 
инвестиции” да даде от-
говор на техните въпроси, 
но за съжаление той се 
оказа възпрепятстван да 
присъства.

За  няколко  минути 
наша събеседничка стана 
Надя Иванова - консултант 

ОП на 
КСБ - Пловдив:

Областните представителства трябва да имат 
същата политика както централата. В конкретната 
работна среща имат участие една асеновградска фир-
ма, две пловдивски, един консорциум, една софийска и 
една козлодуйска компания. В един момент техните 
ангажименти стават много разнопосочни. Когато се 
събрахме за първи път в офиса на пловдивската камара, 
се получи следното: всички бяха спечелили обекти за 
изпълнение в рамките на три месеца. А учебната годи-
на и предизвикателствата от този дефицит на места 
в детски градини и ясли налагаше оперативна намеса 
при решаването на проблемите и на определени казуси. 

Една от големите ни трудности е работата с из-
ключително слаби проекти. Ако за тяхното оправяне 
бяхме използвали каналния ред, стандартните проце-
дури, да спираме при всяка една критична ситуация, 
то тогава завършването на обектите се превръщаше 
в мисия невъзможна. И дилемата се появи – дали да се 
отложи строителството за следващата година, да се 
коригират проектите, които се оказа, че са правени 
преди доста време и просто са харизани на общината. 
Някои от проектантите са загубили интерес, други са 
на нови позиции и т.н. 

КСБ донякъде трябваше да респектира строител-
ния надзор и проектантите за бързо решаване на вся-
какви проблеми. И постепенно нещата се наместиха 
с тези оперативки в областното представителство.  

Когато колегите от строителните фирми спечелят 
дадена обществена поръчка и привлекат Камарата, то 
поръчката се социализира. Всичко е на масата. От-
крито. Хората разбраха, че КСБ може да има коорди-
нираща роля в целия процес. Ролята й е да произвежда 
полезност.

Пламен Иванов, член на УС на КСБ:

Снимка Георги Сотиров

Нашата работа е непрекъсната в процеса на стро-
ителството, защото ако се пропусне етап, то могат 
да не се открият определени пропуски, които могат да 
бъдат коментирани с изпълнителя и отстранени свое-
временно. На тази среща Строителната камара отново 
показа висок професионализъм и отстояване на позиции 
при защитата на работата на обекти от образовател-
ната инфраструктура. Това са ежеседмични оперативки 
тук, в сградата на областното представителство, и на 
тях присъстват всички участници в инвестиционния 
процес. Както стана ясно, подрастващите получават 
един много качествен продукт.  И това е най-хубаво-
то, което пловдивските строители дават на децата 
на нашия град. Когато те се намират в хубави и добре 
отоплени сгради, за които се изразходват и минимални 
средства за този необходим уют, ще смятаме, че сме 
си свършили добре работата.

Мога да ви уверя, че общината и строителите за-
почнаха работа достатъчно късно предвид някои поста-
новки в ЗОП, но се решиха на риска да работят бързо, 
без това да се отразява на качеството. Те бяха решили 
да спестят на общината разходите за още една зима 
неефективно отопление на сградите на детските гра-
дини и ясли. 

Инж. Пирин Пенчев - строителен надзор:

от страна на общината – 
„ИПГ-Консулт” ЕООД. Тя 
положително оцени поред-
ната работна среща по 
грантовото споразумение 
от фонд „Козлодуй”. 

„Получила се е симби-
оза между ОП на КСБ, от 

една страна, и останали-
те участници в процеса, 
така че заложените про-
екти да се случат. Кама-
рата е много активна, 
облекчава комуникацията 
и цялостно подпомага 
изпълнението на дей-

ностите”, смята консул-
тантът. От страна на  
Европейската банка за 
възстановяване и разви-
тие няма да има проблеми 
с плащанията, ако всичко 
е по надлежния ред - про-
ектите да са изпълнени 
коректно, документаци-
ята да е изрядна. Банка-
та съвместно с фонда е 
оператор по тази сделка 
с 50% финансиране, а ос-
таналите пари са от об-
щината. 

Тук се намесва и Йор-
данка Маркова, председа-
тел на ОП на КСБ - Плов-
див, която настоя да няма 
незавършени обекти след 

Димитровден - Деня на 
строителя. Това, разбира 
се, беше казано символич-
но, но стана ясно, че всич-
ки ще бъдат предадени 
навреме и пловдивските 
деца ще посрещнат зи-
мата на топло и светло в 
реновираните сгради. 

В заключение Пламен 
Иванов обяви, че следва-
щата седмица започва с 
подготовката на отчи-
тането на извършената 
работа по лот 5, като 
настоя изпълнителите да 
обръщат внимание и на 
най-дребните детайли, за 
да се гарантира очаквано-
то високо качество.
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Елица Илчева

28 новоизбрани областни председатели ще присъст-
ват на Общото събрание на КСБ идната седмица. След 
годишните събрания по места през септември всички те 
ще ръководят областните представителства в следва-
щия тригодишен мандат. Едва в няколко града остават 
досегашните председатели, които нямат зад гърба си 

два мандата, колкото позволява Уставът на КСБ. Това 
са София – инж. Николай Станков, Монтана – Николина 
Филипова, Пазарджик - Евтим Янев. В Перник и Плевен са 
избрани инж. Розета Маринова и инж. Таня Каменова, кои-
то в последната година бяха в централното ръководство 
на Камарата. Останалите са нови лица за КСБ. Затова  
в. „Строител“ ги представя с кратките им професионални 
биографии.

София Варна 

Пловдив  

Хасково    

Русе       

Габрово       

Стара Загора           

Плевен           

Перник   

Бургас  

Кърджали   

Инж. Николай 
Станков

Инж. Христо 
Димитров 

Александър Елинов

Роден е през 1965 г. в 
София. Средното си об-
разование получава в Со-
фийската математическа 
гимназия. През 1990 г. за-
вършва УАСГ – Геодезиче-
ския факултет. От 2004 
до 2007 г. в Сити Юни-
върсити, Сиатъл, САЩ, 
защитава магистратура 
по бизнес администра-
ция. Има квалификации по 
техническо оборудване на 
сгради с цел намаляване 
консумацията на енергия 
– Германия, по жилищното 
строителство като стра-
тегия за икономическо 
развитие – САЩ, програма 
за предприемачи от Цен-
трална и Източна Европа 
– Япония, практическа спе-
циализация в областта на 
строителството – САЩ, 
където получава отличи-
ето „Почетен гражданин 
на град Форт Смит, щат 
Арканзас – САЩ”.

От 1994 г. е управител 

на ТД „Мрамороид-1” ЕООД. 
От основаването си фир-
мата работи в областта 
на строителството като 
предприемач и главен из-
пълнител. От 2001 г. до 
2007 г. фирмата развива 
допълнителна дейност в 
Германия като подизпълни-
тел на немски компании в 
областта на сухото стро-
ителство. Основните на-
правления на дейността 
са насочени към управле-
ние на проекти в строи-
телството. 

Д о  м о ме н т а  и н ж . 
Станков е председател на 
ОП на КСБ – София, един 
мандат и заместник-пред-
седател на Комисията за 
воденето, поддържането и 
ползването на Централния 
професионален регистър 
на строителя.

Съсобственик е на 
„Планекс Холдинг“. Роден е 
през 1958 г. в Добрич. За-
вършва строителен тех-
никум в родния си град, а 
след това Висшето воен-
но-строително училище 
в София със специалност 
„Промишлено и гражданско 
строителство - конструк-

ции”. От 1982 до 1992 г. 
работи в системата на 
Строителни войски. През 
1993 г. става съдружник 
във фирма „Планекс” ООД. 
От 2002 г. е управител. 

Има диплома по па-
тентно право. 

Родена е през 1953 г. 
Завършила е икономически 
техникум във Враца. По-
сле следва в Пловдивския 
университет „Паисий Хи-
лендарски“, специалност 
„Математика и информа-
тика“. Със строителство-
то се сблъсква, започвайки 
работа в изчислителния 
център на СМК – Плов-
див, през 1981 г. Прякото й 
участие в разработване на 
програми за организация и 

отчитане на строителни-
те дейности й помага да 
се запознае в детайли с 
характерните особености 
на този процес. 

През 1993 г. учредява 
„Терма Експерт Плюс“ ООД 
с предмет на дейност про-
ектиране и изпълнение на 
отоплителни, климатични 
и ВиК инсталации. 

Родена е в Хасково. Средно образование е завършила 
там, през 1978 г. завършва УАСГ, Хидротехнически факул-
тет, специалност ВиК. Има магистърска степен по ико-
номика от УНСС.

Трудовия си стаж започва в „Благоустройствени 
строежи”, Хасково, като организатор производство и на-
чалник-лаборатория. През 1987 г. става зам.-директор, 
а след това е избрана за директор на общинска фирма 
„Строител”. 

От 1994 г. е собственик на частната строителна 
фирма „Анико” ЕООД. Председател е на съвета на дирек-
торите на „Водно строителство – Хасково“ АД от 2005 г. 
Член е на контролния съвет на Българската национална 
асоциация по водите, участвала е в основаването на Ка-
марата на строителите. Член на Камарата на независи-
мите оценители в България.

Пастпрезидент на Ротари клуб, Хасково, 2012 г./2013 г.
Носител е на множество награди, в това число и на 

Специалната награда на Министерството на труда и 
социалната политика в категорията „Жена предприемач 
на 2011 г.”, като представител в борда на директорите и 
собственик на „Водно строителство – Хасково” АД.

Роден е през 1952 г. 
Управител е на „Алексан-
дър Първи” ЕООД. Бил е 
президент на „Алекс-87 
- Севдалин Петров” ЕТ, 
председател на синдикал-
ната организация на СУ 
„Заводски строежи”, Русе, 
секретар на профсъюза на 
строежа на КТМ, групов 
технически ръководител 
и технически ръководи-
тел. Завършил е УАСГ през 
1993 г., а преди това стро-
ителен техникум в Русе. 
По специалност е строи-
телен инженер ВиК. Бил е 
председател на синдикал-

на организация, председа-
тел на УС на ФК „Дунав“, 
Русе, председател  на УС 
на ФК  „Локомотив 2001“; 
член на СК при БФС, пред-
седател на областния съ-
вет на БФС. 

Горд е с благотвори-
телната си дейност – 
изграждане на Басарбов-
ския манастир, параклис 
на дома за стари хора 
„Приста” – Русе, и мн. др.

Роден е през 1954 г. 
Завършил е строителния 
техникум в Старата сто-
лица, от 1980 е магистър 
- строителен инженер 
хидромелиоративно стро-
ителство от УАСГ. Във Ва-
рна специализира „Научна 
организация на производ-
ството, труда и управле-
нието в строителството”.

В момента е изпълни-
телен директор на „Вод-
строй ВТ” АД. Трудовата 

му кариера започва през 
1980 г. в стопанско пред-
приятие „Водно стопан-
ство“ като технически 
ръководител. От 1987 до 
1989 г. работи като хидро-
инженер в Куба.  От 1992 г. 
е изпълнителен директор 
на „Водно строителство - 
ВТ“ АД, а от 2012 г. на „Вод-
строй ВТ“ АД. Член е  на  
„Лайънс клуб – В. Търново”. 

Роден е през 1966 г. 
Средното му образование 
е от природо-матема-
тическа гимназия „Акад. 
Ив. Гюзелев”, Габрово, със 
специалност „Електрони-
ка”. През 1992 г. завършва 
Стопанската академия  
„Д . А. Ценов”, Свищов, 
със специалност „Соци-
ално-икономическа инфор-
мация” и „Морал и право”. 
От 2003 г. е управител на 
фирма „Мазалат” ЕООД, 

Севлиево. Работодател е 
на над 200 души. Богомил 
Петков е президент на 
„Ротари клуб”, Севлиево; 
член на УС на ПФК „Видима 
Раковски”; член на УС на 
бизнес сдружение „XXI век ” 
– Севлиево, и председател 
на управителния съвет на 
шахматен клуб „Европа” –
Севлиево.

Роден е на 24 юни 1961 г. във Видин. Израснал е и до 
днес живее в Стара Загора. Завършил е Първа гимназия 
„Христо Ботев“, математическа паралелка, след което 
следва във ВСУ „Любен Каравелов“, специалност „Промиш-
лено и гражданско строителство“ и „Строителство на 
сгради и съоръжения“. Дипломира се през 1984 г.

Осем години е офицер в Строителни войски, като се из-
дига до командир на самостоятелен батальон. От 1991 г. 
се занимава с частен бизнес и управлява ФЕРАЛ ООД. 

Родена е в Троян. Завър-
шила е УАСГ със специал-
ност „Промишлено и граж-
данско строителство”. По 
разпределение работи в 
ЗСК „Крум Бъчваров”, Ви-
дин. От 1982 г. е във фир-
мата, която управлява сега 

–„Стройпродукт” – Плевен.
Инж. Маринова е пред-

седател на Комисията по 
професионална етика на 
КСБ.

Таня Каменова е член 
на Изпълнителното бюро 
на Камарата на строите-
лите в България. Благода-
рение на дългогодишния си 
опит в изграждането на хи-
дротехнически съоръжения 
в момента тя е един от 
най-големите специалисти 
в тази област. Управител 
е на пернишката „Хидро-
строй” ООД. 

Към професията я на-
сочва специалността 
„Водно строителство”, в 
която е приета още в тех-
никума. Оттам кандидат-
ства „Хидротехническо 
строителство” в УАСГ.

Започва работа като 
хидростроител още след 

завършването на техни-
кума в държавното тогава 
предприятие „Хидрострой” 
– Перник. След универси-
тета веднага е разпреде-
лена отново там.

За свое бойно кръще-
ние в професията инж. Ка-
менова смята работата 
на язовир „Красава”.

След приватизацията 
на „Хидрострой” – Пер-
ник, влиза в мениджърския 
екип и става управител на 
работническо-мениджър-
ското дружество, което 
продължава дейността на 
старото предприятие. 

Завършил е УАСГ, спе-
циалност „Промишлено и 
гражданско строителство 
– конструкции”. Работил е 6 
години в СМК Бургас като 
строителен инженер, на-
чалник-обект и технически 
ръководител. От 1990 г. е 
едноличен акционер и упра-
вител на „Билдникс“ ЕООД. 

Председател 2 манда-
та на БСК, ОП - Бургас. 
След създаването на КСБ 
2 мандата е член на УС и 
на ИБ на Камарата с ресор 

областни представител-
ства. През 2012 г. е из-
бран за зам.-председател 
на КСБ. През септември 
2013 г. - за председател на 
ОП на КСБ – Бургас. Член е 
на Ротари клуб Приморие - 
Бургас.

Има допълнителни ква-
лификации по икономика на 
строителството и по ев-
ропейски проекти от Вар-
ненския свободен универси-
тет „Черноризец Храбър“.

Роден е през 1949 г. През 1969 г. завършва техникум 
по строителство „Христо Смирненски” в Кърджали, спе-
циалност „Строителство и архитектура”. От 1969 г. до 
1990 г. е технически ръководител в Строителни войски. 
Участва в изграждането на водопровода на Кърджали, 
Мебелния завод и други.

През 1990 г. регистрира строителната фирма „Ар-
дастрой” ООД, в която работи и до днес. Дружеството 
изгражда подстанция „Арпезос”,  участва в ремонта на 
Народното събрание, строи жилищни сгради в София. 
През следващите години и до днес самостоятелно или в 
консорциуми е участвал в изграждането на големи обек-
ти в страната. 

Йорданка Маркова

Инж. Анушка Вальова-Колева

Инж. Любомир 
Шербетов

Богомил  
Петков

Инж. Петко Балабов

Инж. Розета 
Маринова 

Инж. Таня 
Каменова

Велико Търново         

Инж. Николай 
Николов

Инж. Севдалин Петров
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Пазарджик   Видин     

Разград      

Силистра     

Ямбол      

Сливен        

Кюстендил      

Монтана       

Враца        

Смолян         

Търговище          

Благоевград 

Ловеч           

Добрич    

Средно образование 
инж. Евтим Янев завършва 
в Дупница, през 1980 г. се 
дипломира в УАСГ със спе-
циалност „Мелиорации”. 
Има следдипломна квали-
фикация „Мениджмънт“ от 
ВИМСС в Русе.

Трудовата си биогра-
фия започва като тех-
нически ръководител в 
„Предприятие по хидроме-
лиорации и борба с ерозия-
та” в гр. Септември, къде-
то през 1989 г. е назначен 
за директор. През 1993 г. 
създава собствено друже-

ство „Янев-55” ЕТ. Съсоб-
ственик и управител на 
ЗЕМП ООД, Пазарджик. 

В периода 2002-2003 г. 
е изпълнителен директор 
на Изпълнителна агенция 
по хидромелиорации,София. 

В момента е управи-
тел на „Янев-55” ЕООД, 
общински съветник, зам.-
председател на УС на 
Сдружението на частните 
предприемачи и работода-
тели в Пазарджик.

Валентин Кръстев 
е роден през 1965 г. във 
Видин. Богатият му про-
фесионален опит започва 
да се трупа още докато е 
ученик в СМК - Видин. От 
работник в областта на 
водоснабдяването и ка-
нализацията достига до 
позицията началник стро-
ителни обекти. Завършил 
е строителния техникум 

в Плевен със специалност 
„Строителство и архитек-
тура”. 

През 1994 г. съвместно 
със свои колеги учредява 
първата си строителна 
фирма. През 2000 г. про-
дължава самостоятелно 
със създаването на „КИД 
Плюс” ЕООД. 

Роден е през 1967 г. Завършил е УАСГ – София, спе-
циалност „Строителен инженер по ПГС” и специалност 
„Международно право и външна търговия”. Бил е изпъл-
нителен директор на „Цанков-Пенев” ООД, главен инже-
нер на „БКС - Разград” ЕООД и управител на „Монтажи” 
ЕООД, Разград.

От 16 години е изпълнителен директор на „Строй-
монтаж” ЕАД, Разград.

Роден е през 1975 г. в село Добротица, област Си-
листра.

Завършва средното си образование в Силистра, след 
което продължава образованието си във ВМЕИ – Варна, 
със специалност „Елобзавеждане на водния транспорт”.

През 2000 г. започва работа в ЕППР – Силистра, 
като релейчик. През 2007 г. завършва магистратура по 
специалността „Стопанско управление” във ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий”. В момента следва магистратура по 
специалността „Пътно строителство”.

От 2007 г. до настоящия момент работи като упра-
вител на фирма „Пътстроймонтаж” ООД, която е осно-
вана през 1993 г. като правоприемник на производстве-
ната дейност на „Пътно управление“ - Силистра. 

Впоследствие фирмата се приватизира и в настоящ-
ия момент е със 100% частен капитал.

От 2005 г. е магистър 
„Транспортно строител-
ство“ от ВТУ „Тодор Каб-
лешков“, София. Бакала-
върската й специалност 
„Строителство на сгради 
и съоръжения“ е от ВСУ 
„Любен Караелов”, София.

От 2011 г. до момента 
е изпълнителен директор 
на „ПСФ Мостинженеринг” 
АД, Ямбол. Преди това е 
била ръководител на стро-

ителни обекти и организа-
тор строителство в съ-
щото дружество. Между 
2000 и 2004 г. е работила 
като специалист ПТО в 
„Техностройинженеринг 
99” АД, Ямбол.

Роден е през 1956 г. в 
Сливен. Завършил е приро-
до-математическа гимна-
зия в родния си град. Висше-
то му образоване е от ВСУ 
„Любен Каравелов“, специ-
алност строителен инже-
нер. Дълги години е офицер 
в Строителни войски. За-
почнал е като технически 
ръководител на обект и 
достига до командир на 
полк преди закриването на 

военизираното предпри-
ятие през 2000 г. После 
работи като директор на 
Държавно предприятие 
„Строителство и възста-
новяване“ в Стара Загора, а 
след това в партньорство 
с колеги създава част-
ната строителна фирма 
„Стройинженеринг“ ООД. 

Роден е през 1978 г. За-
вършил е математическа-
та гимназия в родния си 
град, а през 2003 г. и УАСГ 
със специалност „Строи-
телство на сгради и съ-
оръжения - конструкции“. 

От 2007 г. до момента 
е управител на „Ай Ди Ес 
Билдинг” ООД. 

Родена е в с. Липен, об-
ласт Монтана. Учи в стро-
ителния техникум във  
Враца. От 1977 г. работи 
към строително-монтаж-
ния комбинат в Монтана. 
През 1992 г. регистрира 
частната си фирма „Ни-
колина Василева“ ЕТ. Пър-

воначално е член на БСК, 
а впоследствие участва 
в учредяването на ОП на 
КСБ в Монтана. Председа-
тел е от 2010 г. 

Роден е през 1969 г. През 
1993 г. се дипломира във ви-
сшето военно-строително 
училище „Любен Караве-
лов”, София – специалност 
„Промишлено и гражданско 
строителство“. 

В периода 1998-1999 г. 
следва в Стопанската 
академия в Свищов, като 
се дипломира с квалифика-
ция „Мениджър по финанси 
и отчетност“. През 2001 
година защитава магис-
търска степен по счето-
водство в ЮЗУ „Неофит 
Рилски” – Благоевград.

Професионалната си 
кариера започва в ГУСВ, къ-
дето придобива компетен-

ции и умения по управление 
технологията на строи-
телния процес.

Мениджърските си 
умения развива във ВиК 
ООД – Враца. Управител е 
на дружеството от 1997 до 
2002 г. Оттогава до днес 
ръководи Строителна ком-
пания ООД. Дружеството е 
сред учредителите на КСБ 
във Враца.

Натрупаният профе-
сионализъм и квалификация 
реализира в бранша и като 
председател на Българ-
ската строителна камара 
– Враца, в периода 2005-
2007 г. 

Родена е през 1981 г. в 
Пловдив. През 2007 г. за-
вършва унивеститета „Ге-
орг Аугуст“ в Гьотинген, 
Германия, специалности: 
„Медии и комуникации” и 
„Икономика”. В момента 
следва право в ПУ „Паисий 
Хилендарски”, Пловдив.

От 2008 г. работи в 
строителния бранш като 
ръководител проекти, 
участва в разработване-
то на строителни програ-
ми и подготовка на оферти 
за участие в обществени 
поръчки и търгове.

През 2009 г. започва 
работа като ръководител 
отдел „Маркетинг и биз-
нес развитие” в „Дюлгер” 
ООД, Смолян, в което дру-
жество през 2013 г. става 

и съдружник.
Има участия в редица 

курсове и обучения в об-
ластта на управление на 
проекти, европейски фон-
дове и програми; общест-
вени поръчки и добри прак-
тики в строителството.

Основните й интереси 
са свързани с правната 
регулация на строител-
ния бранш и дейност, с 
внедряване и прилагане на 
международни стандарти, 
оптимизиране на строи-
телните процеси и логис-
тика. Владее английски и 
немски език.

Роден е през 1962 г. в 
Гълъбово, област Стара 
Загора. Основното и сред-
ното си образование за-
вършва в Търговище през 
1980 г., а през 1987 г. УАСГ 
с квалификация „Промишле-
но и гражданско строител-
ство”. След завършването 
на висшето си образование 
работи в Домостроител-
но предприятие на СМК, 

Търговище, и изграждане 
на селищни системи към 
общината. От 1992 г. е 
съдружник и управител на 
фирма „Топ-инженеринг“ 
ООД. Участвал е в учредя-
ването на КСБ.  

Завършил е строителен 
техникум в Благоевград. 
През 1988 г. се дипломира в 
УАСГ, специалност „Транс-
портно и пътно строител-
ство“. 

Следдипломната му 
квалификация е „Одитор по 
пътна безопасност“. Има 
25 години трудов стаж, 
който започва в „Пътно 
управление – Благоевград“, 

където е проектант-про-
грамист. От 1993 г. до 
1998 г. е последователно 
главен специалист цено-
образуване и главен инже-
нер в „Пиринстройинжене-
ринг” ЕООД. От 1998 г. до 
момента е изпълнителен  
директор на дружеството.

Роден е през 1962 г. 
Завършил е математи-
ческата гимназия „Юри 
Гагарин” в родния си град, 
а после и ВСУ „Любен Ка-
равелов”, военен инженер 
по технология на строи-
телството, строителен 
инженер по технология на 
промишлено и гражданско 
строителство.

От 2003 г. е управител 
на „Булместрой” ЕООД. 

Преди това е управлявал 
ЕТ „Василев –Технострой”, 
а началото на трудовата 
му кариера е свързано с 
месокомбината в Ловеч и 
впоследствие фирма „Бони 
оборот”, където е отгова-
рял за капиталното стро-
ителство. Владее руски и 
немски език.

Роден е на 25 август 
1958 г. в Генерал Тоше-
во, област Добрич. През 
1976 г. завършва природо-
математическата гимна-
зия „Иван Вазов” в Добрич, 
а през 1985 г. - УАСГ, спе-
циалност „Пътно строи-
телство”. 

Същата година по-
стъпва на работа в „Път-
но управление“ - Добрич, 
като последователно за-

ема длъжностите проек-
тант, технически ръко-
водител, началник „ПТО и 
поддържане”.

През 1993 г. става уп-
равител, а впоследствие 
и изпълнителен директор 
на „Пътно строителство” 
АД – Добрич.

Инж. Евтим 
Янев

Валентин 
Кръстев

Инж. Георги  Изворов

Димо Мирчев

Инж. Стефан 
Стефанов

Светослав 
Борисов

Николина 
Филипова 

Инж. Росен 
Дудушки 

Весела Цолова

Инж. Пламен 
Димитров

Инж. Стефан 
Стоев

Инж. Валентин 
Зеленченко 

Инж. Емил Миланов

Инж. Петя Петрова
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Екип на КСБ,
Таня Бъчварова,
ръководител звено 
„Анализи и прогнози“

Първото полугодие на 2013 г. 
показва слаб темп на нараства-
не на приходите. Това очерта-
ва тенденция за тежка година 
с недостатъчни основания за 
трайно съживяване на бранша. 
Зад финансовите показатели 
стои информация за недобре 
работеща бизнес среда, която 
не формира активи за напредък 
на строителните фирми. Оч-
акванията за следващите три 
месеца остават резервирани. 
Данните от статистическия 
анализ за периода януари-юни 
2013 г. сочат:     

 забавено развитие в стро-
ителния сектор, липса на обек-
ти;

 липса на инвестиционна 
активност; 

 не се наблюдава нараства-
не на обемите;

 задлъжнялост на държава-
та и общините;

 задлъжнялост на бизнеса 
към банките; 

 междуфирмена задлъжня-
лост; 

 вътрешнофирмен дефицит 
на свободни парични средства. 

Може да се обобщи, че дохо-
дите са ниски, дълговете нара-
стват, а наличните средства 
намаляват. Това са факторите, 
диктуващи слабото вътрешно 
търсене, отсъствието на дви-
гатели за растеж, трудности 
при планирането в строителния 
бизнес. Анализът представя 
картина не само на занижени 
обеми продукция, но и на драс-
тично намаление на печалбата.  

Над 90% от строителните 
компании не могат да се пох-
валят със заделени средства 
за разрастване и инвестиции. 
Измамен ръст има и при оста-
налата част. Значителен брой 
от спечелените големи общест-
вени поръчки са на изключител-
но занижени цени и не създават 
баланс, нито така необходимия 
дивидент за напредък. Разбира 
се, има и изключения, но индус-
трията не е в състояние да 
размести пластовете на за-
стоя. Липсва печелившата ком-
бинация. През последните три 
години цените на ключови суро-
вини и материали се повишават. 
Спрямо 2005 г. те са поскъпнали 
общо с 86% според данните на 
Международния валутен фонд. 
Цените на храните са се пови-
шили със 74%, на металите с 
81%, а на петрола се е удвоила.

Фирмите са предпазливи по 
отношение на прогнозите си за 
сигурност и напредък до края на 
2013 г. За полугодието на 2013 г. 
отрасъл „Строителство“ фор-
мира 5,6% от БДС, с над 19 хил. 
предприятия, включително и 
тези без реализиран оборот по 
предварителни данни на НСИ. По 
данни на ЦПРС към 2 октомври 
2013 г. вписаните строителни 
компании са 4227, а заличените 
456. 

Членове на КСБ към септем-
ври 2013 г. са 1445 редовни и 25 
сдружения. През 2012 г. са били 
1579 редовни и 25 сдружения. Да-

нните от ЦПРС показват, че за 
последните три години са от-
паднали над 1700 компании. От 
2010 г. до момента броят на ре-
гистрираните фирми не се про-
меня. През 2013 г. се наблюдава 
тенденция за намаляване на за-
личените фирми по неизпълнение 
на процедурата по чл. 20, ал. 2 
от Закона за Камарата на стро-
ителите. Строителната ин-
дустрия за периода януари-юни 
на 2013 г. се гради основно от 
83% малки фирми, 15,5% средни 
и 1,9% големи, като са разпре-
делени по критерий „персонал“.   

Произведената продукция 
за януари-юни на 2013 г. общо 
за отрасъл „Строителство“ е 
4497 млн. лв. Това регистрира 
намаление с 15,6% в сравнение 
със същия период на 2012 г. В 
сравнение с предходното три-
месечие се наблюдава ръст от 
49,3%, но спрямо полугодието 
на 2009 г. намалението е 48,8%. 
Прогнозата за 2013 г. е произве-
дената продукция да достигне 
10 900 млн. лв., което е връщане 
на нивата от 2006 г. Незавър-
шеното строителство към края 
на 2012 г. възлиза на 19 млрд. лв.

Сегментът сградно стро-
ителство, включващ жилищни 
и други сгради, представлява 
58,6% от общо произведената 
продукция в отрасъла за пър-
вото шестмесечие. Отбелязва 
се спад с 12,6% в сравнение със 
същия период на 2012 г. В срав-
нение с първото тримесечие на 
2013 г. има повишение с 44%, а 
спрямо най-високото ниво от 
2008 г. спадът е с 57,4%. 

С е г ме н тъ т,  в к л ю ч ва щ 
инженерно строителство, 
транспортна инфраструктура, 
тръбопроводи, електропрово-
ди, далекосъобщителни линии, 
представлява 41,4% от общо 
произведената продукция за по-
лугодието. Той продължава да 
регистрира спад, като намале-
нието е с 19,6% в сравнение със 
същия период на предходната 
година. Спрямо първото триме-
сечие на 2013 г. обаче ръстът е 
с 64%. В сравнение с най-високо 
постигнатото ниво през 2009 г. 
има спад от 40,8%. Сключени-
те договори за полугодието по 
този сегмент на  инженерна-
та инфраструктура, обхващащ 
ВиК и енергийни обекти, са 463 
на обща стойност 1816 млн. лв. 
Анализът показва, че сегментът 
е движен основно от обществе-
ни поръчки, чиито възложители 
са държавата и общините, а фи-
нансирането на дейностите е с 
европейски средства.

Сключените договори по обявени 

обществени поръчки

за първите шест месеца на 
2013 г. са 339 на обща стойност 
226 млн. лв. при произведена про-
дукция за 2633 млн. лв. Монито-
рингът сочи, освен че сградното 
строителство е преобладаващо 
и че то е формирано най-вече от 
частни инвестиции.

Брутната добавена стой-
ност в отрасъл „Строителство“ 
за полугодието на 2013 г. е 1722 
млн. лв., което е 5,8% от общо 
формираната БДС. Спадът в 
сравнение със същия период на 

2012 г. е 99 млн. лв., с което се 
запазва тенденцията от по-
следните 4 години.

БДС в строителството е 
под нивото от 2007 г., а в срав-
нение с полугодието на 2009 г. 
бележи спад с 924 млн. лв. 

На едно заето лице се па-
дат 4098 лв. от текущия обем 
БВП за първото тримесечие и 
5970 лв. за второто. Наблюдава 
се ръст. Отработените чове-
кочаса за първото тримесечие 
на 2013 г. са 48 334 137, или 381 
часа положен труд от един нает 
по трудово правоотношение. 
Те нарастват на 52 063 934 за 
второто тримесечие на 2013 г., 
което е 400 часа положен труд 
от страна на нает в строи-
телството. Повишението е със 
7,7% и е обяснимо със сезонния 
характер на заетостта. Об-
щите разходи за един отрабо-
тен час се увеличават с 4,9% 
за второто тримесечие. Едно 
лице за първото тримесечие 
произвежда строителна продук-
ция на стойност 10 369 лв. През 
второто - за 15 935 лв. Наблюда-
ва се по-малко произведена про-
дукция при по-голям брой заети 
през първото тримесечие. През 
второто тримесечие е обратно. 

Задълженията на общините 
към 30 юни 2013 г. възлизат на 
160 млн. лв. по данни на Минис-
терството на финансите. Над 
80% от тях са към строителна-
та индустрия. Забавени са пла-
щанията от 138 общини, или 52% 
от местните власти. Те очевид-
но имат проблеми - не само от 
гледна точка на финансовата 
дисциплина, но и такива, водещи 
до стагнация на бизнеса. 

Общинските приходи беле-
жат спад. За 2012 г. в сравнение 
с 2008 г. те са намалели с 943 
млн. лв., или с около 70%. По по-
следни данни държавата започ-
на да се издължава на фирмите. 
Около 1 млрд. лв. е сумата към 
строителния сектор. Необхо-
дима е коректна политика по 
отношение на плащанията от 
страна на централната власт 
и на строителните фирми – за 
качество и срокове на изпълне-
ние. Нужни са сигурност и ста-
билност на бизнеса. От нача-
лото на годината се забелязва 
задържане на инвестиционните 
проекти и отдръпване на стро-
ителните предприемачи. 

Потребителските заеми 
нарастват с 91 млн. лв. през 
второто тримесечие, привлече-
ните депозити общо намаляват 
с 461 млн. лв. При отпуснати 
57,64 млрд. лв. брутни заеми ло-
шите кредити са 9,85 млрд. лв. 
Към края на първото полугодие 
на 2013 г. лошите и преструк-
турирани заеми представляват 
23,05% от общия обем отпусна-
ти към бизнеса и домакинства-
та средства по данни на БНБ. 
Важна и стратегическа задача 
на държавата трябва да бъде  
стабилизирането на бизнес 
средата, като се има предвид  
икономическият дисбаланс и 
се насърчат инвестиционните 
процеси. При адекватна полити-
ка за стимулиране на български-
те предприемачи и повишаване 
на конкурентоспособността 
през следващите две години оч-

Обединен, строителният бранш може да бъде на         

Регистрирани строителни компании в ЦПРС (2008-2013 г.)

2007 г. към 31.12.2007 г.
регистрирани 199

заличени няма

2008 г.    към декември
регистрирани 5131

заличени няма

2009 г.       

към 25.09.2009 г. регистрирани 5815

към декември 2009 г.
регистрирани 4989

заличени 1299

2010 г.      към декември
регистрирани 4222

заличени 1280

2011 г.  към декември
регистрирани 4192

заличени 563

2012 г.       към декември
регистрирани 4160

заличени 596

2013 г.      към септември
регистрирани 4138

заличени 456

Регистрирани строители в ЦПРС на КСБ към 02.10.2013  г.  
                                                                       Данни на ЦПРС  

Регистрирани 
строители 

общо                           
4227 

Регистрирани 
български   

юридически 
лица    

4177 

Регистрирани 
чуждестранни  

юридически 
лица  50     

 
 

Разпределение  на фирмите по критерий „Персонал“  
% по данни на ЦПРС при КСБ към 02.10.2013 г.  

 
 
 
  

                                                                                      данни на  ЦПРС при КСБ 

Малки до 49 
души  

Средни от 50 до 
249 души  

Големи от 250 
души  

      Малки  
        83,0% 

Средни 15,5%  Големи 
            1,5% 

Продукция на строителните предприятия  
2007 г. – 2013* г., млн. лв.  

                                                                              *По предварителни данни на НСИ  

С

0

5 000
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2007 г. 
2008 г. 

2009 г. 
2010 г. 

2011 г. 
2012* г. 

2013* г. 
/прогноза/  

15 733 

21 582 
19 296 

13 250 12 818 12 705 

10 900 

Строителство -  общо   

Продукция на предприятията от строителството, млн. лв.  
 

I полугодие 2012* г . – I полугодие 2013* г. 
                                                                                  * По предварителни данни на НСИ 

I полуг. 
2012* г . 

I полуг. 
2013* г .

Темп, 
% 

Строителство - общо

 
 

 
5  331  4 497  -  15,6  %  

Сградно строителство 

 
 

 
3 014  2 633  -  12,6  %  

Инженерно строителство 

 
 

 
2 317  1 864  -  19,6  %  
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        правилното място за следващите седем години

акванията са за увеличение на 
потреблението от 2,2 до 2,6 на 
сто, а на инвестициите – с меж-
ду 5,3 и 6,5% според анализ на 
икономистите от БАН.

Обща строителна  

активност по данни  

на БНБ

През първото полугодие на 
2013 г. чуждите инвестиции 
общо за страната по предвари-
телни данни на БНБ са 711 млн. 
евро, или 3,9% от БВП. В срав-
нение с ревизираната стойност 
на миналогодишните капитало-
вложения има спад с 37,3%. Вло-
женията в основен капитал са 
537 млн. евро, или 76% от инвес-
тициите общо. Реинвестирана-
та печалба е незначителна - в 
рамките на 6,9%, или 49,2 млн. 
евро.

 Запазва се тенденцията за 
намаление на ръста на реин-
вестираната печалба при инвес-
тициите от дялов капитал и при 
вложенията в основен. 

Чуждестранните инвести-
ции в отрасъл „Строителство“ 
за първото полугодие на 2013 г. 
са 24 млн. евро и бележат драс-
тичен спад с 85,3% в сравнение 
със същия период на 2012 г. По-
нижението спрямо последното 
тримесечие на 2013 г. е с 38,4%. 
Общият размер на лошите и 
преструктурирани заеми възли-
за на 9,9 млрд. лв., като от тях 
20% са жилищни кредити. Инвес-
тиционните сделки с недвижими 
имоти в България възлизат на 
54,2 млн. евро в периода януа-
ри - август 2013 г. Обемът е с 
26% над този за цялата 2012 г. 
и с 49% повече в сравнение със 
същия период на 2012 г. Пазарни-
ят дял на българските купувачи 
на инвестиционния пазар оста-
ва висок, макар че намалява на 
56% в периода януари-август 
2013 г. от 75% през 2012 г. Жи-
лищният пазар в момента е ак-
тивен, предлаганите имоти са 
на разумни цени. Купувачите са 
ориентирани в тенденцията на 
покачване на нивата и бързат 
да сключат изгодна сделка сега.

Издадените строителни  

разрешителни 

за сгради през първото полу-
годие на 2013 г. по данни на НСИ 
са 4271 за обща разгърната 
площ 1 771 618 кв. м. В сравнение 
със същия период на предходна-
та година се наблюдава намале-
ние със 194 броя на издадените 
разрешителни, или спад от 4,3% 
и незначителен ръст на застро-
ената площ с 4,6%. Издадените 
разрешителни за строеж на 
жилищни сгради са 1915, като в 
тях са заложени 4862 жилища с 
670 912 кв.м РЗП. Администра-
тивните сгради са 64 с 40 758 
кв. м РЗП, а другите постройки 
са 2292 с 1 059 948 кв. м РЗП. 
Спрямо първото полугодие на 
2012 г. издадените разреши-
телни за строеж на жилищни 
сгради намаляват с 8,2%. Жили-
щата в тях нарастват с 2,6%, 
но застроената площ намалява 
с 2,3%. При административните 
сгради спадът е с 15,8%, разгъ-
натата им застроена площ на-

раства с 10,3%. Другите сгра-
ди са по-малко с 0,4%, тяхната 
РЗП нараства с 9,3%. Най-голям 
брой разрешителни за строеж 
на нови жилищни сгради са изда-
дени в областите Пловдив - 489, 
Бургас – 330, Варна - 315, София 
- 305. 

Наблюдава се нарастване на 
платените такси за издаване 
на строителни разрешителни 
в София по данни на дирекция 
„Архитектура и градоустрой-
ство“ към Столичната община. 
Ситуацията е същата и в други 
градове. За първото полугодие 
на 2013 г. платените такси са 
общо 1935 хил. лв. при 1463 хил. 
лв. за същия период на 2012 г., 
като ръстът е с 32%.

Започнатите нови сгради 
във всички сегменти за първо-
то полугодие на 2013 г. по данни 
на НСИ са 1982 на брой с РЗП 

898 813 кв. м. Намалението е с 
4,5% в сравнение със същия пе-
риод на 2012 г. Жилищните сгра-
ди са 1064 с 3242 жилища в тях и 
с 417 547 кв. м РЗП. Администра-
тивните сгради са 46 с 33 159 
кв. м РЗП. Другите сгради са 
872 с 448 107 кв.м РЗП. Спрямо 
същия период на 2012 г. започна-
тите нови сгради са по-малко с 
4,5%. От тях жилищните пък са 
по-малко с 0,1%, а жилищата в 
тях - с 0,7%. Общата им застро-
ена площ нараства с 3,3%. 

Регистрирано е увеличение 
на започнатите администра-
тивни сгради с 24,3% и ръст на 
общата им застроена площ със 
176%. За първи път през послед-
ните две години се отбелязва 
тенденция за нарастване на за-
строената площ. Другите сгра-
ди бележат намаление с 10,4%, 
а тяхната РЗП – спад с 15,1%. 

Строителството на най-голям 
брой нови сгради е започнало в 
областите Бургас - 236 жилищ-
ни, 159 административни и 69  
други сгради; Варна - общо 183, в 
т.ч. 119 жилищни, 3 администра-
тивни и 61 други; Пловдив общо 
179, от които  115 жилищни и 64 
други.

Въведените в експлоатация 
новопостроени жилищни сгра-
ди през първото полугодие на 
2013 г. по данни на НСИ са 1110, 
което обуславя спад с 4,4% 
спрямо предходната година. Но-
вопостроените жилища в тях 
са 4687, или с 2% по-малко. Най-
голям брой въведени в експло-
атация жилищни сгради има в 
областите Варна - 217 сгради с 
1138 жилища в тях, Бургас – 154 
сгради с 1297 жилища, и Пловдив 
- 91 сгради с 310 жилища.

Общата полезна площ на 
всички новопостроени жилища 
през полугодието на 2013 г. е 

397 хил. кв. м, или с 3,7% по-мал-
ко в сравнение с полугодието на 
2012 г. Жилищната площ също 
намалява с 5,3%. 

Безработицата

за полугодието на 2013 г. в 
страната остава висока, бро-
ят на незаетите е 447 хил. по 
данни на Евростат. На годишна 
база те са със 7,6%, или 39 000 
души повече. 11,4% от безра-
ботните в страната са от от-
расъл „Строителство“. Новоре-
гистрирани за полугодието на 
2013 г. са 51 хил. души. Те са с 
6,5% по-малко в сравнение със 
същия период на 2012 г. В срав-
нение с полугодието на 2009 г. 
безработните се увеличават с 
90 на сто. 

Анализът показва, че няма 
устойчиви процеси на възста-

Продукция на строителните предприятия  
I трим. 2010 г. –  II трим. 2013*  г., млн. лв.  
                                                                              *По предварителни данни на НСИ  
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Незавършено строителство по данни на НСИ за 2012 г.  
Предварителни данни  /по справката за разходите за ДМА/  

Показатели      

 
 

Дълготрайни материални  
активи в процес на изграждане 

към 31.12.2012 г .  
(незавършено строителство)  

Хил. лв. 

Общо 18 840 445 

Сгради, строителни съоръжения и конструкции  14 106 173 

       Жилищни сгради 893 806 

       Нежилищни сгради  5 580 712 

      Строителни съоръжения и конструкции  7 631 655 

Машини , производствено оборудване и апаратура  2 578 945 

Транспортни средства 99 474 

Други разходи 2 055 853 

Задължения на общините  към 30.06.2013 г.
Данни на Министерство на финансите  

Областни центрове   Просрочени задължения 
към 31.03.2013 към 30.06.2013 г. г.   

(в лева)   

Просрочени задължения към 

(в лева)
 

Столична община и райони  7373948 8697239  
Благоевград 7593426 7660077 

Бургас 4018647 8237740 

Варна 3282328 289448 
ВТърново 1344557 1083150 
Видин 11382883 13925539 
Враца 4422278 4684930 
Габрово 724348 133481 
Добрич 3684858 1677436 
Кърджали  14977777 14898735 
Кюстендил  10565075 10076663 
Ловеч 771297 773824 
Монтана  739894 478641 
Пазарджик  14724022 17280244 
Перник 14890539 14268070 
Плевен 257158 235125 
Пловдив 10954516 10552089 
Разград 103041 137673 
Русе 1749167 2498505 
Силистра  4935881 4926300 
Сливен 6438430 7044113 

Обща строителна активност  
Разходите за придобиване на ДМА като цяло  намаляване  в отрасъл 
„Строителство“ за полугодието. Намалението е от 22% в сравнение със същия 
период на 2012 г.  
Намалението в сравнение с предкризисният период е от 59.2%. Запазване на 
тенденцията на драстично намаляване на разходите за придобиване на ДМА  
Това се дължи на несигурност в бизнес средата, намаляване на планираните 
средства за активи от фирмите, дължи се и  на факта, че държавата, 
общините имат натрупани задължения към строителните фирми.  
 
 

Строителство –незавършено производство    на    2013 година         
предварителни данни . 
 

 
 

Икономически дейности  

 
Изменение на запасите  

от незавършено 
производство – полугодието  

на 2013 г.  

         хил. лв. 
F. Общо строителство (41+42+43)  270 941  

41 - Строителство на сгради   
 
42 - Строителство на съоръжения  

 
111 520  

 
43 - Специализирани строителни дейности  

 
-18 482  

177 903

 на стр. 14
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новяване на пазара на труда в 
отрасъла. Очакваният ръст не 
е достатъчно висок, за да ус-
пее да генерира нужните нови 
работни места, които да ком-
пенсират съкратените, след-
ствие преструктуриране на 
икономиката. Прогнозата е, че 
високата безработица и слаба-
та активност на трудовия па-
зар ще са основните фактори, 
които ще ограничават ръста на 
номиналната работна заплата 
както през тази, така и през 
следващата 2014 г. Допълните-
лен фактор в тази насока ще е 
и очакваната ниска инфлация. 
За трайно понижаване на безра-
ботицата и създаване на нови 
устойчиви работни места е не-
обходимо подобряване на бизнес 
средата и насърчаване на инвес-
тиционната дейност. 

По оценка на повечето стро-
ителни компании приоритет в 
момента е оцеляването на биз-
неса. Ще има ли оптимистични 
прогнози? Те са трудна зада-
ча дори ако целта е запазване 
на сегашните свити обеми на 
работа. Очакванията за нама-
ляване на безработните са за 
2014 г., когато България ще раз-
полага със 100 млн. евро за цел-
та от еврофондовете. Пакетът 
от програми все още се разра-
ботва от Министерството на 
труда и социалната политика, 
бизнеса и синдикатите.

По предварителни данни на 
НСИ наетите лица по трудово и 
служебно правоотношение към 
края на юни 2013 г. намаляват 
с 1% и достигат 2253 души в 
сравнение със същия период 
на 2012 г. Наетите в отрасъл 
„Строителство“ по трудово и 
служебно правоотношение пред-
ставляват 5,7% от всички. Тен-
денцията на спад се запазва и за 
полугодието на 2013 г. Данните 
показват намаление от 5,1% в 
сравнение със същия период на 
2012 г.  

През първото полугодие на 
2013 г. средната месечна ра-
ботна заплата в строител-
ството бележи незначителен 
ръст от 3,8% в сравнение с 
първото полугодие на 2012 г. За-
етите лица за първото триме-
сечие са 3189 млн., за второто 
- 3516 млн. Заетите в отрасъл 
„Строителство“ представляват 
5% от работещите. Структу-
рата на заетите показва нама-
ление на относителния дял от 
4,2% в сравнение с полугодието 
на 2012 г. Заетите лица в от-
расъл „Строителство“ за пър-
вото тримесечие на 2013 г. са 
174 хил., а за второто - 169 хил. 
Наблюдава се тенденция на на-
растване с 3%, но този факт се 
дължи на сезонната активност.

Сключени договори по обект на 

поръчката според данни на АОП

Сключените договори по обя-
вени обществени поръчки към 
30 септември 2013 г. са 1847 
с обща стойност 3115 млн. лв.  
Увеличението в сравнение със 
същия период година по-рано е 
три пъти повече по отношение 
стойността и броя на контра-
ктите. Разпределението на 
фирмите, сключили договори 
по критерий „нетни приходи от 
продажби и персонал“, е, както 
следва:

Малки строителни фирми - 
664 договора, или 36% от всички 

споразумения
Средни строителни фирми 

- 854 договора, или 46,2% 
Големи строителни фирми 

- 271 договора, или 14,7% 
Нерегистрирани фирми в 

ЦПРС – 58 договора, или 3,1%

Възможности за сигурност и 

напредък

Значимо разрастване на 
строителния бизнес не се очак-
ва до края на 2013 г. Песимизмът 
от изнесените резултати може 
да се смекчи от усвояването на 
средства по програмите с евро-
пейско финансиране. Надеждите 
изцяло са насочени към следва-
щия програмен период. Една от 
възможностите пред строител-
ния бранш да поеме напред са 
финансираните с публични сред-
ства проекти. През следващия 
програмен период 2014-2020 г. 
средства в размер на над 2 
млрд. евро от Кохезионния фонд 
на ЕС ще бъдат инвестирани за 
подобряване на публичната ин-
фраструктура. 

Средствата за пътища ще 
бъдат по-ограничени и по тази 
причина трябва да се анализи-
рат внимателно възможности-
те за други източници на финан-
сиране. Обемите за следващите 
две години ще се формират в 
по-голямата си част от ВиК 
обекти.

Голямото предизвикател-
ство за администрацията и 
пътните фирми през 2014 г. ще 
са търговете за текущ ремонт 
и поддръжка на републиканска-
та пътна мрежа в 27 области за 
четиригодишен период. Ще бъде 
поставен таван на стойността 
на единичните цени за отделни-
те видове работи. Предстои 
обявяването на търгове за под-
държане на автомагистралите 
„Хемус“, „Люлин“, „Струма“ и но-
вите отсечки на „Тракия“. 

По-малките пътни компании 

ще имат възможност да участ-
ват в изпълнението на проекти-
те за рехабилитация на инфра-
структурата, финансирани със 
средства по ОП „Региони в рас-
теж“. От 2014 г. Агенция „Път-
на инфраструктура“ ще може да 
кандидатства с проекти в рам-
ките на бюджет от близо 170 
млн. евро. 

По програмата чрез при-
оритетната ос за градско 
развитие ще се инвестират 
близо 840 млн. евро в проекти 
за енергийна ефективност, 
социална, спортна и културна 
инфраструктура, както и за по-
добряване на градската среда. 
Според Министерството на ре-
гионалното развитие повечето 
от тези дейности ще могат да 
бъдат изпълнявани от малкия и 
средния бизнес.

Готови са регионалните 

генерални планове, които оч-
ертават необходимите инвес-
тиционни инициативи за обно-
вяване и модернизиране на ВиК 
сектора и подобряване качест-
вото на предлаганите публични 
услуги. Завършена е и страте-
гията за развитие и управление 
на водоснабдяването и канали-
зацията до 2023 г. След стро-
ителството на магистрали, 
софийското метро и рехабили-
тацията на километри пътища 
водните проекти са голямата 
финансова надежда за строи-
телството. И почти единстве-
ните, за които ще текат значи-
ми обществени поръчки до края 
на годината и през следващия 
програмен период.

Проектирането на лот 3 
от АМ „Струма“ ще приключи в 
края на 2014 г., като търговете 
за възлагане ще започнат през 
2015 г. Строителството на най-
трудните участъци ще бъде на 
стойност 750 млн. евро. Според 
изнесената информация от Ми-
нистерството на транспорта, 
информационните технологии 
и съобщенията строителство-
то на лот 3 е договорено с ЕК, 
а стойността ще бъде 1 млрд. 
евро. На този етап липсват 
достатъчно средства за при-
ключването на АМ „Хемус“, но се 
работи по започване на отсеч-
ката от Ябланица до разклона 
за Ловеч и Плевен, като стой-
ността й ще бъде около 170 млн. 
евро.

КСБ остава активна страна 

Създаване на здрава бизнес 
среда, на условия за лоялна кон-

куренция, намаляване на сивия 
сектор, повече средства за 
публични инвестиции, плащане 
по договорите до 30 дни, при-
вличане на чужди и местни ин-
веститори. Това са стъпките, 
които КСБ очертава като необ-
ходими за възстановяването и 
развитието на малкия, средния 
и големия бизнес.

Отстраняването на про-
блемите при обществените 
поръчки е друг ключов фактор. 
Затова усилията ще бъдат 
насочени към усъвършенства-
не на нормативната уредба и 
административната дейност 
по отношение на търговете, 
премахване на „брокерите“ на 
обществени поръчки. Предпри-
емат се действия за подобря-
ване  условията за правене на 
бизнес, облекчаване и премах-
ване на регулаторни режими, 
усъвършенстване на Закона 
за обществените поръчки. Не 
трябва да се допуска порочната 
практика за дъмпинг на цените. 
Натрупаният опит показва, че 
тя не носи ползи нито на стро-
ителите, нито на държавата. 
Камарата настоява и търсене-
то на пазари в трети страни 
да стане национална политика. 

Публично-частното парт-
ньорство също е начин за сти-
мулиране на бизнеса, но зависи 
от инициативата на централ-
ната и местната власт. Ефек-
тивна стъпка за запазването 
на малките и средните фирми 
е консолидирането на бизнеса. 
Обединен, строителният бранш 
може да бъде на правилното 
място през следващите седем  
години.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ДО 31.07.2013 г.,  
Евро 

По данни на Министерството на финансите  

ОПЕРАТИВНА 
ПРОГРАМА  

Бюджет на програмата  Договорени 
средства  

Реално 
изплатени суми  

Получени  
траншове от ЕК  

Общо 
финансиране  

Финансиране от 
ЕС  

Национално  
съфинансиране  

Общо към 
31.07.2013 г. 

% на 
изпъл -
нение  

Общо към 
31.07.2013 г. 

% на 
изпъл -
нение  

Получени 
траншове от ЕК 
(дял от ЕС) към 

31.07.2013 г. 

% на 
изпъл -
нение  

ОПТ  2 003 481 166 € 1 624 479 623 € 
 

379 001 543 € 
 

1 973 499 555 € 98,50% 980 445 074 € 48,94% 850 256 800 € 52,34% 

ОПОС  1 800 748 085 € 1 466 425 481 € 334 322 604 € 2 735 438 972 € 151,91 % 491 359 148 € 27,29% 316 138 331 € 21,56% 

ОПРР  1 601 274 759 € 1 361 083 545 € 240 191 214 € 1 549 180 343 € 96,75% 717 556 429 € 44,81% 568 464 906 € 41,77% 

ОПРКБИ  1 162 215 552 € 987 883 219 € 174 332 333 € 979 937 727 € 84,32% 578 596 336 € 49,78% 520 365 557 € 52,67% 

ОПТП  56 819 427 € 48 296 513 €   8 522 914 € 54 821 331 € 96,48% 23 370 695 € 41,13% 17 671 679 € 36,59% 

ОПРЧР  1 213 869 575 € 1 031 789 139 € 182 080 436 € 1 162 954 953 € 95,81% 565 488 250 € 46,59% 447 626 096 € 43,38% 

ОПАК  180 789 087 € 153 670 724 € 27 118 363 € 147 092 366 € 81,36% 86 925 775 € 48,08% 67 849 188 € 44,15% 

ОБЩО  СКФ  8 019 197 651 € 6 673 628 244 € 1 345 569 407 € 8 602 925 247 € 107,28% 3 443 741 706 € 42,94% 2 788 372 557 € 41,78% 

ПРСР  3 231 343 097 € 2 603 359 120 € 627 983 976 € 2 545 292 898 € 78,77% 1 559 403 033 € 48,26% 1 378 422 698 € 52,95% 

ОПРСР  101 168 996 € 75 876 747 € 25 292 249 € 88 997 547 € 87,97% 32 854 924 € 32,48% 24 502 674 € 32,29% 

ОБЩО 
ЗЕМЕДЕЛСКИ 
ФОНДОВЕ  

3 332 512 093 € 2 679 235 867 € 653 276 225 € 2 634 290 445 € 79,05% 1 592 257 957 € 47,78% 1 402 925 372 € 52,36% 

  ОБЩО  11 351 709 744 € 9 352 864 111 € 1 998 845 632 € 11 237 215 692 € 98,99% 5 035 999 663 € 44,36% 4 191 297 929 € 44,81% 

--

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ДО 31.07.2013 г.,  
млн. € 

По данни на Министерството на финансите  
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Реално изплатени суми  общо  Договорени средства -  общо

Започнато строителство на нови сгради  
I полугодие 2012 г. – I полугодие 2013 г., бр.  

                                                                                                             По данни на НСИ 

Видове 
сгради 

I полуг. 2012 г . I полуг. 2013 г . Ръст  I.2013 г. / I.2012  г. 

Бр. РЗП, 
 м²  Бр. РЗП, 

 м²  
Бр. % % 

Общо 
 сгради 2 075 944 086 1 982 898 813 - 93 - 4,5% - 4,8% 

Жилищни 
сгради 1 065 1 064 - 1 - 0,1% 

Жилища  3 264 404 282 3 242 417 547 - 22 - 0,7% 3,3% 

Администра -
тивни  
сгради 

37 11 989 46 33 159 9 24,3% 176,6% 

Други сгради 973 527 815 872 448 107 - 101 - 10,4% - 15,1% 

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради  
за I полугодие 2007 г. – I полугодие 2013 г.  

за страната, бр.  
                                                                                       

По данни на НСИ 

189 186 158 107 104 76 64
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Мартин Славчев

„Тайтън Машинъри България” 
АД спечели златен медал и диплом 
от тазгодишното издание на Меж-
дународния технически панаир в 
Пловдив. Наградата бе получена 
за представения по време на изло-
жението комбиниран багер-това-
рач Case 580 ST. Багер-товарачи-
те CASE са символ на качество и 
престиж от 1957 г. досега.

И тази година по време на 
Пловдивския панаир „Тайтън Ма-
шинъри България” АД представи 
най-новите модели на водещия 
световен производител на земе-
копна и товарачна техника CASE, 
както и телескопичните товарачи 
MERLO. Новост на щанда на бъл-
гаро-американското дружество 
бе оборудването на световния ли-
дер в производството на мобилни 
компресори и генератори ATLAS 
COPCO.

На щанда на фирмата, който 
беше разположен на площ 1000 
кв. м, посетителите на панаира 
можaха да се запознаят с новия 
модел колесни багери WX148, от 
който вече има доставени и ра-
ботещи машини в България, както 
и багер-товарачите CASE 580ST, 
оборудвани с новия двигател Tier 4, 
отличаващ се с изключителна про-
изводителност, съчетана с висока 
икономичност. За първи път „Тай-
тън Машинъри България” АД пред-
стави гамата на верижните челни 
минитоварачи на CASE, а именно 
модел TV380, наложилите се вече 
на пазара телескопични товарачи 
на MERLO от сериите Panoramic и 
Roto, както и най-новите модели 
мобилни компресори ATLAS COPCO.

Машините

Верижен багер CASE CX130B

Представената 13-тонна ма-
шина е окомплектована с гумени 
вериги и пълен набор хидравлични 
линии за монтиране на разнообра-
зен прикачен инвентар. Това е най-
добрият избор за работа в град-
ски условия - без разрушаване на 
инфраструктурата около обекта. 

Колесен багер CASE WX148

Новото поколение колесни 
багери серия 8 на CASE са пред-
ставени чрез своя бестселър 
17-тонния WX148 с вградената 
суперчувствителна хидравлична 
система, състояща се от 3 пом-
пи, като едната помпа е предназ-
начена единствено за функцията 
въртене. Това осигурява безпро-
блемно едновременно използване 
на няколко функции, което обуславя 
по-добър контрол над машината и 
висока производителност при ко-
паене.

Верижен булдозер CASE 1650 

L XLT

Това е представител на клас 
16-18 тона с 6-позиционна дъска 
и рипер с 5 зъба. Управлението на 
машината се извършва чрез мно-
гофункционални джойстикове, чрез 

които се постига плавна работа и 
създават комфорт, иначе чужд за 
този тип машини.

Колесен челен товарач CASE 

821F

Този тип машини, оборудвани с 
изцяло новата система за прера-
ботка на изгорелите газове с до-
бавка AdBlue и достигане до ниво 
на вредни емисии Tier IVi, се пред-
ставят за втори пореден път на 
Пловдивския панаир, но в по-висок 
клас – 18 тона и кофа 3,5 m3. Този 
патент на CASE спечели златен 
медал на миналогодишния Пловдив-
ски панаир.

Комбинирани багер-товарачи 

CASE 580ST и 695ST

Машините са окомплектова-
ни с изцяло новата телескопична 
багерна стрела, разработена и 
патентована от CASE. По този 
начин се постига намаляване на 
експлоатационните разходи, лес-
на и бърза поддръжка, по-прецизна 
работа на оператора. Предста-
веният модел 580ST е оборудван 
с двигател Common Rail, който се 
използва за първи път в този тип 
машини. Благодарение на това се 

постига рекордна икономичност 
в разхода на гориво, която вече 
беше доказана на продължилите 
два месеца тестове на обекти-
те на различни фирми из цяла 
България. 

Челни минитоварачи CASE 

SR130, CASE SR200 и CASE SV300

Представени са два типа ма-
шини с различна кинематика на 
работния орган – SR и SV, съот-
ветно с радиална и вертикална 
кинематика на манипулиране на 
товарите. Всички машини от този 
тип са снабдени с джойстици, кое-
то превръща работата на опера-
тора в удоволствие. Диапазонът 
на представените модели варира 
от мощност 46 hp до 90 hp и това-
роподемност от 590 kg до 1360 kg.

Верижен челен минитоварач 

CASE TV380

Верижните машини от този 
тип са с мощност от 74 hp до 
90 hp и товароподемност 1125 kg 
до 1723 kg. Представеният на щан-
да на „Тайтън Машинъри България” 
АД товарач е най-големият модел 
в гамата и се характеризира с 
изключителна плавност и мекота 
на управление, съчетани със ста-
билност и оптимални технически 
характеристики.

Минибагери CASE CX18B и 

CX39B

Тези минибагери показват ино-
вативни решения за по-висока ста-
билност на машината чрез телес-
копично разтягане на веригите при 

модел CX18B и конструкцията Zero 
Tail за завъртане на целия купол в 
габаритите на машината, улесня-
ваща работата в непосредствена 
близост до сгради и тесни прос-
транства. CASE е единственият 
производител, който предлага всич-
ки модели от своята гама с ограни-
чен радиус на въртене zero tail.

Мобилни компресори ATLAS 

COPCO

Гамата включва компресори 
с дебит от 1,6 m3/min до 27,7 m3/
min и работно налягане от 7 bar до 
25 bar. Доказалите се в целия свят 
със своето качество компресори 
ATLAS COPCO бяха представени 
за първи път от „Тайтън Маши-
нъри България” АД на Пловдивския 
панаир. Посетителите видяха  
патентования от ATLAS COPCO 
противоударен пластичен капак с 
невероятна аеродинамика, намаля-
ваща съпротивлението при транс-
портирането му.

Телескопични товарачи 

MERLO

Пр е д с т аве н и те  мо дели 
Panoramic и Roto са вече добре по-
знати на българския пазар.

Модел Roto 38.16  

Товар 3,80 t, височина 15,70 m, с 
ротация. Единствен в този клас с 
най-голяма ефективна товаропо-
демност 2,50 t на 15,70 m, хидравли-
ка Load Sensing, аксиално-бутална 
помпа и най-голям ъгъл на ротация 
415 градуса.

Модел P40.7 

Товар 4,0 t, височина 7,03 m  
P 40.7 модел от серията Panoramic. 
Това е най-мощният товарач в 
този клас (140 hp) с уникалната 
MCDC система  за управление и 
контрол на стрелата, само от 
Merlo.

Модел P25.6L 

Товар 2,5 t, височина 5,90 m. 
Най-бързият (36 km/h), най-компак-
тен и лек (ширина 1,8 m, височина 
1,7 m) товарач в този клас.

Модел P 40.17 

Товар 4,0 t, височина 16,70 m. 
Уникална функция - 800 mm стра-
ничен ход на стрелата (Boom Side 
Shift). Със стабилизираща система 
без аналог.

За пореден път фирмата представи новите 
тенденции в строителната техника

Верижен челен 

минитоварач CASE TV380

Мобилни 

компресори 

ATLAS COPCO

Телескопични 

товарачи MERLO

Верижен 

булдозер CASE 1650 L XLT

Златен медал и диплом 

за комбинирания багер-товарач Case 580 ST

Снимки Тайтън Машинъри България АД
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Екип КСБ,
Таня Бъчварова, 
ръководител звено 
„Анализи и прогнози“

Камарата на строите-
лите в  България следи и 
анализира ежемесечно обя-
вените обществени поръч-
ки и сключените договори по 
тях. Контрактите по обект 
на поръчката за периода 
януари-септември са общо 
1847, както следва: 

Сградно строителство 
- 796 договора, или 43,1% от 
общо сключените за девет-
месечието. 

Инженерна инфраструк-
тура – 647 договора, или 35% 
от всички.

Енергийна инфраструк-
тура - 229 договора, или 
12,4%.

ВиК  - 175 договора, или 
9,5%. 

Сградното строител-
ство е доминиращ сегмент 
по критерий „брой“ при склю-
чените договори в отрасъл 
„Строителство“, следван 
от инженерната и енер-
гийната инфраструктура и 
ВиК.

Сключени договори  

по критерий „стойност“

Сградно строителство  
-  сключените  договори са 
за 395 млн. лв., или 12,7% 
от общата стойност на 
контрактите по обявени 
обществени поръчки за де-
ветмесечието на 2013 г.

Инженерна инфраструк-
тура – сключените договори 
са за 1061 млн. лв., или 34% 
от общата стойност.

Енергийна инфраструк-
тура – сключените договори 
са за 346 млн. лв., или 11,1% 
от общата стойност.

ВиК – сключените до-
говори са за 1313 млн. лв., 
или 42,2% от общата стой-
ност.

Сключените договори 
по критерий „стойност“ 
при ВиК сегмента са с най-
висока цена, следвани от 
инженерната, сградната и 
на последно място енергий-
ната инфраструктура.

Разпределение  

на регистрираните в 

ЦПРС фирми по критерий 

„персонал“  

Сключените договори за 
деветмесечието на 2013 г. 
са 1847, както следва: 

Малки строителни фир-
ми – 664, или 36% от общо 
сключените договори.

Средни строителни фир-
ми – 854, или 46,2% от общо 
сключени договори.

Големи строителни фир-
ми – 271, или 14,7% от общо 
сключените договори.

Нерегистрирани фирми в 
ЦПРС -  58, или 3,1% от общо 
сключените договори.

82,2% от контрактите 
се изпълняват от малките 
и средните фирми. Разбира 

се, това се диктува от вида 
на обществената поръчка и  
изискванията към изпълни-
теля. За големите обекти 
са необходими добра база, 
значителен собствен фи-
нансов ресурс, специализи-
рана механизация, работна 
ръка, парични гаранции от 
банки, гаранции за реали-
зацията на обекта, пред-
варително финансиране на 
дейностите, т.е. строител-
ните фирми трябва да игра-
ят роля на съинвеститори 
за период от време. Големи-
те обекти носят и големи 
рискове, които могат да бъ-
дат поети единствено от 
големи и средни фирми.   

Договори по сегменти 

Договорите, сключени 
по обявени обществени по-
ръчки в сегмента инженер-
на инфраструктура, са общо 
647. 125 са с малки компании, 
като контрактите с тях 
формират 19,3% от дого-
ворите в сегмента. 364 са 
средните фирми, или 56,3%. 
Големите са 131, или 20,2% 
от сключените договори 
са с тях. 27 са договорите 
с фирми без регистрация в 
ЦПРС на КСБ, или 4,2%. До-
минират сключените дого-
вори от средни фирми, след-
вани от големите, и малки 
с почти равен процент на 
участие. 

 Договорите в сегмен-
та сградно строителство 
са общо 796. От тях 441 са 
с малки фирми, или 55,3%. 
Контрактите със средни 
са 278, или 35%, а с големи – 
55, или 6,9%. 22 са фирмите, 
които не са регистрирани в 
ЦПРС, но са подписали дого-
вор. Преобладават сключе-
ните договори от малките 
фирми, следват средните и 

на последно място са голе-
мите.

Договорите в сегмента 
енергийна инфраструктура 
са 229. От тях 72, или 31,5%, 
са с малки фирми, 123, или 
53,7%, са със средни и 30, 
или 13,1% - с големи компа-
нии. 4, или 1,7%, са нереги-
стрираните в ЦПРС фир-
ми, подписали контракти. 
Повечето от сключените 
договори са със средни фир-
ми, следвани от малките и 
големите.

Във ВиК сегмента дого-
ворите са 175. От тях 26, 
или 14,9%, са с малки фирми, 
89, или 51%, със средни и 55, 
или 31,3% - с големи фирми. 
5, или 2,8%, са с нерегистри-
рани в ЦПРС фирми. Най-
много договори в сегмента 
ВиК са сключени от средни 
фирми, следват големите и 
малките.

Процеси и тенденции 

Произведената про-
дукция в отрасъл „Строи-
телство“ за полугодието 
на 2013 г. е за 4497 млн. лв. 
Стойността на сключе-
ните договори по обяве-
ни обществени поръчки е 
2043 млн. лв. Около 45,4% 
от обема се диктуват от 
сключените договори по об-
ществените поръчки. Ос-
таналите 54,6% са от други 
инвестиционни проекти.

Сключените договори на 
общините са на стойност 
2061 млн. лв., или 45,8% от 
общия обем за периода яну-
ари-юни. 2,6% се падат на 
министерства и агенции, 
51,6% на болници, учебни за-
ведения и др.

Произведената продук-
ция в сектора общо за по-
лугодието възлиза на 4497 
млн. лв. В сградното стро-

ителство тя е за 2633 млн. 
лв. и то съставлява 58,6% 
от общия обем продукция. 
В инженерното строител-
ство е за 1864 млн. лв., или 
41,4%.

Тенденцията стойност-
та на сключените договори 
за полугодието е ВиК сег-
ментът да бъде доминиращ. 
Той представлява 39,2% от 
стойността на общо склю-
чените договори, следван 
от инженерното строител-
ство с 36,1%, енергийната 
инфраструктура с 13,6% и 
сградното строителство 
с 11,1%.

Стойността на склю-
чените договори при сград-
ното строителство  пред-
ставлява 2043 млн. лв., а 
сегментът за този период 
е произвел продукция за 2633 
млн. лв., или 58,5% от общо 
произведената продукция. 

Основно финансовият 
ресурс от сключените до-
говори по обявени общест-
вени поръчки е насочен към 
сегмента инженерна инфра-
структура и ВиК.   

Сключени договори  

по критерий „възложител 

на обществената  

поръчка“

От общо сключените 
1847 договора за периода 
януари-септември общини-
те са възложители на 1210 
на стойност 2061 млн. лв. 
Министерствата и агенци-
ите са възложители на 324 
поръчки, по които има склю-
чени договори на стойност 
674 млн. лв., а болниците - на 
93 контракта на стойност 
43 млн. лв. В комуналния и 
обществения сектор има 
196 сключени договора на 
стойност 118 млн. лв. Дру-
гите сключени договори са 
24 на стойност 219 млн. лв. 
Водещи остават договори-
те на общините – те са над 
66%.

Сключени договори по 

критерий „източник на 

финансиране“ 

Оперативни програми – 
552 договора на стойност 
2369 млн. лв.

Други – 1295 договора на 
стойност 746 млн. лв. 

Програмата за европей-
ско териториално сътруд-

ничество България – Гър-
ция  – 9 договора за общо 7 
млн. лв. 

Програмата за разви-
тие на селските райони - 
156 договора на стойност 
241 млн. лв.

Проект „Красива Бъл-
гария“ - 4 договора за 0,3  
млн. лв.

ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси“ - 12 договора 
за 0,6 млн. лв. 

ОП „Околна среда“ – 94 
договора на стойност 1250 
млн. лв.

ОП „Регионално разви-
тие“ - 245 договора на стой-
ност 236 млн. лв. 

Трансгранично сътруд-
ничество България – Румъ-
ния - 5 договора за общо 15 
млн. лв.

ОП „Транспорт“ –  14 
договора на стойност 596 
млн. лв.

Фонд за външни граници 
– 1 договор за 11 млн. лв.

Програма за развитие 
на рибарството и аквакул-
турите - 1 договор за 0,3 
млн. лв.

Европейски бежански 
фонд – 1 договор на стой-
ност 0,7 млн. лв.

Програма JESSICA - 2 
договора на стойност 10 
млн. лв.

Национален доверите-
лен екофонд - 6 договора за 
общо 1 млн. лв.

Безвъзмездно финанси-
ране от японското прави-
телство – 1 договор за 0,2 
млн. лв.

ПУДООС – 1 договор.

Нарушения съгласно чл. 

157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 

от Закона за Камарата 

на строителите 

В рамките на извърше-
ните анализи за деветмесе-
чието на 2013 г. Камарата 
на строителите в България 
установи, че при сключени 
общо 1847 договора 57 от 
тях са с фирми без регис-
трация в ЦПРС.  Те са с 31 
повече спрямо компаниите 
през полугодието на 2013 г.

За по-голямата част от 
невписаните фирми съглас-
но Закона за Камарата на 
строителите може да се 
приеме, че не е необходима 
регистрация. 

Нарушение при сключва-

„Не се страхувай да направиш голяма стъпка, ако се налага. 
Не можеш да прескочиш пропаст с два малки скока.”

 Дейвид Лойд Джордж – британски политик

       Сключени договори по обект на обществена поръчка и регистрирани фирми в 
ЦПРС на КСБ 

  Първо  тримесечие на 2013,  второ тримесечие на 2013 г.,   
                                     трето тримесечие на 2013 г. 
                                                                                                             Изчисления по данни на АОП 
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не на договори по обявена 
обществена поръчка с фир-
ми без регистрация в ЦПРС 
има при:

Поръчка № 00797-2012-

0069  

 Реконструкция и из-
граждане, вкл. проектира-
не и строителство, на съ-
ществуващи игрални и нови 
детски и спортни площадки 
на територията на община 
Бургас. Стойност на проек-
та 1 250 000 лв.

Изпълнител на договора 
„Бургас Про Спорт“ ООД, 
ЕИК 202370737, фирменно 
дело от 20.12.2012 г. и ре-
гистрация в Търговския ре-
гистър от 01.02.2013 г. Се-
далище София според данни 
на АПИС.

Датата на публикуване 
на сключения договор с об-
щина Бургас е 14.01.2013 г.

Поръчка №00741-2012-

0002  
Изпълнение на СМР на 

обект „Ремонт и преустрой-
ство на кино „Одеон“

Стойност на проекта – 
1 260 687 лв.

Изпълнител: „Одеон Н“ 
ООД, ЕИК 202502854, седа-
лище София. Фирмено досие 
от 27.03.2013 г. Регистраци-
ята в Търговския регистър 
е от 08.04.2013 г. по данни 
на АПИС. Договорът е склю-
чен на 27.03.2013 г. Публику-
ван е на 03.04.2013 г.

Поръчка № 0026-2012-

0033  
Изпълнител на обекта 

е фирма „Равда“ 2013 ООД, 
ЕИК 202554915. Стойност-
та на договора е 7 976 138 
лв. Възложител е община 
Несебър. Регистрацията 
на фирмата в Търговския 
регистър е от 10.06.2013 г. 
Дата на публикуване на до-
говора - 07.05.2013 г.

Поръчка № 00126-2012-

0023 
Възложител община Не-

себър. Изпълнител „Воден 
проект Несебър“ ООД, ЕИК 
202597464, седалище София.

Стойност на проек-
та 67 648 310 лв. Дата на 
публикация на договора 
10.06.2013 г. Регистрацията 
на фирмата в Търговския ре-
гистър е от 04.07.2013 г.

Поръчка № 00585-2013-

0004 
Възложител Русенски 

университет „Ангел Кън-
чев”. Изграждане на паркинг 
на две нива, благоустроява-
не, доставка и монтаж на 
вътрешен панорамен асан-
сьор за обект Канев център 
- Русенски университет 
„Ангел Кънчев”. Изпълнител 
фирма ЕТ „Марица – М-Борис  
Михалков“, ЕИК 040406418, 
седалище София. Стойност 
на проекта 29 890 лв. Ре-
шението за възлагане на 
поръчката е от 18.07.2013 г.

Поръчка № 01279-2013-

0001 
Възложител община 

Пловдив 
Обособена позиция 1
Строително-монтаж-

ни работи по асфалтиране, 
преасфалтиране, рекон-
струкция и изкърпване (за-
пълване на дупки) на асфал-
тови настилки на улици, 
тротоари, алеи, площадки, 
паркинги и междублокови 
пространства, находящи се 
на територията на район 
Източен – Община Пловдив” 

 Обособена позиция 2 
Строително-монтажни 

работи по възстановяване 
и изграждане на паважни и 
тротоарни настилки на ули-

ци, тротоари, паркинги, пло-
щадки, алеи и междублокови 
пространства, находящи се 
на територията на район 
Източен, община Пловдив.

Изпълнител – „Пътре-
монт Пловдив-2013“ ЕООД, 
ЕИК 202671995, седали-
ще Пловдив. Стойност на 
проекта 99 000 лв. Дата 
на сключване на договора 
15.07.2013 г. 

Поръчка №  00661-2012-

0016 
Възложител община Бе-

лене 
Извършване на строи-

телно-монтажни работи по 
проект „Димум – антична-
та митница на Мизия” със 
следните обособени пози-
ции: обособена позиция 1 
„Реставрация, възстановка 
и експониране на античния 
римски кастел Димум”; обо-
собена позиция 2 „Основен 
ремонт на ул. „България” в 
участъка от о.т. 645 през 
о.т. 614 до о.т. 615”, „Осно-
вен ремонт на ул. „Персин” в 
участъка от о.т. 615 до о.т. 
605”, „ Кръгово кръстовище 
при осови точки 613, 614, 615, 
616 и 617”. 

 Изпълнител „Обедине-

ние Паметници на култу-
рата“ ООД, ЕИК 202681706. 
Стойност на  обекта 
772 193 лв.

Поръчка № 00303-2013-

0001 
Възложител община Ве-

лики Преслав 
Изграждане на кана-

лизационна и водоснабди-
телна мрежа във Велики 
Преслав. Канализационни 
колектори, изграждане на 
2420 м СКО, 7172 м дренаж-
на мрежа за подземни води 
и 1336 м дренажна канали-
зация за дъждовни води в кв. 
„Кирково“ на ул. „Бенковски“, 
ул. „Тича“ и ул. „Солунска“ и 
ул. „Хан Омуртаг”, ул. „Цанко 
Церковски”. Предвижда се 
изграждане на канална пом-
пена станция в кв. „Кирково“ 
и 220 м авариен канал, из-
граждане на 1045 м напорен 
колектор (тласкател) от 
КПС до РШ на главен колек-
тор в Индустриална зона. 
Планира се рехабилита-
ция на 5878 м водопровод-
на мрежа и изграждане на 
1248 м сградни водопровод-
ни отклонения по трасето 
на изгражданите канализа-
ционни колектори.

Строително-монтажни 
работи за реализиране на 
инвестицията по обособена 
позиция № 2: Доизграждане 
и реконструкция на главен 
канализационен колектор до 
ПСОВ на В. Преслав, включва 
изграждане на 73 м нов до-
веждащ колектор ф600 мм и 
рехабилитация на 1319 м от 
съществуващия довеждащ 
колектор (1288 м ф600 мм и 
31 м ф800 мм) и 88 м отвеж-
дащ колектор ф700 мм. Из-
пълнител „Консорциум Водо-
строй Велики Преслав“ ООД,  
ЕИК 202729421 на стойност  
9 160 525 лв.

Поръчка № 00044-2013-

0079

Възложител АПИ 
Извършване на проуч-

вателно-проектантски 
работи и строителство 
(инженеринг) на обект: 
„Републикански път III-401 
Изворче – Ловеч – Петко 
Славейков – стоманобето-
нен мост над р. Осъм при км 
26+840“. Изпълнител „ОРС 
- Инфраструктура” ООД, 
ЕИК 200255501. Стойност 
на обекта 1 508 732 лв.

Сключените договори 
по обществени поръчки от 

консорциуми, обединения и 
дружества са 444, което 
представлява 24% от общо 
сключените договори за 
периода януари-септември 
2013 г., на стойност 2146 
млн. лв., или 68,9% от обща-
та стойност на сключени-
те договори за разглежда-
ния период. Преобладаващо 
е участието на малки и 
средни фирми по критерий 
„персонал“ и НПП. 

Сключените договори 
от строителни фирми са 
1403, или 76% от общия брой, 
на стойност 969 млн. лв. 
Наблюдава се тенденция за 
нарастване на сключените 
договори от консорциуми, 
обединения и дружества в 
сравнение с полугодието на 
2013 г. 

Условия за развитие през 

следващия програмен 

период      

Строителният бранш 
има натрупан достатъчно 
опит, разполага с високо-
квалифициран експертен 
ресурс, който може да 
бъде в помощ на общини и 
държавни институции за 
ефективното усвояване 
на средствата по опера-
тивните програми. Не-
обходимо е създаване на 
условия за задвижване на 
вътрешния ресурс, за раз-
витие на инвестиционния 
процес, оптимизиране на 
системата за възлагане 
на обществените поръчки 
и на структурата на  ев-
ропейските програми. Пре-
поръчително е засилване-
то на контрола от страна 
на ДНСК и надзора, нама-
ляване на сивия сектор в 
бранша чрез изваждането 
му на светло с регистра-
циите в ЦПРС. Трябва да 
се изпълнява европейската 
директива за разплащане 
на  извършените СМР до 
30 дни, както и своевре-
менно да се плаща на по-
дизпълнителите. Усилията 
трябва да бъдат насочени 
към създаване на условия 
за нормална конкурент-
на среда и провеждане на 
търговете без допускане 
на дъмпингови цени – нало-
жила се тенденция, която 
не води до напредък. 

Сключени  договори по обявени обществени  поръчки,  критерий  
„вид на строителство“,  
  деветмесечие  на   2013 г.                                     Изчисления по данни на АОП дизайн  

 Сегмент  

„Сградно  
   строителство“  

 796 сключени договора 
на  стойност   
395 млн.  лв.

Сегмент  
 „Инженерна 

   инфраструктура“  
647 сключени  договора 

на стойност  
1061 млн.  лв.  

Сегмент  
 ВиК  

175 сключени договора 
на стойност  
1313 млн.  лв.  

Сегмент  
„Енергийна 

   инфраструктура“  
229 сключени  договора 

на стойност  
346 млн.  лв.  

 
Възлагане на обществени поръчки по критерий  
„Вид на процедурата“, деветмесечие на 2013 г.  
                                                                                    Изчисления по данни на  АОП  

Открита процедура –  1582 сключени 
договора  на стойност 2496 млн.  лв . 
Договаряне без обявление -   142  
сключени договора на стойност  
51 млн. лв.  
Договаряне с обявление -   112 сключени 
договора на стойност 260 млн. лв.  

Ограничена процедура  -  1 сключен 
договор на стойност  299 млн. лв .  
Ускорена ограничена процедура  -  1 
сключен договор на стойност 3 млн. лв.  
Конкурс по НВМОП (Наредба за 
възлагане на  малка обществена 
поръчка) -  9 сключени договора на 
стойност  6 млн. лв .  

 
Сключени  договори,  критерий за възлагане,  
 деветмесечието на 2013 г.  
                                                                              Изчисления по данни на АОП 

„Икономически най-  изгодна  
оферта“  

956 сключени договора на  
стойност 2867 млн.  лв.

„Най- ниска цена“  
747 сключени договора на  

стойност 199 млн. лв.  

Липса на критерий  
144 сключени договора на  

стойност 49 млн. лв .  
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Камарата на строителите в България 
има удоволствието да бъде домакин на традиционния

Това е ежегодната галавечер по повод професионалния празник на строителния бранш, на която членовете на Камарата 
на строителите в България, представители на държавната администрация, деловите и политическите среди, партньори 

и приятели на сектора ще имат шанса да празнуват заедно и да създадат полезни контакти. Ще бъдат връчени и 
ежегодните награди на Камарата на строителите за най-добра строителна практика през годината – „Топ 50“.

Основен партньор
 лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 2 безплатни куверта – покани за събитието
 реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

Партньор
 лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 1 безплатен куверт – покана за събитието

Цена на пакет: 1500 лв. (без ДДС)

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
Цената на куверта за желаещи извън списъка на официалните гости 
и номинираните фирми – 200 лв. (без ДДС). Местата са ограничени.

Банкова сметка на „Вестник Строител“ ЕАД: 
Корпоративна ТБ, IBAN BG65KORP92201026374201, BIC KORPBGSF

Очакван брой гости
Очакваме балът да бъде посетен от 

близо 250 представители на централната 
власт, водещи строителни фирми, както и 
от най-популярните електронни и печатни 
медии в България.

Защо да бъдете наш партньор
- Вашата компания ще бъде представена пред най-точната 

аудитория – министри, потенциални бизнес партньори, медии.
- Вашите бранд, продукти и услуги ще бъдат промотирани.
- Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите 

бизнес контакти.

26 октомври 2013 г., 19 ч., зала „Роял“ на  хотел „Шератон“ – София

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ СЛЕДНИТЕ ПАРТНЬОРСКИ ПАКЕТИ

20% отстъпка 
за рекламодатели 
на вестника

Официален медиен партньор

Генерален партньор
 лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 3-минутен рекламен клип на компанията, излъчван периодично 

    на големите екрани в балната зала в хода на вечерта
 рекламни банери пред балната зала
 3 безплатни куверта – покани за събитието
 реклама във в. „Строител“ – 2 страници

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)
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 Вашата реклама ще достигне до всички строителни фирми, регистрирани в 
ЦПРС, членовете на КСБ, всички български общини, МРР, МИП, МОСВ, МТИТС, 
ДНСК, НС, над 70 посолства, ЕК.

 Чрез в. „Строител“ винаги ще имате най-актуалната информация, касаеща 
бранша, ще научавате първи новините за инициативи на КСБ и събития, ор-
ганизирани от Камарата.

 Като рекламодател на в. „Строител“ ще можете да ползвате 20% отстъпка 
от всички спонсорски пакети за конференции, кръгли маси, семинари, органи-
зирани от вестника.

 Ще имате осигурена по 1 безплатна покана за ваш представител на всеки 
от тези форуми.

 Ще можете да разчитате на нашето медийно партньорство за отразяване 
на важни за вас събития, обекти и дейности, вкл. професионално фотозас-
немане и публикуване на материали на страниците на изданието.

 Ще можете да ползвате до 20% отстъпка за поставяне на ваш рекламен 
банер на уебсайта на в. „Строител” с връзка към вашия сайт за период от 
12 месеца. 

2014-a

50%

Вестникът излиза всеки петък, 
материалите за публикациите (дизайн, 
текст) 
се подават до вторник същата седмица.

Забележка:
1. Посочените цени не включват ДДС.
2. Предложението е валидно до 30 ноември 
2013 г.

5. Публикуване на банер в сайта 

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  210х55 пиксела
Ед. цена по тарифа 150 лв./ месец

6. Публикуване на малки обяви

Размер за 10 кв. см (140 символа)
Ед. цена по тарифа 20 лв. 

7. Вложки до 50 г, до А4

Тираж  8000 бр.
Ед. цена по тарифа 0.20 лв./бр.
Тираж  до 2500 бр.
Ед. цена по тарифа 0.40 лв./бр. 
Тираж  над 2500 бр.
Ед. цена по тарифа 0.25 лв./бр. 

Обемни отстъпки:

За суми над 1500 лв. – 
 бонус 1/2 стр. PR материал

За суми над 2500 лв. – 
 бонус 1 стр. PR материал

За суми над 10 000 лв. – 
 20% + бонус 2 стр. PR материал

1. Първа страница –

 лого под главата 

Форма Пълноцветно лого под главата
Размер според пропорциите 
на вашето лого
Ед. цена по тарифа 30 лв./кв. см

2. Последна страница – 

рекламни карета

Форма Рекламно каре
Размер  цяла страница
Ед. цена по тарифа 1200 лв.

Форма Рекламно каре
Размер  1/2 страница
Ед. цена по тарифа 600 лв.

Форма Рекламно каре
Размер  1/4 страница
Ед. цена по тарифа 300 лв.

3. Вътрешни страници – рекламни карета

Форма Рекламно каре
Размер  цяла страница
Ед. цена по тарифа 1000 лв.

Форма Рекламно каре
Размер  1/2 страница
Ед. цена по тарифа 500 лв.

Форма Рекламно каре
Размер  1/4 страница
Ед. цена по тарифа 250 лв.

Форма Рекламно каре
Размер  1/8 страница
Ед. цена по тарифа 125 лв.

4. Публикуване на покана за събитие

Размер  1/2 страница максимален обем
Ед. цена по тарифа 500 лв.

ббб

ЗаЗа За ЗаЗЗЗаЗа За За ЗаЗааЗаЗаЗа ЗаЗааЗЗаЗЗааЗЗЗЗа сумсумсумсумссссумсуумуммсумсумсумсумсус мсус муусуммсу и и иии иии ии ии иии ииии и 
222222

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

За контакти: 

0888 55 39 50 – Ренета Николова

0884 20 22 57 – Калоян Станчев
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Николета Цветкова 

Необходимите разходи 
за рехабилитация и под-
мяна на ВиК мрежата са 
между 650 и 800 млн. лв. 
годишно. Това сочи оцен-
ката на  Световната 
банка, включена в стра-
тегията за развитие и 
управляване на водоснаб-
дяването и канализация-
та в България. Проектът 
на документа беше публи-
куван в края на миналата 
седмица, като коментари 
и предложения по него мо-
гат да бъдат изпращани 
в срок от 30 дни. Обявява-
нето на проекта е втори 
етап от съгласуването 
на стратегията с всич-
ки страни, ангажирани 
и участващи в управле-
нието и развитието на 
сектора у нас. Досега 
тя беше представена 
на дискусии, проведени в 
градовете Бургас, Велико 
Търново, Враца, Пловдив и 
Благоевград. 

Предложената в тек-
ста визия за развитие на 
отрасъла за десетгоди-
шен период – до 2023 г., 
беше обсъдена и със за-
интересовани страни 
от Югозападния район за 
планиране. В дискусиите  
участваха представите-
ли на водните асоциации, 
ВиК оператори, областни 
управители, кметове на 
общини и неправител-
ствени организации. На-
правените от тях комен-
тари са обобщени и ще 
бъдат отразени в доку-
мента. До края на месеца 
предстои провеждането 
на публично обсъждане и 
в София.

Документът и прило-
женията към него са раз-
работени в рамките на 
проект „Подкрепа на ре-
формата в отрасъл ВиК“, 
който се осъществява с 
финансовата подкрепа на 
ОП „Околна среда“.

Инвестициите във 
водоснабдяване през по-
следните години възли-
зат на по-малко от 200 
млн. лв. годишно. Това по-
казва, че рехабилитация 
и подмяна на мрежата се 
извършват, но с по-бавни 
темпове, отколкото е не-
обходимо. 

Дължината на водо-
п р е н о с н а т а  и  в о д о -
разпределителната мре-
жа се изчислява на над 75 
000 км, от които около 
30 000 км са изградени 
преди 1970 г. Авариите 
по нея и загубите на цен-
ния ресурс са по-високи в 
сравнение с тези в други 
европейски страни. Ос-
новната причина за това 
е старата инфраструк-
тура, изградена с нека-
чествени материали или 
положена неправилно тех-
нически, както и липсата 
на регулярна поддръжка. 

Тези фактори биха до-
вели до значителни про-

блеми с водоснабдяване-
то в обозримо бъдеще, в 
случай че не се вземат 
мерки за подобряване на 
системите.  

Кана лизационните 
услуги също не отго-
варят на приложимите 
стандарти, се посочва в 
стратегията. В България 
делът на отвежданите и 
пречистени отпадъчни 
води е по-нисък в срав-
нение с този в повечето 
държави - членки на ЕС, и 
страната се нуждае от 
разширяване на система-
та. В документа пише, че 
едва 66% от населението 
са присъединени към сис-
тема за отвеждане на 
отпадъчни води, още по-
нисък - около 50%, е делът 
на свързаните към пре-

чиствателна станция за 
отпадъчни води. От гру-
пата на ЕС12, включваща 
новите държави - членки 
на съюза, само в Румъния 
и Кипър делът на отвеж-
даните битови отпадъч-
ни води е по-нисък от 
този в България. В края на 
2010 г. пък само Румъния 
и Малта са пречиствали 
по-малък дял от отведе-
ните отпадъчни води в 
сравнение с България. 

Страната ще пропус-
не крайния срок за изпъл-
нение на задълженията за 
отвеждане и пречистване 
на отпадъчни води, поети 
в договора за присъединя-
ване към ЕС, се посочва в 
документа. Съзнавайки, 
че постигането на съ-
ответствие с Директи-
вата за пречистване на 
градски отпадъчни води 
(ДПГОВ) ще бъде трудно 
и скъпо, България е дого-
ворила преходен период 
от 8 г. с краен срок 31 
декември 2014 г. За да от-
говори на изискванията, 
страната ще трябва да 
увеличи обема на отвеж-
дане и пречистване във 
всички агломерации с над 
2000 еквивалент жители. 

В периода 2011-2012 г. 
е завършена само една 
пречиствателна стан-
ция за отпадъчни води 
(ПСОВ). Така, за да бъде 
спазен крайният срок 

само за две години - 2013 
и 2014 г., ще трябва да 
бъдат построени допъл-
нително пречиствател-
ни станции за отпадъчни 
води в 282 селища с общо 
население от около 1,8 
млн. жители. Освен това, 
за да се постигне съот-
ветствие, ще е необходи-
ма и модернизация на ня-
кои от съществуващите 
ПСОВ. 

Вложенията в мрежа 
за отвеждане и пречист-
ване на отпадъчни води 
през последните 5 години 
също са малко на фона на 
съществуващите нужди. 
Под 200 млн. лв. годишно 
са били изразходвани за 
изграждане на нужните 
инсталации. При сегаш-
ните нива на капиталови 
разходи (165 млн. лв. го-
дишно в отпадъчни води) 
ще бъдат необходими 
повече от 35 г. за пости-
гане на съответствие с 
нормативните изисква-
ния за отвеждане и пре-
чистване на отпадъчни 
води. За 2013 и 2014 г. се 
очакват много по-големи 
инвестиции въз основа 
на обема на сключените 
договори. 

Адекватното финан-

сиране е задължително 

условие. 

Средствата от фон-

довете на ЕС ще са дос-
татъчни за финансиране 
на между 30 и 40% от 
общия обем на необходи-
мите капиталови разхо-
ди в отрасъл ВиК. Според 
изчисленията, направени 
за стратегията, необ-
ходимите допълнителни 
разходи за постигане на 
съответствие са около 
7–7,5 млрд. лв., от които 
между 6,7 и 7,2 млрд. лв. 
са разходи за привеждане 
в съответствие на сис-
темите за отвеждане и 
пречистване на отпадъч-
ни води. Спешните нужди 
от рехабилитация и под-
мяна на водоснабдител-
ните мрежи се оценяват 
на 5 млрд. лв., малка част 
от които (0,4 млрд. лв.) 
са за постигане на съот-
ветствие във водоснаб-
дяването.  

Останалите 60  до 
70% трябва да дойдат 
от правителството и 
ценовите приходи на дру-
жествата. Допълнител-
ното финансиране ще е 
от съществено значение 
за България, за да могат 
да се поддържат устой-
чиви ВиК услуги и да се 
изпълнят задълженията 
в договора за присъединя-
ване в рамките на срока 
на настоящата страте-
гия за отрасъл ВиК. През 
последните пет години 
централизираното фи-

България ще пропусне крайния срок за изпълнение на задълженията за отвеждане         

Снимки Денис Бучел
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         и пречистване на отпадъчни води, поети в договора за присъединяване към ЕС 

Свилена Гражданска

Инж. Иванов, публикуван е за об-

ществено обсъждане проект на стра-

тегия за отрасъл „Водоснабдяване и 

канализация“ (ВиК). Какви проблеми се 

опитва да реши този документ? 

В него се прави много добро обоб-
щение на реалните трудности във ВиК 
сектора, които не са непознати нито за 
експертите, нито за обикновените хора. 
За да намерим решение на даден проблем, 
първата стъпка е да признаем, че го има. 
Основната заслуга на документа е изваж-
дането на светло на всички трудности. 
Той формулира приоритетите на държа-
вата в отрасъла през следващите години 
и се опитва да даде указания как да се 
постигнат. 

Лично, но и от името на Българската 
асоциация по водите имаме една основна 
забележка към стратегията. В нея е за-
писано, че трябва да се направят бързо 
някои изменения в съществуващата нор-
мативна база, с която се регламентира 
работата в отрасъла. Смятаме, че е 
необходимо да се създаде специализиран 
закон за водоснабдяване и канализация. В 
стратегията е потвърдена нуждата от 
него, но експертите, изготвили я, смятат, 
че разписването на този нормативен акт 
ще отнеме много време. Според мен за 
частичните изменения на Закона за води-
те, Закона за регулиране на ВиК услугите 
ще са необходими повече седмици, откол-
кото да се приеме един нормативен акт, 
който да обобщи всички добри практики 
от тях. Реалната ситуация в момента го 
доказва. В отрасъл ВиК чакаме вече три 
месеца депутатите от 42-рото народно 
събрание да приемат едни минимални, но 
абсолютно необходими изменения в Зако-
на за водите. Те са нужни, за да се усвоят 
европейските средства по ОП „Околна 
среда“. Стратегията изважда на дневен 
ред следните проблеми по програмата: 
неефективното управление на отрасъла, 
липсата на системно и достатъчно фи-
нансиране и вследствие на това остаре-
лите активи. 

Но откъде могат да се намерят пари 

за инвестиции? 

Стратегията посочва, че до 40% от 
необходимите вложения могат да бъдат 
от европрограмите. Останалите процен-
ти трябва да бъдат осигурени или от дър-
жавата, или да се набавят от повишава-

нето на цените на ВиК услугите. Според 
мен последната възможност е неприятна-
та за някои истина в този документ, че 
ще се увеличат стойностите на таксите 
в сектора. Това може да бъде ограничено 
от по-бързи мерки за постигане на ефек-
тивност.

Залага се много на окрупняването на 
ВиК дружествата. Смятам, че това няма 
да доведе до някакъв осезателен ефект, 
тъй като така или иначе у нас в сравне-
ние с други страни отрасълът не е толко-
ва раздробен. Трябва да се търсят чисто 
експлоатационни мерки за ефективност. 
Това е също въпрос на държавна политика, 
на мотивиране на мениджърите и управи-
телите на дружества да полагат съот-
ветните усилия и да взимат смели реше-
ния за прилагането на нови технологии. 

Не е нормално да се твърди, че в сек-
тора има недостиг на средства и държа-
вата трябва да осигури финансиране, за 
да се реализират необходимите инвести-
ции. 80% от печалбата на ВиК оператори-
те се влива в републиканския бюджет и се 
използва за други дейности. Този процес 
трябва да бъде променен бързо и реши-
телно. ВиК дружествата е необходимо да 
инвестират тези средства в подобрява-
не на системата. 

Стратегията изглежда добра и рабо-
теща, но нищо не гарантира, че тя ще се 
изпълнява.

 
Кои са краткосрочните мерки, кои-

то трябва да се предприемат, за да се 

стабилизира отрасълът? 

Те са извадени като предложения в 
стратегията. Разписани са промени в 
Закона за водите, които да доведат до 
укрепване на т.нар. ВиК асоциации. Но 
за да се случат те, най-неотложната 
мярка е активите на ВиК дружествата 
- водопроводи и т.н., да бъдат извадени 
и да бъдат обявени за публична общинска 
собственост.

Необходимо е преразглеждане на роля-
та на държавния регулатор. Отбелязано 
е, че той е неефективен към момента не 
само защото не дава по-високи цени, а 
защото е организиран така, че отрасъл 
„Водоснабдяване и канализация“ остава на 
заден план. В ДКЕВР има добри комисари 
за сектора, които обаче не работят за 
него, а за енергийния, защото са задъл-
жени да участват във всички заседания, 
свързани с промяна на цените на тока и 
т.н. Това трябва да се измени.

Инж. Иван Иванов, председател 
на Българската асоциация по водите: 

нансиране в отрасъла е 
многократно по-ниско от 
необходимото, въпреки 
че 80% от печалбата на 
държавните дружества, 
включително ВиК, се пре-
вежда ежегодно в държав-
ния бюджет. 

Заемното финансира-
не може да допринесе за 
осигуряване на около 10% 
от необходимите разхо-
ди, което представлява 
важна част от финансо-
вия пакет. Това обаче ще 
изисква ВиК дружества-
та да имат дългосрочен 
договор, а регулирането 
да бъде по-предвидимо и 
прозрачно. 

ВиК дружествата

Липсата на финансо-
ва устойчивост и иконо-
мии правят невъзможни 
инвестициите във ВиК 
системите и съоръжени-
ята от дружествата по 
водоснабдяване и канали-
зация (ДВиК). Има таки-
ва в страната, които не 
покриват своите опера-
тивни разходи. За малки-
те дружества е трудно 
привличането на квалифи-
цирани кадри и генерира-
нето на достатъчен ре-
сурс, за да се използват 
модерни технологии за 
експлоатация и поддръж-
ка на ВиК системите и 
съоръженията. Пробле-
мите се увеличават, ко-
гато на дружествата се 
налага да експлоатират 
сложни съоръжения като 
ПСОВ. Анализ, подготвен 
за стратегията, сочи, че 
големите ВиК дружества 
се справят по-добре от 
малките в предоставя-
нето на услугите. Това 
съответства и на ев-
ропейската практика за 
консолидиране на ДВиК за 
постигане на икономии 
от мащаба. 

С р е д  про б лем и те, 
възпрепятстващи разви-
тието на ВиК отрасъла, 
са сложността и несигур-
ността около собстве-
ността на инфраструк-
турата и управлението 
на системите и съоръ-
женията, политическото 
влияние върху вземането 

на оперативни решения 
както от дружествата, 
така и  от Държавна-
та комисия за енергий-
но и водно регулиране 
(ДКЕВР). 

В цяла Европа е на-
лице тенденция към кон-
солидация на водния сек-
тор. Отраслов еталон за 
оптимален размер на зона 
на обслужване е наличие-
то на минимум 250 000 
клиенти на водоснабди-
телни и канализационни 
услуги. 

Асоциациите 

Асоциациите по во-
доснабдяване и канали-
зация (АВиК) имат важно 
място в институционал-
ната уредба по отноше-
ние управлението на ВиК 
системите и съоръже-
нията, но за съжаление 
не функционират и към 
насто ящия момент. В съ-
ответствие с разпоред-
бите на Закона за води-
те АВиК са асоциации на 
собствениците на ВиК 
системи и съоръжения 
и следва да управляват 
инфраструктурата. Най-
важното е, че те трябва 
да са сключили договор с 
операторите за експлоа-
тацията и поддръжката 
й и за предоставяне на 
услугите на обособена-
та територия. Едва то-
гава кредиторите ще са 
готови да отпуснат дъл-
госрочно финансиране на 
базата на очакваните 
бъдещи парични потоци 
на оператора съгласно 
условията на договора 
с АВиК.  Асоциациите по 
ВиК трябва да станат 
напълно функционални. 
Това изисква завърш-
ване на текущите ад-
министративни мерки, 
например изготвянето 
на правилник за органи-
зацията и дейността 
на АВиК,  както и ут-
върждаване и адапти-
ране към специфичните 
регионални условия на 
т. нар. примерен образец 
на договор между АВиК 
и съществуващите ВиК 
оператори. За да бъдат 
АВиК напълно действащи 

и адекватни мениджъри 
на ВиК активи, те тряб-
ва да балансират своя-
та легитимност спрямо 
всички членове, дори и 
малките общини, които 
няма да имат блокиращо 
малцинство. 

ВиК стратегията има 
за цел изграждане на еди-
нен отрасъл с най-много 
28 регионални дружества 
като важна стъпка към 
постигане на ефектив-
ност и високо качество 
на услугите, пише в про-
екта за нея. Процесът на 
децентрализация в Бъл-
гария през 90-те години 
води до създаване на дру-
жества, които са твърде 
малки, за да постигнат 
икономии от мащаба, и 
вероятно дори прекалено 
малки, за да управляват 
сложните системи в сек-
тора. Много от тези мал-
ки оператори са създаде-
ни на места с наличие на 
язовир или друг водоизто-
чник, който предоставя 
възможност за евтино 
гравитачно водоснабдя-
ване на една-единствена 
община. Това е породило 
погрешната представа, 
че тези дружества са 
ефективни, а в действи-
телност естествените 
условия са тези, които 
водят до намаляване на 
разходите за водоснабдя-
ване. Сега действащият 
Закон за водите непре-
менно трябва да бъде 
променен, за да се пре-
махнат пречките, оста-
ващи пред решаването на 
проблемите със собстве-
ността и управлението 
на активите. Предложе-
ните поправки в норма-
тивната база включват 
консенсусно решение на 
тези проблеми. Ето защо 
въпросните разпоредби в 
ЗВ следва бързо да бъдат 
променени от Народното 
събрание. Изпълнението 
на необходимите про-
цедурни стъпки по осъ-
ществяване на изменени-
ята ще отнеме около 16 
месеца за завършване на 
реформата във ВиК от-
расъла, се посочва още 
в проекта на водната 
стратегия.
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Здравейте, господа! 

Сигурно е удоволствие  

да сте управляващият 

екип на град, където е 

съхранена историческа-

та памет на страната 

ни. И освен това е кра-

сиво селище сред хубава 

природа…

Инж. Иван Кесяков:
Вярно е, независимо 

че Копривщица е една от 
малките общини. Но тя е  
познато и обичано име в 
историята на България. 
Стремежът ни обаче е да 
разчитаме не само на ис-
торическите дадености, 
а да развиваме и днеш-
ния, съвременния ден на 
града ни. Усилията ни са 
насочени основно към по-
добряване на условията за 
практикуване на различни 
видове туризъм – като 
се започне от опознава-
телния, премине се през 
поклонническия, етног-
рафския, велосипедния и 
други. Може да се правят 
и мотопреходи. 

Нашето разбиране за 
това се характеризира 
с една дума - бизнес. За-
щото, ако не осигурим ня-
каква, и то не метене на 
улиците по линия на вре-
менната заетост, прес-
тижна работа на наши-
те хора, те ще напуснат 
града. Особено младите. А 

вие сам виждате, че Коп-
ривщица е жизнен град.

Чист е градът ви, 

независимо че по праз-

ниците гостите сякаш 

са повече от местното 

население. Но все пак 

да разкажете повече за 

благоустройствените 

мероприятия, които са 

общинска грижа?

Инж. Стоян Гарчев:
Вие и друг път сте 

идвали в нашия град и си-
гурно през годините сте 

забелязали усилията на 
строителите за доизграж-
дане на парковата зона 
около речното корито на 
р. Тополница, която преми-
нава през Копривщица. На-
правиха се нови подпорни 
стени, декоративни пред-
пазни огради. Изгради се 
ефектно осветление. Сега 
и историческите мостове 
изглеждат различно. Това 
бяха паркоустройствени и 
други мероприятия за над 
1 230 000 лв. По реката, 
в регулацията на сели-
щето, по друг проект за 
над 1 млн. лв. извършихме 
корекция и почистване на 
коритото. 

Проблемите на града, 
нищо че изглежда като на 
илюстрована картичка, са 
сериозни. По различните 
оперативни програми сме 
кандидатствали с про-
екти, като някои от тях 
вече са изпълнени. Така 
например много добре се 
прие от хората ремонтът 
по програма за енергийна 
ефективност на СОУ „Лю-
бен Каравелов”. Средства-
та, които бяха вложени в 

санирането и другите не-
обходими дейности, бяха 
за над 730 хил. лв. Знаете, 
при нас зимите са дълги и 
студени. Пада и много сняг 
и просто сме длъжни на 
хората и всяка идея за по-
вишаване на енергийната 
ефективност на сградите 
общинска собственост 
се приема радушно. Рабо-
ти се по нея и се търсят 
европейски източници на 
финансиране.

Тук ще ви приведа само 
един пример със смяна на 
котела за отопление на 
училището. Преди това 
той беше на нафта. Го-
дишната му консумация 
излизаше на общината 
77 хил. лв., а в класните 
стаи все беше хладничко. 
Извършено бе преустрой-
ство на съществуващото 
отоплително помещение. 
Негодният за експлоата-
ция котел бе демонтиран 
и заменен с нов, оборудван 
с двустепенна горелка на 
нафта. 

Допълнително купи-
хме и монтирахме друг на 
твърдо гориво. Дърва има-
ме предостатъчно и сега 

разходите за отопление 
спаднаха точно десет 
пъти – 7000 лв., а и децата 
свалиха връхните дрехи в 
часовете.

Наистина през зи-

мата тук свива здрав 

студ, но пък останали-

те сезони на годината, 

особено красивата есен, 

която прошарва гората 

с различните нюанси на 

жълтото, оранжевото и 

кафявото, носят наслада 

за очите.

Не пропускайте обаче 
лятото! Важно е, защото 
тогава туристите и гос-
тите на Копривщица са 
най-много. Именно за раз-
витие на този сектор по 
мярка 321 от Програмата 
за развитие на селските 
райони спечелихме проект 
за изграждане на аквапарк 
на общинска земя. Съоръ-
жението ще отговаря на 
всички европейски изиск-
вания за подобен род ат-
ракции и предвидената му 
стойност е над 1 870 000 
лв. без ДДС. Сега пред-
стои да се обяви процеду-
ра за избор на строител. 

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров 

Не знам защо, но този бърз прочит 
на забележителностите на Коприв-
щица започнах от жп гарата... Смъл-
чаните релси потъват в тунела и ме 
връщат назад в годините, когато по 
тези места сричах първите букви на 
кирилицата.

Когато попаднеш тук - все едно си 
влязъл в историята. Калдъръмените 
улички те водят напред, за да научиш 
всички легенди от времето, когато Бъл-
гария е отстоявала своята самобит-
ност. Искаш да надникнеш зад високите 
каменни дувари… Почукай на големите 
дъбови порти. Ще ти отвори… исто-
рията.

На Калъчевия мост ще чуеш изстре-
ла от първата пушка на Априлското 
въстание. Вгледаш ли се в къщите, ще 
усетиш майсторството на строители-
те,  в училищата ще почувстваш устре-
ма за просвета, книжнина и култура. 

Копривщица е един от върховете, по 
които измерваме Българското възраж-
дане. 

Тук могат да се видят много камен-
ни художествени творби - надгробни 
паметници, скулптури и бюстове, мо-
стове и чешми. Всяка една от тези 
творби представлява сама по себе си 
шедьовър. Такава е църквата „Св. Ни-
колай”, построена е през 1845 г. изця-
ло от каменни блокове. Впечатляващ е 
иконостасът й, изработен през 1821 г. 

Инж.Стоян Гарчев е зам.-кмет на общината. Завършва също 

Висшия минно-геоложки институт. Неговата специалност е 

„Сондиране”. С кмета Кесяков дълги години работят заедно 

в мина „Челопеч”. От 1999 г. три мандата е кмет на община 

Антон. 

Инж. Иван Кесяков, кмет на общината:

Инж. Иван Кесяков е роден на 4.12.1946 г. Средно образование получава в гимназията в Пирдоп. 

Завършва Висшия минно-геоложки институт, специалност „Маркшайдерство”. След отбиване 

на военната служба започва работа като млад специалист в рудника в Челопеч и остава там 

в продължение на 28 години. След това един мандат е кмет на Копривщица, после директор на 

предприятие за производство на вар.

В момента инж. Кесяков е кмет на община Копривщица за втори път.
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И НСОРБ

Уникалната дърворезба е плод на чети-
ригодишен труд на един от най-големи-
те български резбари – хаджи Георги от 
Видин, представител на Тетевенската 
школа. Иконите са дело на известни 
възрожденски майстори, между които е 
Захарий Зограф.

Копривщица е роден град на Любен 
и Петко Каравелови, Тодор Каблешков, 

Георги Бенковски, Димчо Дебелянов…
Със селището са свързали професио-

налните си съдби нашите събеседници 
инж. Иван Кесяков - кмет на града, и не-
говият заместник инж. Стоян Гарчев. 
В един от последните слънчеви дни на 
септември те приеха и разговаряха с 
представителя на в. „Строител”. Ето 
какво се получи:

Искам до обърна внимание 
и на факта, че водата 
ще се затопля чрез тер-
мопомпи плюс соларна 
инсталация. Цели се мак-
симален комфорт за полз-
ващите съоръженията 
при възможно минимални 
разходи за електрическа 
енергия. Разбирате иде-
ите на общинското ръ-
ководство, нали? Само с 
музеи и старинни къщи не 
може да се живее в един 
град и той да се развива 
добре в полза най-вече 
на местното население в 
XXI век. Затова обръщаме 
внимание и на атракции-
те, на интересните за-
нимания през свободното 
време, на  съчетаването 
на различни фактори, кои-
то да привличат гостите 
от страната и чужбина.

Разбирам. След като 

си припомниш свещената 

българска дата 20 април 

1876 г., когато във вашия 

град е обявено Април-

ското въстание и Тодор 

Каблешков написва про-

чутото Кърваво писмо, 

и се потопиш в омайна-

та къща музей на поета 

Димчо Дебелянов, ти на-

истина имаш нужда и от 

още емоции. Различни от 

историческите…

Инж. Иван Кесяков:
Не споменахте кате-

дралната църква „Успение 
на св. Богородица“, която е 
построена през 1817 г.

Цялата история, която 
има района, сега се опит-
ваме да я интегрираме  
чрез различни идеи за по-

добряване на туристиче-
ската инфраструктура.

За да можеш да по-
сетиш всичките наши 
забележителности, да 
попаднеш и на събора, кой-
то традиционно се прави, 
трябва да има откъде да 
минеш, да не разбиеш ко-
лата си, а и краката си по 
калдъръмените пътища. 
Разбира се, за тази ин-
фраструктура трябва и 
майсторска строителна 
ръка. Така подхождаме и 
при изграждане на места 
за отдих и атракциони в 
местността Свети Ди-
митър, едно много тачено 
от копривщенци място. 
Там по мярка 313 на ПРСР 
вече сме получили авансо-
вото плащане и предстои 
да се обявят обществени-
те поръчки за строители-

те на отделните обекти. 
Тук европейските пари са 
около 239 000 лв.

Мога да ви информи-
рам, че обновихме покрива 
на административната 
сграда на общината за 
около 161 хил. лв. Възста-
новихме пропускателна-
та способност на преми-
наващата през града р. 
Петрешка. За тези дей-
ности пари отпусна Меж-
дуведомствената комисия 
за възстановяване и под-
помагане към МС.

Да обърнем внимание 

на проблемите на ВиК ин-

фраструктурата.

Тук трябва да се има 
предвид историческото 
наследство. Улиците на 
града са тесни, стръмни, 
основно с характерната 

калдъръмена настилка, и 
всичко, свързано с подзем-
ната инфраструктура, е 
строго индивидуално и с 
много ръчен труд. Така е 
например и при реконструк-
цията на подземната мре-
жа на историческата ул. 
„Първа пушка”. Но разби-
рането на кметския екип, 
което твърдо отстояваме 
при належащите ремонти 
на улиците, е да подменяме 
и остарялата водопровод-
на и канализационна мрежа. 
Да не се копае два пъти. 
Това е напразно харчене на 
пари. По обновяването на 
канализационните мрежи 
искам особено да изтъкна 
добрата работа на пирдоп-
ското поделение на ВиК. 
С тяхно съдействие бяха 
осигурени всички необхо-
дими части и материали 
за нашите ремонти. 

Значи приоритетно 

решавате проблемите 

на хората с питейната 

вода?

Инж. Стоян Гарчев:
Попаднахте на най-бо-

лния проблем на града ни. 
Целият водопровод е от 
етернитови тръби, кои-
то са много стари и при 
съвсем малко по-високо 
налягане не издържат. 
Всеки ден имаме аварии. 
Това води освен до неудоб-

ство за гражданите, за 
туристите, за ресторан-
тьорите и хотелиерите, 
пречи и на нас като об-
щина да кандидатстваме 
с проекти по различните 
оперативни програми. По 
ПРСР не можем да участ-
ваме в ремонта и напра-
вата на улици, защото не 
ни стигат средствата 
да подменим подземната 
инфраструктура, т.е. ВиК 
системите. И кръгът се 
затваря. Не можем да взе-
мем пари за рехабилитация 
на улиците, защото няма 
пари за ремонт и подмя-
на на тръбите. И затова 
канализациите на хората 
се заустват в реките или 
деретата. 

Но пък успяхме да се 
оправим с довеждащите 
водопроводи на града. Ре-
ализирахме два етапа от 
проекта за водопровод от 
Стара планина. Идеята е в 
обозримо бъдеще да можем 

да затворим водния цикъл 
на града. Това предполага 
освен да обновим подзем-
ната мрежа на целия град 
и да доизградим ПСОВ. 
Както сами разбирате, 
един много голям проект 
за град като нашия, но 
сме длъжни на съгражда-
ните си.

Тук мога да спомена, 
че изграждането на пре-
чиствателната станция 
е започнало със средства 
от ПУДООС, но после 
обектът е спрян. След 
това се разработва план 
за целия воден цикъл. Пре-
динвестиционното проуч-
ване е за реконструкция и 
модернизация на ПСОВ с 
извънплощадкова довеж-
даща инфраструктура, 
доизграждане и рехаби-
литация на канализацион-
ната и водопроводната 
мрежа. Малко сложно зву-
чи, но с две думи казано 
– това решава генералния 
проблем на Копривщица. 
За съжаление попаднах-
ме в резервния списък 
за финансиране и сега 
очакваме препоръките 
на Министерството на 
околната среда и водите, 
за да придвижим работа-
та напред. Но времето си 
върви, нашите трудности 
остават и се задълбоча-
ват. Без водния цикъл об-
щината е с вързани ръце 
за каквито и да са сери-
озни благоустройствени 
мероприятия. 

Една от основните 

задачи на много ваши 

колеги из страната е въ-

просът с отпадъците, 

тяхното третиране и 

изграждане на регионал-

ни депа. Как ще коменти-

рате тази тема?

Инж. Иван Кесяков:
Градът е чист, хората 

пазят, но имаме проблеми 
и те предимно са свързани 
с тесните и стръмни ули-
ци. Особено зимно време, 
когато по заледения кал-
дъръм сметоизвозващите 
машини трудно достигат 
до кофите… Сега на дне-
вен ред е откриването 
на регионалното депо в 

Златица, затварянето на 
сегашното ни. Всичките 
общини в района ще са 
принудени да извозват 
сметта си в Златица. От 
една страна - модерно-
то депо ще отговаря на 
всички норми за опазване 
на природата, но от друга 
- цената на услугата ще 
расте. И тук ние смятаме 
да облекчим евентуално-
то нарастване на данък 
смет, като го минимали-
зираме чрез изграждането 
на една сепарираща и ком-
постираща инсталация. Тя 
ако  работи на две или три 
смени, ще осигури и 20-ина 
нови работни места, кое-
то не е без значение. Раз-
бира се, подобно съоръже-
ние струва много пари, с 
които ние в момента не 
разполагаме.

Възстановили сте 

зданието на първото 

класно училище в Бълга-

рия „Св. св. Кирил и Ме-

тодий”.

Разбира се, основна 
грижа на нашия екип са 
сградите общинска соб-
ственост и по-специално 
училищата и детските 
градини. За друго може и 
да няма средства, но за 
тях намираме. 

Имате добро парт-

ньорство с Министер-

ството на отбраната. 

Ведомството е отписа-

ло от активите си голям 

терен край Копривщица, 

на който са разположени 

26 сгради, някои от кои-

то в прилично състоя-

ние. Каква идея ще разви-

ете там?

Инж. Стоян Гарчев:
Това е една от голе-

мите ни мечти - чрез 
публично-частно парт-
ньорство да направим 
едно дървопреработващо 
предприятие. Сега дър-
весината я караме чак в 
Пазарджик за обработка. 
Необходими са средства 
за транспортни разходи и 
т.н. Имаме терен, ще на-
мерим пари, ще направим 
предприятие, ще открием 
работни места.

Гарата на 

спомените

Снимки авторът

Паркът покрай 

р. Тополница
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Свилена Гражданска 

„Темата за енергийна-
та ефективност е една 
от най-важните през след-
ващия програмен период.“ 
Това заяви кметът на 
Столичната община Йор-
данка Фандъкова, която 
заедно с вицепрезидента 
на Европейската инвести-
ционна банка (ЕИБ) Михай 
Танасеску инспектира из-
граждането на участъка 
на столичното метро жк 
„Младост I“ – Бизнес парк 
- жк „Младост IV“.

„Продължавам да на-
стоявам, че при финан-
сирането на енергийна 
ефективност на панелни 

сгради по ОП „Региони в 
растеж“ София трябва да 
получи необходимите сред-
ства за целта. Надявам се 
и на подкрепа от страна 
на  ЕИБ. Разговаряхме с 
вицепрезидента Танасес-
ку и за изграждане на ин-
сталация за RDF гориво в 
„Топлофикация“, с което ще 
се намали с 10% нуждата 
от природен газ“, добави 
Фандъкова.

По думите й ще про-
дължи доброто сътруд-
ничество между банката 
и Столичната община и 
за метрото. Тя припомни, 
че за построяването на 
втората линия и продъл-
жаването на първата ЕИБ 

е предоставила 105 млн. 
евро. Към тях Столичната 
община е добавила повече 
от два пъти безвъзмездни 
европейски средства. 

„Изпълнението на дей-
ностите в „Младост” до 
Бизнес парка към този 
момент е около 25%, до 
летището са изпълнени 
37%. Имаме уверение, че 
работата върви по гра-
фик. В първата половина на 
2015 г. трябва да бъдат за-
вършени и двата участъка 
на подземната железница”, 
посочи Йорданка Фандъ-
кова. До края на 2015 г. в 
града ще има още 8 км ме-
тролинии.

Вицепрезидентът на 

ЕИБ Михай Танасеску обяс-
ни, че банката е подписала 
със Столичната община 
договор за 50 млн. евро за 
рехабилитация на ключови 
булеварди в града. „Това е 
нашият четвърти конт-

ракт с администрацията 
на София“, добави той.

Със средствата ще бъ-
дат ремонтирани булевар-
ди с дължина над 56 км и 
трамвайно трасе над 8 км.

Кметът Фандъкова е 

показала на вицепрезиден-
та Танасеску освен метро-
то и други инфраструк-
турни обекти на София, 
финансирани от ЕИБ. Сред 
тях е естакадата при Те-
левизионната кула. 

Подписан бе договорът за заем от 50 млн. евро 
за обновяване на булеварди в София 

Снимка авторът

Екипи на Черноморски водолазен 
център – Варна, влизат в шест язовира 
на община Монтана. До края на годи-
ната трябва да бъдат възстановени 
стените им, ремонтирани изпускате-
лите и преливниците.

Средствата са от Междуведом-
ствената комисия за борба с бедстви-
ята, съобщи кметът Златко Живков, и 
са в размер на 759 хил. лв. 

6 са язовирите общинска собстве-
ност. Повечето от тях не са в добро 

състояние и са потенциално опасни за 
хората. Те са строени през 50-те и 60-
те години на миналия век. 

 „Имам уверението, че изпълните-
лят ще успее да приключи с работа-
та в договорения срок и тези важни 
за всички хора по селата водоеми ще 
бъдат в добро състояние. Надявам се 
следващата година да можем да ги 
обявим на концесия при условия, които 
гарантират правилната им експлоата-
ция, заяви Живков.

Министърът на околната среда и води-
те Искра Михайлова и кметът на община 
Нови пазар Румен Панайотов направиха 
първа копка по проект „Изграждане на час-
тична канализационна мрежа, ПСОВ и ре-
конструкция на водопроводната мрежа на 
гр. Нови пазар”. Проектът се финансира от 
Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 
2013 г. и е на стойност 36,7 млн. лв. 

На церемонията министър Михайлова 
подчерта значението на реализацията на 
проектните дейности и отбеляза, че това 
е част от модерното развитие на региона. 
„Проектът е амбициозен и резултат на по-
ложените усилия както от екипа на община-
та, така и на експертите от Оперативна 
програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, заяви 

министър Михайлова. 
Кметът Румен Панайотов подчерта: 

„Този проект е от огромно екологично значе-
ние както в национален, така и в европейски 
аспект. Той има социален характер и базис-
но значение за развитието на икономиката 
на Нови пазар, защото с изграждането на 
тази инфраструктура нашият град става 
още по-привлекателен за инвеститорите.”

Ще бъде реконструирана над 30 км кана-
лизационна и над 20 км водопроводна мрежа. 
По този начин ще се намалят загубите на 
питейна вода с около 30%. Над 12 хиляди жи-
тели ще бъдат свързани към  новоизграде-
ната пречиствателна станция за отпадъч-
ни води. Ще бъдат открити и нови работни 
места.

Елица Илчева

С европейския Етикет за иновации 
и добро управление на местно ниво са 
удостоени 16 български общини за пе-
риода 2013-2015 г. съгласно решението 
на националната комисия за присъжда-
нето му. Бяла Слатина, Димитровград, 
Добрич, Долна баня, Кирково, Кнежа, 
Мездра, Перник, Поморие, Русе, Свищов, 
Смолян, Смядово, Столична община, Тро-
ян, Търговище са доказали, че спазват 

12-те принципа на добро управление и 
се ангажират да ги прилагат активно и 
занапред в дейността си.

Европейският етикет е основен еле-
мент от прилагането на стратегията 
за иновации и добро управление на мест-
но ниво, приета и прилагана от Съвета 
на Европа (СЕ). Той представлява серти-
фикат за цялостно качество на управле-
нието в общината. Присъжда се в стра-
ните от Европа по единни критерии и 
процедури, разработени от СЕ.

Започнаха дейностите по строител-
ството на център за настаняване от семе-
ен тип (ЦНСТ) в район „Връбница”. 

По проект сградата има три функцио-
нални зони – за лично пространство, която 
се състои от 7 самостоятелни стаи за по 
2 деца, за общо ползване, която представля-
ва дневна с кът за хранене и кът за игри, и 
зона за социалните работници и педагози-
те. Предвидена е достъпна среда за деца-

Община Бургас обнови изцяло детска 
площадка в комплекс „Славейков“. 

Кметът Димитър Николов пръв огле-
да детската катерушка, за да се убеди в 
изправността на съоръженията.

Преди да започне строителството, 
са демонтирани всички стари и амор-
тизирани съоръжения. Поставена е нова 
противоударна настилка, която да га-
рантира безопасността на децата по 
време на игра.

Съоръженията на площадката са 
подходящи за деца от 3 до 8 години. 

Тина Илова

Рехабилитиран път от Монтана към 
Плевен променя визията на селата Крапчене, 
Липен и Стубел, съобщи кметът на община-
та Златко Живков. Ремонтите, включени в 
лот 42 – 1, започнаха през пролетта и вече 
са извършени 60% от предвидените строи-
телни работи. До късната есен участъкът 
от 10 км – от село Крапчене до границата, 
ще бъде завършен.

Ремонтите са част от четвъртия етап 
на Оперативна програма „Регионално разви-
тие”. Финансирането от европейския фонд е 
6 032 267 лв., а стойността на целия проект 
е  7 096 785 лв. Бенефициент е Агенция „Път-
на инфраструктура”. За строителството са 
предвидени 6 597 255 лв., а за строителния 
надзор – 261 222 лв. Общината също има дял 
за обновлението на селата, тъй като заедно 
с дружество ВиК е финансирала подмяната 
на водопроводите по пътя, а със собствени 
средства – изграждането на тротоари.

Дължината на участъка е 10,06 км. Из-
вършено е полагане на основни и асфалто-

ви пластове, направени са нови облицовани 
канавки, оформени са банкети, изградени 
са съоръжения за отводняване на пътното 
платно. Вече се полагат хоризонталната 
маркировка и вертикалната сигнализация. 
Изпълнител на рехабилитацията на пътя 
е сдружение „Пътища ОПРР 2012”, в което 
са включени „Пътинженеринг – М” АД и „ПСТ 
Холдинг” АД.

Отсечката е част от най-прекия път 
от Монтана към Плевен. След Стубел пъ-
тят продължава към Криводол, а след това 
през Девене, Борован, Кнежа и Бяла Слати-
на – към Плевен. Разстоянието по него от 
Монтана до Плевен е само 120 км.

Снимка авторът

та с двигателни увреждания, а прилежащото 
дворно пространство ще бъде приспособено 
за провеждането на разнообразни занимания.

Обектът се реализира в рамките на по-
голям проект, който е на обща стойност 
9,7 млн. лв. Финансирането е по Оперативна 
програма „Регионално развитие” 2007-2013.

С изпълнението му ще бъдат изградени 
общо 13 центъра за настаняване от семеен 
тип и 3 защитени жилища на територията 
на районите „Красна поляна”, „Овча купел”, 
„Люлин” „Надежда”, „Подуяне”, „Сердика”, 
„Връбница” и „Искър”.
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Сключен е договорът 
за изграждане,  рекон-
струкция и рехабилитация 
на водоснабдителни мрежи 
и съоръжения в ардинско-
то село Млечино. С него 
водоснабдяването ще се 
свърже със съществуващ 
резервоар в туристиче-
ския комплекс „Белите бре-
зи” и изцяло ще се разреши 
проблемът с безводието. 
Одобрената безвъзмездна 
финансова помощ е в раз-
мер на 178 993 лв.

Договорът е между 
Държавен фонд „Земеде-
лие”, Местна инициатив-
на група (МИГ) – Ардино и 
община Ардино по мярка 
„Основни услуги за насе-
лението и икономиката в 
селските райони”. 

Централната част на 
Млечино в момента се во-
доснабдява от два водоиз-
точника, намиращи се на 
около 3,5 км югозападно 
от селото в местността 
Вардар, с общ дебит 0,3 

литра в секунда. В края на 
70-те години на миналия 
век частично е изграден 
водопровод от туристи-
ческия комплекс „Белите 
брези”. По 8-километрово-
то трасе има изградени 
бетонни шахти за въз-
душници, калници и обле-
кчителни шахти.

За водоснабдяването 
на селото общината ра-
боти повече от 5 години. 
През 2010 г. финансиране-
то на проекта е спряно. 
След Млечино усилията 
на общината ще бъдат 
насочени към осигурява-
нето на питейна вода за 
района на Горно и Долно 
Прахово и Башево. В края 
на август община Арди-
но получи разрешение от 
Министерството на окол-
ната среда и водите за 
водовземане от подземни 
води чрез нови съоръжения 
от тръбен кладенец, кой-
то ще се изгради в земли-
щето на село Търна.

В община Кюстендил 
ще бъде извършена рекон-
струкция и модернизация 
на над 170 км водопроводна 
и канализационна мрежа. 
Проектът се изпълнява 
по Оперативна програма 
„Околна среда” 2007-2013 г. 
Договорът за безвъзмезд-
на финансова помощ беше 
подписан в началото на 
февруари 2012 г., а общата 
му стойност е близо 88 ми-
лиона лева.

За първия етап - подго-
товката на инвестицион-
ния проект, са отпуснати 
близо 3,5 млн. лв. До 2015 г. 
ще бъдат обхванати 92 км 
канализация и 80 км водо-
провод.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Проектът „Въча” за-
дължително да бъде вклю-
чен в новия генерален план 
за водоснабдяване в райо-
на, настоява местната 
власт. Съветниците от 
Града под тепетата дори 
са гласували решение, че 
няма да подкрепят плана 
на водната асоциация, ако 
проектът остане извън 
него. В момента той само 
е описан вътре. За обекта 
трябва да се търси сме-

сено финансиране, тъй 
като европейските пари 
ще бъдат много по-малко 
след 2021 година. 

С у мите,  които  се 
спрягат за реализаци-
ята, са от порядъка на 
150 млн. лв. 

Чрез проекта „Водо-
снабдяване на Пловдив 
и прилежащите общини” 
от каскада „Въча” ще бъ-
дат водоснабдени общо 
22 населени места. Той 
би осигурил чиста питей-
на вода за около 750 000 
души. Още в края на 2008 
Министерството на ре-

гионалното развитие и 
благоустройството въз-
ложи с договор изготвяне-
то на идеен и технически 
проект. 

На 17 октомври ще 
бъде свикана отново ВиК 
асоциацията и този гене-
рален план ще бъде гледан 
пак. Една от новите функ-
ции на водните асоциации 
е правото на общините да 
решават какви инвести-
ции да има и едва тогава 
да се предава бизнес план 
за развитие на ВиК опера-
тора за утвърждаване на 
ДКЕВР. 

Нов железопътен ринг 
ще свързва в радиус от 50 
км селищата около Плов-
див и индустриалните 
зони в общините Мари-
ца, Раковски и Куклен. По 
този начин ще се осигури 
връзка между местата, в 
които живеят над 115 хи-
ляди жители на областта, 
и местоработата им. 
Това съобщи зам.-кметът 
на община Марица Сте-
фан Цанков в рамките на 
форум „Недвижими имоти 

- строителство, услуги 
и проблеми на пазарната 
среда”, организиран като 
част от  Международния 
технически панаир. 

Проучванията на ини-
циаторите на изграждане-
то на жп връзката уста-
новили, че ОП „Транспорт” 
би могла да финансира 
проекта. Единствени-
ят възможен бенефици-
ент обаче е Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура”. „В мо-

мента водим разговори с 
ръководството на НКЖИ 
за целесъобразността на 
ринга”, каза Цанков. Той 
увери, че общините ще 
подпомогнат железопът-
ната компания. 

Седем общини - Плов-
див, Първомай, Асенов-
град, Куклен, Марица и 
Родопи, вече са подписа-
ли споразумение. Очаква 
се община Раковски да се 
присъедини към идейния 
проект, за да се гаранти-

ра регулярен транспорт 
на работещите в ин-
дустриалната зона край  
с. Стряма. 

Според Цанков новият 
ринг ще направи възможно 
превозването на работни-
ците от местоживеенето 
до местоработата им в 
рамките на 1 час. По думи-
те му жп рингът може да 
е напълно завършен през 
2020 г. Строителството 
е планирано да започне в 
средата на 2016 г. Община Созопол обяви поръчка за модернизация на 

съществуващото рибарско пристанище в Черномо-
рец на стойност 11 млн. лева с ДДС. Обектът трябва 
да бъде изграден за година и половина, финансиране-
то е по Оперативна програма за развитие на сектор  
„Рибарство”.

Проектът, представен през юли, предвижда капаци-
тетът на съществуващото съоръжение в Черноморец 
да се разшири до 96 стоянки за рибарски лодки с дължи-
на от около 7 м до 12 м. Новото пристанище ще може 
да посрещне десет кораба тип „Балтик” с максимален 
тонаж до 200 тона. На територията на пристанището 
ще се изгради рибна борса за първоначална обработка 
на уловената риба. 

Право на участие имат фирми или сдружения с обо-
рот 25 млн. лева за последните три години, 9 млн. лева 
от които от строително-монтажни дейности.

6,6 млн. лева ще бъ-
дат инвестирани в ре-
конструкции на спортни 
съоръжения в Симитли. 
Общинският проект пред-
вижда ремонт на спортен 
комплекс в Симитли, как-
то и строеж на много-
функционални центрове 
за спорт и отдих в селата 
Брежани, Полето, Крупник, 
Долно Осеново и Черниче. 

В петте симитлийски 
села ще бъдат монтира-
ни фитнес уреди, ще се 
изградят алейни мрежи и 
спортни площадки. 

Община Симитли обяви 
обществената поръчка, в 

Комисията за защита на конкуренцията отмени 
процедурата за възлагане на обществена поръчка за 
изграждане на ново тролейбусно депо в Плевен. Тя е 
част от проекта за интегриран градски транспорт, 
който се финансира по Оперативна програма „Реги-
онално развитие”. Жалбата е подадена от „Прогрес 
билдинг къмпани”, според която решението на упра-
вителя на „Тролейбусен транспорт” за откриване на 
процедурата съдържа дискриминиращи изисквания. 
Сред тях е условието кандидатите да са изпълнява-
ли договори със сходен предмет на поръчката, като 
под „сходен” се разбира строителство, свързано с 
изграждане на тролейбусни депа или сглобяеми сто-
манени халета.

С пари от програмата за селските райони ще се 
изгради нова ВиК мрежа в селата Подем и Рибен, об-
щина Долна митрополия. Проектът предвижда подмя-
на на близо 15 км водопровод в Подем и 9 км в Рибен. 
Срокът за изпълнение е 9 месеца, сред условията за 
участие е изпълнение на ВиК проекти през последни-
те три години за поне 6 млн. лева. 

Местният парламент отказва да подкрепи генералния план, ако обектът не залегне като приоритет

„Реалните ремонтни 
дейности ще започнат, 
когато бъде съгласуван и 
одобрен инвестиционен 
проект. След това ще 
стартираме процедура 
по избор на изпълнител. 
Всичко зависи от времето, 
в което управляващият 
орган към МОСВ ще съ-
гласува процедурите. Ако 
има обжалване на избрания 
изпълнител, ще има и заба-
вяне”, заяви ръководителят 
на проекта, зам.-кметът 
Росица Плачкова. 

Реконструкцията и до-
изграждането на канали-
зационната мрежа в Кюс-
тендил е продължение на 
интегрирания воден цикъл, 
финансиран от програма 
ИСПА.

която право на участие 
имат фирми с оборот 10 
млн. лева за последните 
три години, една четвърт 
от които да са в резултат 
на строителна дейност. 
Срокът за изпълнение е 2 
години. 

Община  Каолиново 
предвижда също обновя-
ване на спортната база в 
града и селата Браничево, 
Климент, Тодор Икономово 
и Пристое. Поръчката е за 
малко над 5 млн. лева. Пра-
во на участие имат фирми, 
изпълнили поръчки за стро-
ителство за поне 12 млн. 
лева през последните три 
години. 
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Георги Сотиров

Темата на репортажа 
не предполага да обръщаме 
внимание на черноборса-
джиите, настанили се след 
ъгъла на бул. „Сливница” и 
бул. „Стефан Стамболов”. 
Цигари без бандероли, 
връзки, свещи за помен, 
спално бельо, магданоз и 
копър, и пак цигари, и още 
какво ли не се предлага уж 
под сурдинка на всяка крач-
ка. Досещате се, нали? 
Ние сме на Женския пазар 
в столицата.

И слава богу, че Сто-
личната община започна 
очакваната от години от 
всички тотална рекон-
струкция.

Николай Георгиев от 
четири години е изп. ди-
ректор на „Пазари Възраж-
дане” ЕАД. За него няма 
тайни в специфичната 
работа по стопанисване 
на двете най-големи сто-
лични тържища – до Лъвов 
мост и другото, на бул. 
„Димитър Петков”. Убе-
ден е, че строителството 
там ще помогне не само 
районите да станат при-
влекателни, а ще създаде 
предпоставки за коренно 
различно отношение на 
ползвателите на пазари-
те, на купувачите, а и на 
живеещите наоколо. 

„Строителните дей-
ности на „Димитър Пет-
ков” вървят изключително 
трудно, защото се прави 
първата реконструкция от 
възникването на пазара. 
Което е станало вероятно 
преди повече от 50 години. 
Сложна е ситуацията с 
подземната инфраструк-
тура, защото на много 
места тя не е обозначена 
в документацията“, обяс-
нява Георгиев. 

Така е в старите сто-
лични квартали. Вероятно 
това ще се установи и 
при изграждането на па-
зара, който някога носеше 
името „Георги Кирков“. Но 
съвсем скоро, след 6 месе-
ца, бъдещите наематели 
на магазини и живеещите 
наоколо ще се радват на 
модерна визия на околното 
пространство – сигурни 
и привлекателни сгради, 
където търговците мо-
гат да представят добре 
стоката си, а клиентите 
им да имат достатъчно 
пространство не само за 
пазаруване, а и за разходка, 
почивка и общуване. 

„Искам да подчертая, 
че Женският пазар ще 
стане не само място за 
пазаруване. Районът е 
залегнал дълбоко в сърца-
та на не едно поколение 
софиянци. И затова с ре-
конструкцията искаме да 
изградим среда, в която 
хората не само да пазару-
ват, но и да контактуват”, 
уточнява изп. директор. 

Идеята е разбираема, 
защото пространства-

та и на двата пазара са 
много големи. В проекта 
е заложена възможността 
за рекреация – поставяне 
на красиви пейки, добро 
осветление, нови ефектни 
настилки, 24 часа видео-
наблюдение за гарантира-
не сигурността и спокой-
ствието на хората. 

Наскоро кметът на Со-
фия Йорданка Фандъкова и 
Николай Георгиев провери-
ха как вървят строител-
ните работи в участъка 
от ул. „Екзарх Йосиф“ до ул. 
„Св. св. Кирил и Методий“. 
Столичният градоначал-
ник се ангажира да бъде 
изградено видеонаблюде-
ние около Националната 
гимназия за древни езици 
и култури „Константин 
Кирил Философ“. Сградата 
на училището се намира до 
Женския пазар и църквата 
„Св. св. Кирил и Методий“. 
Кметът възложи също ули-
ците и тротоарите около 
училището да бъдат ре-
монтирани успоредно с ре-
конструкцията на пазара.

„Наоколо има стари 
сгради, голяма част от 
които не се стопанисват, 

някои са съвсем занемаре-
ни и се рушат – чак да те 
е страх да минеш край тях. 
Но това не е от компетен-
цията на вашето дружес-
тво, а вероятно е трудна 
работа и за общината“, 
обръщам се към Николай 
Георгиев. Той е директен 
и в отговор признава, че 
въпросът е труден. „Пре-
връщането на бул. „Сте-
фан Стамболов”, където 
е разположен Женският 
пазар, в ново, прекрасно 
място за обитаване и со-
циални контакти ще уве-
личи неминуемо цената на 
запустелите имоти там и 
това може да предизвика 
сериозен инвеститорски 
интерес. В района меж-
ду булевардите „Сливни-
ца”, „Тодор Александров”, 
„Мария-Луиза” и „Христо 
Ботев” има много сгра-
ди, за които ще очакваме 
различно решение. Все пак 
собствеността не е само 
привилегия. Тя е и отговор-
ност към града, в който 
живееш, който дава обра-
зование на детето ти, гри-
жи се за семейството ти, 
осигурява му препитание, 

здравеопазване”, убеден е 
Георгиев. 

Логично е и собстве-
ниците на запуснатите 
здания да разберат това, 
защото ще могат да спе-
челят много, ако положат 
малко усилие. По-сложен е 
въпросът със сградите – 
паметници на културата, 
но Столичната община 
има план за тях. 

Остава и собствени-
ците да разберат, че XXI в. 
е настъпил и тук. 

Изграждането на паза-
ра започна през септември 
и сега майсторите бързат 
да свършат колкото се 
може повече работа през 
оставащите топли дни от 
годината.

На самия обект се за-
познаваме с техническия 
ръководител Калоян Пех-
ливанов от фирмата из-
пълнител „Инос-1”, която 
е избрана чрез общест-
вена поръчка. В момента 
се прави масовият изкоп 
за сграда и се изпълнява 
укрепване тип „Берлинска 
стена”, за да няма свла-
чищни процеси и да не се 
създават предпоставки за 
инциденти. Работниците 
на Пехливанов са 16 – 17 
души.

 „Строителството не е 
само в частта на търгов-
ските обекти, а обхваща 
цялата зона – от сграда до 
сграда, и включва подмяна-
та на подземната инфра-
структура. Затова сега 

форсираме строителните 
дейности, за да можем до 
зимата да излезем на кота 
нула”, обяснява Николай Ге-
оргиев. 

Предстои изграждане-
то на изцяло нова, необхо-
дима комуникация, на нов 
канал със сериозен диаме-
тър за отпадните води, 
подмяна на ВиК отклонени-
ята към съществуващите 
сгради, някои от които са 
на преклонна възраст.

Пазарът се намира на 
уникално място – то гра-
ничи с пет-шест храма, в 
които се проповядват раз-
лични религии и, слава богу, 
мирно съжителстват. 

„Желанието ни е да за-
пазим духа на стария град 
и тук да можеш да си ку-
пиш всичко онова, което 
няма как да намериш дру-
гаде”, обобщава Георгиев. 

„Една конска подкова 
за щастие например“, под-
сказвам аз.

„Именно. Една от цели-
те на реконструкцията е 
да се осигури място и за 
занаятите – за грънчари, 
ковачи, сарачи, и това да 
даде нов дух на нашия па-
зар. Освен място за тър-
говия Женският пазар да 
стане и визитка на сто-
лицата с етнографски 
привкус”, смята нашият 
събеседник, който е завър-
шил политология и между-
народни отношения в СУ 
„Св. Кл. Охридски”, а преди 
това – Строителния тех-

никум „Христо Ботев”.
Отвън, на обекта, се 

срещаме и с инж. Виолета 
Петрова, която отговаря 
за инвеститорския кон-
трол и всичко друго, свър-
зано с изграждането на 
пазара. От нея научаваме, 
че автор на архитектур-
ното решение е консор-
циум с ръководител проф. 
арх. Росица Никифорова и 
с участието на арх. Иво 
Панталеев. Инж. Петрова 
обяснява, че новата визия 
на Женския пазар ще се 
състои от сгради, разпо-
ложени в два урегулирани 
поземлени имота. В единия 
ще се строят 3 едноетаж-
ни сгради, като в тях ще 
се разположат между 12 и 
14 магазина с от 10 до 12 
кв. м площ. Ще има и ма-
газини на площ 130 кв. м. В 
някои от сградите ще има 
офиси, кафенета, аптека и 
банкови клонове. Помисле-
но е и за т.нар. тематич-
на търговия – например 
базари за Нова година или 
за Баба Марта. Предвиде-
на е и рампа асансьор за 
хора с увреждания. Всичко 
ще бъде на едно ниво – и 
улицата, и тротоарните 
площи. Това ще е различи-
мо от цвета на паветата, 
а необходимостта от едно 
ниво е продиктувана от 
технологични изисквания – 
товарене и разтоварване 
на стока от камиони, из-
возване на отпадъци.

„За мен реконструкци-
ята не е само физическа 
дейност. Тя трябва да пре-
махне всичко онова, което 
сега се усеща като битак. 
Това ще бъде нашият голям 
успех – да подредим неща-
та, хората да видят, че я 
няма черната борса, която 
много ни тормози, да се 
чувстват добре всички”, 
споделя накрая изп. дирек-
тор на „Пазари Възражда-
не” ЕАД Николай Георгиев. 

А кой знае защо, аз за 
миг си представих как из-
глежда и днес парижкият 
Marché de Saint-Ouen, из-
вестен повече като Па-
зара на бълхите. Той е с 
дължина 17 км и може да 
го обикаляте цял ден. Там 
има за всекиго по нещо – 
антики и книги на различни 
езици от цял свят, саби и 
древни оръжия, старинни 
военни униформи, джобни 
часовници.

Този пазар е една от 
многото туристически 
атракции в града на Сена.

Или какво следва от промяната 
на бул. „Стефан Стамболов“ 

Изп. директор Николай Георгиев

Калоян Пехливанов и инж. Виолета Петрова

„Берлинската стена”

Снимки авторът
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Емил Христов

Г-жо Димитрова, нас-

коро в Пловдив се прове-

де дискусионен форум на 

тема „Недвижими имоти 

– строителство, услуги 

и проблеми на пазарната 

среда“. Разкажете повече 

за него. 

В рамките на 69-ия 
международен есенен тех-
нически панаир Национал-
но сдружение „Недвижими 
имоти“ организира дис-
кусионен форум на тема 
„Недвижими имоти – стро-
ителство, услуги и пробле-
ми на пазарната среда“. 
Две бяха основните цели 
на дискусията. Първата 
беше свързана с възмож-
ността да се презенти-
рат заедно и в максимал-
на степен пред експерти, 
браншови организации, 
институции и граждани 
стратегически проекти 
на общините Пловдив, 
Марица и Родопи. Неслу-
чайно употребих думата 
„заедно”, тъй като реали-
зирането на всеки един от 
проектите би формирало 
нова визия на региона, кой-
то трите общини съста-
вляват. Втората цел беше 
свързана с възможността 
да съберем анализите на 
експертите, свързани с 
процесите и проблеми-
те на пазарната среда в 
сектора на недвижимите 
имоти. Опитахме да об-
общим различните гледни 
точки, да посочим добри-
те и лошите практики, за 
да стигнем до предложе-
ния и решения, които ще 
допринесат за активизи-
рането на обмена между 
страните участници, за 
откриването на общите 
ценности и интереси, кои-
то ни обединяват в тър-
сенето на най-доброто. 

В първата сесия обсъ-
дихме темата „Пловдив 
– инвестиционни възмож-
ности и нови проекти“. 
Трите общини предста-
виха проекти, които ще 
реализират на своя те-
ритория, развивайки по-
тенциала си за устойчиво 
икономическо развитие, 
повишавайки конкурен-
тоспособността и при-
влекателността на реги-
она сред инвеститорите, 
настоящите и бъдещите 
жители.  Презентиран 
беше мащабен проект за 
железопътен ринг, който 
ще свързва в радиус 50 км 
селищата около Пловдив 
и индустриалните зони в 
Марица, Раковски и Куклен, 
осигурявайки връзка между 
местата, в които живеят 
над 115 хиляди жители на 
областта, и месторабо-
тата им. Седем общини 
- Пловдив, Първомай, Асе-

новград, Куклен, Марица и 
Родопи, вече са подписали 
споразумение. Очаква се 
община Раковски да се 
присъедини към идейния 
проект, за да гарантира 
регулярен транспорт на 
работещите в индустри-
алната зона край с. Стря-
ма. Пръстенът може да 
е напълно завършен през 
2020 г. Планирано е стро-
ителството да започне в 
средата на 2016 г.

Засегната беше и те-
мата за стартиралото 
изграждане на интермода-
лен терминал в с. Злати-
трап. Обектът е с нацио-
нално значение и се очаква 
да допринесе за увеличава-
не инвестиционната ак-
тивност на бизнеса.

Във втората сесия 
на тема „Проблеми на па-
зарната среда в сферата 
на недвижимите имоти и 
взаимодействие на бран-
шовите и професионални-
те организации за реша-
ването им“ бяха поканени 
председатели и предста-
вители на сродните бран-
шови организации - КСБ, 
КАБ, Камарата на неза-
висимите оценители. Те 
дискутираха проблемите, 
стоящи пред всяка една 
от организациите, и по-
тенциалните способи за 
решаването им.

Засегнат ли беше въ-

просът за приемането 

на закон, регламентиращ 

брокерските услуги, кой-

то се обсъжда от доста 

време. Защо още няма 

такъв документ?

Регламентиране на по-
средническата дейност 
при сделки с недвижими 
имоти е една от основни-
те цели на НСНИ още от 
неговото създаване през 
1992 г. Ние сме се водили 
не само от интереса на 
бранша, който се стре-
ми да има ясни правила и 
лоялна конкуренция, но и 
от интереса на потре-
бителите на тази услуга 
и от големия обществен 
интерес. Темата за изма-
мите с недвижими имоти, 
за непрофесионалното от-
ношение на брокерите, за 
накърняване интереса на 
потребителите, която се 
коментира перманентно и 
винаги, когато става въ-
прос за имотни измами, е 
насочена към брокерите.

Комисия към НСНИ ра-
боти повече от четири 
години и изготви законо-
проект за дейността на 
брокерите на недвижими 
имоти. Като катализа-
тор подейства и приета-
та през 2010 г. от ЕК 
Директива за дейността 
на брокерите на недви-
жими имоти. Норматив-
ни актове има в редица 

европейски държави като 
Кипър, Дания, Финландия, 
Норвегия, Швеция, Обеди-
неното кралство, Фран-
ция, Португалия, Италия. 
Целите на проекта са: 
ясно дефиниране на субе-
ктите на пазара на недви-
жими имоти; въвеждане 
на стриктни изисквания 
относно професионална-
та квалификация; защита 
интересите на потреби-
телите; задължително 
въвеждане на договор, за 
да се дефинират ясно за-
дълженията и правата на 
страните. Законопроек-
тът е разработен в духа 
на европейските изисква-
ния за защита правата на 
потребителите. Получена 
е принципна подкрепа за 
предложения проект на за-
кон от Нотариалната ка-
мара, Федерацията на по-
требителите в България, 
Българската национална 
асоциация „Активни по-
требители”, Камарата на 
строителите в България, 
Камарата на архитекти-
те в България, Българска-
та търговско-промишлена 
палата, КРИБ, НАП, Аген-
цията по вписванията и 
други представители на 
държавната администра-
ция в ресорните дирекции 
и ведомства, висши учеб-
ни заведения и академични 
институции, както и на 
професионалните между-
народни и европейски ор-
ганизации от бранша.

Възможно ли е да се 

върне доверието в бро-

керската услуга? Какво 

предвиждате за неко-

ректните посредници?

Нашата идея, която е 
разписана в проектозако-
на, е заимствана от опи-
та на сродни браншови 
организации и съответно 
съобразена изцяло с евро-
пейските тенденции и е 
в посока на това да няма 
твърде строг лицензио-
нен режим. Вижданията 
ни са за режим, който 
няма да е разрешителен, а 
по-скоро регистрационен. 
Ще направим доброволен 
регистър, разбира се, ако 
се приеме нашето пред-
ложение, за да става ясно 
за потребителите на кого 
възлагат услугата, леги-
тимен ли е този субект, 
това ли му е основното 
занятие, има ли адресна 
регистрация и т.н. Хиги-

енизирането на пазара 
трябва да се случи, за да 
се възстанови доверието 
в нашата услуга. Счита-
ме, че държавен орган би 
могъл да събира глоби и да 
налага наказания. Такъв би 
могла да бъде специална 
комисия или Комисията за 
защита на конкуренцията 
и Комисията за защита на 
потребителите. Когато 
има спор между търговци, 
ще се отнасяме към КЗК, 
а когато е между брокер и 
клиент – към КЗП.

Какво е състоянието 

на пазара на недвижими 

имоти според вас? Има 

ли промяна в положител-

на насока?

Оживлението в начало-
то на годината ни накара 
да повярваме, че пазарът 
най-после бележи растеж. 
Очакванията на продавачи 
и купувачи се доближават, 
по-реалистични са тех-
ните нагласи, отколко-
то преди няколко години, 
което води до сключване 
на по-голям брой сделки. 
Очакваме запазване на 
техните нива, отчитай-
ки засилената активност 
на пазара на имоти. Факт 
е, че голяма част от по-
купките се извършват с 
лични спестявания заради 
несигурната икономическа 
среда. Това потвърждава, 
че инвестициите в не-
движими имоти се оказ-
ват един от сигурните 
начини за съхраняване на 
активите и спестявания-
та. Купувачите, търсещи 
своя първи собствен дом, 
по-здраво стъпиха на па-
зара и са с голям дял от 

него. Много от тях през 
последните години са се 
въздържали да предпри-
емат действия и да пре-
минат към сделка заради 
ясната тенденция за спад 
на цените и в очакване на 
стабилизация. Не трябва 
да пропускаме и пряката 
връзка между пазара на 
земеделски земи и пазара 
на имоти в друг сегмент. 
Продавачът се трансфор-
мира в купувач, инвести-
райки в жилища.

Бизнес климатът в 
строителството се по-
добрява според по-оп-
тимистичните оценки. 
Статистиката сочи, че 
строителството се съ-
живява. По данни на На-
ционалния статистиче-
ски институт Бургас е 
начело на класацията по 
издадени строителни раз-
решителни със 126 броя, 
Пловдив – със 115, след-
вани от София – 110, и 
Варна - 91. През второто 
тримесечие на 2013 г. са 
издадени с над 50% повече 
разрешителни, отколкото 
предходното тримесечие. 
Плановете за жилищата в 
тях също отбелязват по-
вишение с 59% спрямо по-
сочения период. Очакваме, 
че чуждите инвеститори 
на пазара на недвижими 

имоти ще се появят от-
ново през 2014 г.

Какво е мястото на 

България на международ-

ния пазар?

НСНИ поддържа съ-
трудничества с доказа-
ни международни орга-
низации в подкрепа на 
бранша за постигане на 
по-висок  професиона-
лизъм в сферата на не-
движимите имоти. Това 
са C.E.I .  (Confederation 
Europeenne de l'Immobilier/
European Confederat ion 
of Real  Estate Agents) , 
CEREAN (Central European 
Real Estate Associations 
Network), FIABCI (Federation 
I n t e r n a t i o n a l e  d e s 
Administrateurs de Biens 
et Conseils lmmobiliers / 
International Real Estate 
Federation), NAR (National 
Association of Realtors), РГР 
(Российская Гильдия Риэл-
торов) и др. На ежегодни-
те международни бизнес 
форуми присъстват пред-
ставители на сдружение-
то с цел рекламиране на 
България като дестинация 
за преки чуждестранни 
инвестиции, създаване на 
бизнес контакти, промо-
тиране на определени сфе-
ри на недвижимите имоти 
и региони от страната.

Стремим се да има ясни правила и лоялна конкуренция 

Анна Димитрова е член на Управителния съвет 

на Национално сдружение „Недвижими имоти“. За-

вършва математика в ПУ „Паисиий Хилендарски“. 

Специализира и се сертифицира като експерт по 

управление на недвижима собственост и оцени-

тел на недвижими имоти. Притежава CIPS сер-

тификат на National Association of REALTORS-USA, 

който я отличава като международен специалист 

в сферата на недвижимите имоти. Собственик и 

управител на агенция за недвижими имоти.
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Елица Илчева

Както повечето хубави 
неща в живота и ориента-
цията на арх. Константин 
Пеев към работата на рес-
тавратор става случайно. 
Току-що завършил универ-
ситета и разпределен в 
Националния институт за 
паметници на културата, и 
върху гърба му се стоварва 
проект, голям дори за ма-
щабите на сегашните му 
възможности. Ателието, 
към което е назначен, тряб-
ва за 6 месеца да се справи 
с превръщането на старо 
хале в национален музей. 
Изграждането на „Земята 
и хората“ се налага спеш-
но заради голямо дарение 
на огромни кристали, кои-
то трябва да се приютят 
някъде. Така арх. Пеев още 
съвсем млад разбира какво 
е да се проектира екстрем-
но бързо и да се строи под 
пара, при това при доста 
примитивните тогава тех-
нологии. 

Въпреки че като млад 
споделял мнението, че  
възстановяването на па-
метниците на културата 
е чиновническа работа, 
лишена от възможности за 
голямо творчество, днес в 
портфолиото на фирмата 
му трудно могат да се пре-
броят всички преобразени 
сгради. Ателието на Пеев е 
„отговорно“ за реставраци-
ята на десетки паметници 
на културата в София, сред 
които Княжеския дворец 
(днес Национална галерия), 
Народния театър „Иван Ва-
зов“, Софийската синагога, 
църквата „Св. София”, къ-
щата музей на Борис Хри-
стов… 

Да дадеш нов живот на уни-

калните стари сгради, 

безспорно е дейност, 
свързана освен с майстор-
лък и с доста вълнение. 
„Тръпката в реставрация-
та идва от това, че винаги 
може да се случи нещо не-
очаквано. При предпроект-
ните проучвания не може 
да се стигне до демонтаж 
на по-тежки конструкции. 
И когато се появи нещо, 
веднага трябва да се взе-
ме бързо и адекватно реше-
ние“, споделя Пеев. За въз-
можностите за прилагане 
на новите технологии в об-
новяването той е катего-
ричен, че са неограничени и 
много полезни. Един от при-
мерите е, че дават шанс 
за избягване на мокрите 

процеси, които вредят на 
сградите при реставрация. 

Срещите му с археологията 

и строеното преди хилядо-

летия 

започват с антична 
Сердика и се простират до 
разкриването на обекти на 
територията на цялата 
страна. 

Според Пеев строи-
телството на метрото 

е изключително важно не 
само за придвижването на 
столичани, но и защото с 
него час по час излиза ця-
лото това археологическо 
наследство. „Античният 
град е с размери 250 на 400 
метра. Това е една сериоз-
на площ в центъра на гра-
да под земята и метрото е 
големият шанс, за да могат 
тези останки и артефакти 
да бъдат разкрити и проу-
чени, да бъдат експони-
рани в една урбанизирана 
подземна среда, която не е 
задължително да е музей.“

На въпроса, на какво се 
учат строителите, кога-
то разкриват строеното 
преди хилядолетия, Пеев 
отговаря с абсолютна ка-
тегоричност – на занаят! 
„В нашата професия освен 
творчество се изисква и 
практика. Има много малки 

тайни, които трябва да бъ-
дат разкрити и подобрени 
или просто усвоени“, казва 
Пеев и се прехвърля в съв-
ремието, като изразява 
недоумение, че днешното 
строителство, което е 
интензивно индустриали-
зирано по цял свят, у нас 
не се е развило в тази 
посока. Предварително 
изработените конструк-
ции и елементи са честа 
практика и в Германия, и 

във Франция, и в Дания, и 
в Америка. У нас след про-
мените се сложи черта на 
панелното строителство 
и отскоро се предлагат го-
тови стоманобетонни кон-
струкции, които са много 
добре изпълнени и са един 
вид възраждане на индус-
триализирането на проце-
са на строителството на 
сгради, което носи доста 
предимства. На първо мяс-
то това са стандартите, 
които се задават с готови-
те елементи и биха могли 
да сложат край на строи-
телството на маломерни 
апартаменти, смята архи-
тектът. 

Нова ниша за строителите 

се разкрива в конте-
кста на оперативните 
програми, които финанси-

рат проекти за опазване на 
старините. Такава нация 
сме, че няма как да се от-
къснем от историята си. 
Трябва да имаме отноше-
ние към това под земята, 
на земята, към традиции-
те ни. Имаме достатъчно 
материал, който трябва 
тепърва да развиваме, а 
съхранението на наслед-
ството, което е гаранция 
за опазване на паметта, е 
нещо изключително ценно и 
създава една устойчивост 
в мисленето на хората, 
смята Пеев. 

В оперативните про-
грами има изисквания за 
атракции, които да пови-
шат туристическия по-
тенциал. Правят се „звук 
и светлина“, художестве-
но осветление, строят се 
кътове за отдих и дори се 
изграждат постройки върху 
руините. Това са още въз-
можности за строители-
те, но специалистът пре-
дупреждава, че някой път 
се стига до крайности и 
трябва да се внимава. Той 
все пак е оптимист, че 
с течение на времето и 
натрупването на опит ще 
се изяснят границите на 
голямата атрактивност 
и сериозното опазване на 
старината. Преди 30 го-
дини държавата отделяше 
сериозен ресурс за опазва-
не на старинните части на 
градовете, сега шансът за 
това се дава с оперативни-
те програми, но опазването 
на историята е свързано 
не само с възстановява-
нето на паметниците, а и 
с тяхната поддръжка. За 
което е нужна национал-
на концепция. „Отмениха 
се всички стари закони и 

съпътстващите наредби. 
Трябваше с изработването 
на закона за културното 
наследство, със закона за 
културата и за меценат-
ството да се възстановят 
действащите наредби, за-
щото нашата практика не 
се е променила, но това не 
се случи. Сега се работи по 
общия ред за строежите, 
което носи последиците 
от някои недоразумения в 
законодателството. На-
пример всички паметници 
на културата се водят 
обекти първа категория, 
каквито са магистралите 
и атомните централи. С 
много тежко приемане, с 
държавни комисии. Това, от 
една страна, означава, че 
законодателят се е стре-
мял да създаде рамката на 
прецизно управление, но, 
от друга, липсата на спе-
цифичното законодател-
ство и нормативна база, 
към която да се причислят 
конкретните дейности, 
създава проблеми. В кон-
текста на политическите 
промени и смяната на пра-
вилата в икономиката ни-
кой в държавата не взима 
отношение по въпроса да 
се промени законодател-
ството и да се ангажират 
и частни капитали, за да се 
опазва наследството“, раз-
съждава арх. Пеев. 

Според него въпросът 
за публично-частното 
партньорство е изключи-
телно съществен, но не-
развит у нас. В Англия още 
по времето на Маргарет 
Тачър цялата дейност по 
опазването на културното 
наследство се прехвърля 
на частна фондация, цяла-
та собственост - замъци, 

сгради, археология - също. 
Тази фондация много ус-
пешно се справя, като от 
1 лира, която дава държа-
вата, фондацията изкарва 
още 40 лири, като ангажи-
ра и малък и среден бизнес, 
корпорации и консултанти. 
И работи активно за това 
хората да живеят в адап-
тирана към миналото сре-
да, която има отношение 
към паметта на района. 
Създава психологически 
комфорт на местните, 
характер и физиономия на 
селищата. Когато знаем 
какво имаме да опазваме, 
в името на какво ще го 
опазваме и как ще се въз-
становяват вложените 
средства, тогава ще има 
устойчива дейност. В този 
смисъл в България липсва 
визия, няма устойчиви ре-
пери, които да се следват, 
и държавата трябва много 
спешно да направи възмож-
ното това да се промени. 

В духа на истински тво-
рец за финал арх. Пеев при-
помня мисълта на римския 
император и философ Марк 
Аврелий: „Защо се вълнува-
те от нещата, които ще 
кажат за вас тези, които 
още не са се родили и вие 
няма да ги познавате. Все 
едно да се вълнувате от 
това, което са мислили 
тези преди вас, които също 
не познавате.“ И с двусти-
шието на българския поет 
и сценарист Константин 
Павлов: „Ручеят на славата 
– седи в реката на забра-
вата.“ Вероятно защото е 
от онези архитекти стро-
ители, които добре знаят, 
че тъкмо техният труд ос-
тавя следи, които вълнуват  
хиляди години… 

Към Камарата на строителите да се създаде секция 
за архитектура, която да се занимава с проблемите по 
опазването на културното наследство в България. Това 
е предложението на арх. Константин Пеев. Според него  
такава секция би била особено полезна в областта на 
подготовката на специалисти, които да се изграждат 
директно в практиката, както и би могла да „омекотя-
ва“ доста честия напоследък сблъсък на археологически-
те находки с магистралите.  

На страницата в интернет неговото дружество 
ЕКСА е представено като вписано в ЦПРС - изпъл-
нител на строежи първа и пета група и строежи от 
първа до пета категория. ЕКСА е редовен член на КСБ 
и  БААИК. Всъщност това е една от малкото фирми, 
специализирани във възстановяване на сгради памет-
ници на културата и експониране на археологически 
обекти. С тези специфични и интересни дейности 
у нас реално се занимават не повече от 10-15 друже-

ства, а тези, които имат правоспособност, са около 
250. ЕКСА обаче има зад гърба си 23-годишна история. 
През 1990 г. е създадена по тогава действащия Указ 
56, а през годините търпи развитие от малка фирма 
до акционерно дружество, в което работят до 150 
души. Ето какво споделя с читателите на „Строител“ 
един човек, който вече четвърт век буквално връща 
блясъка на историята, реставрирайки ценните стари 
сгради. 

Снимка авторът

Арх. Константин Пеев реставрира миналото с поглед в бъдещето и вярва, че българинът 
знае как да съхранява граденото 

Княжеският дворец, една от емблематичните сгради на 

София, е консервирана и реставрирана от екипа на арх. Пеев 

на няколко етапа от 1997 до 2003 г.

Средновековните фрагменти от сградите на Сердикийската 

крепост в археологическия комплекс бул. „Мария-Луиза”

Снимки ЕКСА 
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Людмил Митакев

Първите работници в 
курортите Слънчев бряг и 
Златни пясъци са... тара-
лежите. Те били заети с 
изтребването на змиите. 
Докарвали ги с цели компо-
зиции. Разтоварвали ги с 
дебели ръкавици и внима-
телно, като чуплива стока, 
ги пускали един по един от 
камионите. И това ако не 
са уникални строителни 
площадки! Какво е да на-
правиш оазис насред пус-
тошта, ще разкажем в два 
последователни броя.

Слънчев бряг 

Девствен плаж, роман-
тични разходки с коне, по-
ходи с камили, кристално 
море, непокътнати дюни. 
Това не е пейзаж от дале-
чен екзотичен остров, а 
Слънчев бряг в миналото 
– във вида, съхранен върху 
пощенските картички и ар-
хивните снимки. 

Строителната площад-
ка за бъдещия курортен 
комплекс е определена още 
през 1949 г. По-късно в Бъл-
гария пристигат 25 чехо-
словашки специалисти, по-
канени от правителството 
да разработят стратегия 
за развитието на туризма 
у нас. След шестмесечен 
труд те препоръчват да 
започне строителството 
на Златни пясъци, а в райо-
на на север от Бургас да 
се изгради туристически 
център.

Проектирането на 
Слънчев бряг започва през 
1957 г., а изграждането му 
– година по-късно с поста-
новление на Министерския 
съвет. Колектив, оглавяван 
от арх. Кольо Николов, раз-
работва схемите за хоте-
лите и ресторантите. Той 
е сформиран от млади и не-
известни, но талантливи и 
амбициозни специалисти. 
Проектира се на самите 
обекти. Завинаги свърз-
ват имената си със Слън-
чев бряг архитектите Лили 
Стойчева, Александър Ов-
чаров, Иван Касъров, Хрис-
то Коев, Сабина Кутева, Д. 
Салабашев, П. Соколовски и 
инженерите Людмил Антов 
и С. Ковачев. 

Първата копка  

е без фанфари

Първоначалната идея 
е комплексът да има 1500 
легла. Строителството 
стартирало северно от 
Несебърския провлак в 
местност, която географи-
те открай време наричали 
Малката несебърска пус-
тиня заради безкрайните 
дюни. Първата копка е на-
правена на обект № 4, пре-
върнал се по-късно в ресто-
рант „Оазис”. Церемонията 
протекла без музика, фан-
фари и знамена. На мяс-
тото били само неколцина 
технически ръководители и 

работници, които отпраз-
нували събитието с глътка 
коняк. Пет броя бетонобър-
качки с ръчно зареждане, ня-
колко транспортни ленти и 
хаспели – това била цялата 
механизация в началото.

Работело се денонощ-
но и дори зимният сезон 
не спрял строителите. За 
по-малко от година били из-
градени 30 хотела, 4 хижи с 
2655 легла и 5 ресторанта. 
Сградите били проектира-
ни в български национален 
стил, с вътрешни дворове 
и атриуми. Беседки, цве-
тя и палми осеяли алеите. 
Построени били игрални 
площадки, към хотелите 
заработили детски гради-
ни с гувернантки, владее-
щи чужди езици. Всичко в 
новия комплекс предизвик-

вало възхита, включително 
логото му, останало и до 
днес разпознаваем символ 
на Слънчев бряг - осем чай-
ки, които образуват компо-
зиция, приличаща на кора-
бен рул.

Започва и проектира-
нето на лесопарка. Автори 
са инженерите Борис Геор-
гиев, Валентина Атанасо-
ва, Венцислав Кожухаров и 
Йорданка Величкова. При 
залесяването му на тери-

торията на комплекса са 
пренесени 550 хил. куб. м 
плодородна пръст, засаде-
ни са 300 хил. иглолистни и 
широколистни дървета, 770 
хил. декоративни храста, 
100 хил. рози, 200 хил. дюнни 
треви, като инвестициите 
на държавата надхвърлят 
150 млн. лв.

Първият ресторант 
– „Нептун”, е открит на 
1 юни 1959 г., а само след 
няколко години има 130 рес-
торанта, атракционни и 
битови заведения, нощни 
клубове, барове и дискоте-
ки, кафе-сладкарници. През 
1989 г. комплексът разпо-
лага със 108 хотела с над 
27 хил. легла.

Най-високият хотел до 
старта на приватизация-
та на комплекса е „Кубан”. 

Той остава такъв и до 
днес. Най-големият ком-
плекс е бил „Континентал” 
с 1580 легла, а най-малкият 
– „Акация” с 20 легла. 

През 1985 г. към ком-
плекс Слънчев бряг се 
присъединява ваканцион-
ното селище Елените. 
Единственият у нас курорт 
изцяло с южно изложение 
има 240 дву- и триетажни 
вили, както и няколко хоте-
ла, сред които най-новият 
и уникален по своята ар-
хитектура и дизайн „Роял 
Касъл”. 

И първият туристически 

сезон е без празненства

Както стартът на 
строителството, така и 
първият сезон в курорта 
е открит без ленти. Ня-
мало официална церемония 
въпреки готовността за 
това на местната управа. 
Причината била, че първи-
те летовници пристигнали 
с автобуси, които не влезли 
по главния път, а през за-
обиколни отсечки. Те били 
откарани директно пред 
първия хотел – „Калина”, 
където още се строяло. 
Наложило се работниците 
да се изнесат по аварийни-
те стълби, като оставили 
част от работата недо-
вършена.

На 8 юни 1959 г. като 
първи чуждестранен ту-
рист в курорта е записан 
монтьорът Франтишек 
Силвестър от чехословаш-
кия град Острава. Дошли 
и летовници от тогаваш-
ната Федерална републи-
ка Германия. Настанявали 
ги отделно от гостите 
от соцлагера в хотелите 
„Глобус” и „Кубан”. Мнозина 
от тях използвали престоя 
си у нас, за да се срещнат 
тайно с роднини от Герман-
ската демократична репуб-
лика, от които ги деляла 
Берлинската стена. През 
лятото на 1963 г. пристиг-
нали и гости от Швеция, 
Финландия, Австрия, Ан-
глия.

Според официалната 
статистика през периода 
1959 – 1988 г. в Слънчев 
бряг са почивали 7 699 100 
души, от които 5 162 600 
чуждестранни туристи и 
2 536 590 български граж-
дани. 

Това лято, когато офи-
циално бе чествана 55-ата 
годишнина от създаването 
на курорта, хотелите вече 
са над 200. 

Слънчев бряг днес е колкото средно голям град

Преди години курортът не е бил пренаселен

Селище Елените с вилите в традиционен български стил

Едно от малкото забавления някога – разходка с лодка

„Кубан” и сега е най-високият хотел в комплекса

Екстериорът е проектиран за удобство на посетителите

Голям проблем на първите български курорти 
е липсата на достатъчно забавления за туристи-
те. В опит да се внесе разнообразие тогавашните 
власти решават в Слънчев бряг да бъде първото 
издание на станалия по-късно световноизвестен 
фестивал „Златният Орфей”. То е било в бар-ва-
риете на 1 август 1965 г. под мотото „Песни за 
Българското черноморие”. Музикалният фестивал 
придобива името „Златният Орфей” за второто си 
издание. В края на 60-те години концертите вече 
са в Летния театър на Слънчев бряг. За участие в 
конкурсните прояви са привлечени най-добрите бъл-
гарски композитори и поети. От концертния подиум 
на конкурса към върховете поемат Лили Иванова, 
Емил Димитров, Паша Христова, Борис Гуджунов, 
Йорданка Христова, Михаил Белчев, Мария Нейкова, 
Маргарита Хранова, Орлин Горанов.

Специални гости през годините са звезди, по-
корили световните сцени – Удо Юргенс, Жозефин 
Бекер, Даниел Дарио, Анжела Зилия, Вики Леандър, 
Джани Моранди, Жилбер Беко. Своята кариера тук 
започва и руската поп звезда Алла Пугачова.

В Слънчев бряг още помнят гастрола на диско ле-
гендите от „Иръпшън”. През 1980 г., на върха на сла-
вата си, изпълнителите идват в България специално 
за „Златният Орфей”. След това правят концерт и 
в бар-вариетето. Проявата не влизала в графика 
на знаменитостите, но Иван Славков и Янчо Таков 
успели да уредят извънреден концерт. 
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Дървото е любимият 
материал на интериор-
ните дизайнери. Изборът 
му за подредбата в къща, 
а дори и в апартамент, 
демонстрира добър вкус 
и висок социален статус 
на обитателите. Естест-
веният материал може да 
придаде на всяка обста-
новка стил и благород-
ство.

Дървото е екологично 
чиста, лека и здрава су-
ровина. Притежава ниска 
топлопроводимост и добри 
звукоизолационни качест-
ва. Обработва се лесно и 
има широка гама цветове 
и шарки, което е предпос-
тавка за добро съчетание 
с други материали. Ако 
са спазени съвременните 
технологии за сушене на 
заготовките, то годност-
та им може да е стотици 
години. И да не се забравя 
– предметите от дърво ще 
ни служат вечно, ако сме 
добри стопани и се грижим 

за тях. Материалът има 
отношение и към нашето 
здраве. Психолозите твър-
дят, че дървото в интерио-
ра може да намали стреса, 
защото създава атмосфе-
ра на спокойствие.

Кои видове се използват 

най-често?

Всеки вид има своите 
достойнства и недоста-
тъци. Затова е трудно да 
се каже каква дървесина е 
добре да се използва. На-
пример на север по-често 
приложение намират ела-
та, борът и другите игло-
листни, тъй като там те 
са достатъчно разпрос-
транени, а материалът 
от тях е лек и относител-
но здрав. По популярност 
не им отстъпват орехът 
и дъбът. Преимущест-
вото на дървесината на 
елата се крие в лекотата 
на обработка, а нейните 
светложълти, слънчеви 
оттенъци радват окото и 
създават лъчезарна обста-
новка вкъщи. От нея най-
често се изработват ме-
бели за вили, врати, стълби 
и различни аксесоари. 

Често се използват 
орехът и дъбът. Дърве-
сината от тях е твърда, 

устойчива и почти вечна, 
ако е обработена добре и 
се поддържа. Цветовата 
гама е жълто-кафява, сива 
и дори със зелен оттенък. 
За интериорни украше-
ния или солидни мебели се 
използва блатният дъб, 
чийто цвят може даже да 
е черен. С годините дърве-
сината от орех придобива 
красива тъмна окраска. От 
двата вида се изработват 
паркет, врати, стълби, ши-
рока гама от мебели.

По-интересни са виш-
ната, черешата и кру-
шата.  Високата цена 
на материала от тях е 
обусловена от бавния им 
растеж, продължителнос-
тта и сложността на су-
шенето и приготвянето 
на заготовките. Те обаче 
са по-здрави от дъба, без 
това да затруднява обра-
ботката им.

Екзотичните видове ма-

хагон, палисандър, черно и 

абаносово дърво

се използват преди 
всичко за декориране, ин-
крустации, влагане като 
части на мебели и в редки 
случаи за изработване на 
паркет. Мебелите от тях 
изглеждат великолепно и 

биха украсили всеки инте-
риор, макар и на доста ви-
сока цена.

Цялата къща

Примери, как може да 
изглежда цялостният ин-

териор от дърво в една 
къща или апартамент има 
навсякъде по света. Ис-
тински шедьовър, по който 
могат да се изнасят лек-
ции в университетите по 
архитектура и дизайнер-
ските академии, предла-
гат авторите от студио 
Gianpaolo Zandegiacomo. 
Забележителното творе-
ние се нарича Casa Cojana 
и е разположено в курорта 
Кортина д’Ампецо, Италия.

Дизайнерите са си 
поставили задачата да 
създадат идеалния дом за 
зимен отдих. Тъй като къ-
щата е в Алпите, край ски 
пистите, те предпочели 
да се придържат към тра-
диционния за местните 
обичаи стил. За основен 
материал е избрано свет-
ло дърво, с което са покри-
ти стените, подът, дори и 
таваните. Повечето ме-
бели също са от подобна 
дървесина. Преобладава-
щата цветова гама съз-
дава топла и успокояваща 
обстановка. 

Не може да се подмине 
голямото внимание, което 
дизайнерите са отделили 

на подбора на текстила 
и на декоративните еле-
менти, сякаш вписани в 
атмосферата на дома и 
допълващи я тук-там с ак-
цент. 

Главното помещение е 
холът, обединен със столо-

вата и кухнята. Всекиднев-
ната, където могат да се 
приемат и гости, излъчва 
уют и топлина. Цветовете 
тук са светлобежови. Не-
натрапчиво е разположен 
ъглов диван и кът с мека 
мебел, който заменя тра-
диционната маса със сто-
лове. Зоната за хранене 
е не по-малко интересна. 
Главният елемент тук е 
масата с фигурални крака. 

В къщата има и 3 спал-
ни и бани, също с инте-
риор от дърво. И те са в 
пастелни тонове, макар в 
двете детски спални да 
има и ярки акценти. Осо-
бено впечатляваща е об-
становката в изцяло ме-
белираната с дървесина 
баня, където и ваната е 
от същия материал.

Психолозите препоръчват

Модерният минимали-
зъм завладя градските ни 
жилища и като че ли само 
в селските вили и къщи, 
ако притежаваме такива, 
можем да се радваме на 
простотата и красотата 
на естествените матери-
али. Всеки обича уютното 
излъчване на дървото и 
мълчаливата сдържаност 
на камъка. Затова и психо-
лозите препоръчват: ако 
имате възможност, обза-
ведете поне едно от поме-
щенията вкъщи в селски 
стил. Главният елемент, 
естествено, е вечният 
материал – дървото. 

Едно от подходящите 
помещения е спалнята. 
Има различни стилове на 
обзавеждане, които са ка-
тегоризирани като селски, 
но в най-общия случай ста-
ва въпрос за обзавеждане, 
вдъхновено от величието 
и красотата на природа-
та. Меки топли цветове в 
приглушени тонове, много 
естествено дърво и камък 
за акцент – това са ос-
новните елементи, които 
могат да създадат нату-
рална атмосфера в обза-
веждането на всяко едно 
помещение от жилището, 

като спалнята не прави из-
ключение. Декор, създаден 
с помощта на природата, 
може да направи и спал-
нята в града да изглежда 
досущ като тези в планин-
ските хижи.

Не е необходимо мебе-

лите непременно да бъдат 
изработени от грубо обра-
ботен дървен материал. А 
ако помещението позволя-
ва да бъде украсено дори 
не с истински, а с декора-
тивни греди, имитиращи 
дърво, е голям плюс. После 
идва ред на стените – дос-
татъчно е само една да е 
облицована с дърво, за да 
се постигне търсеният 
рустикален ефект. Най-
прекрасният вариант е в 
спалнята да се изгради и 
камина. 

При избора на интерио-
рен текстил с приоритет 
са естествените материи 
– памук, лен, вълна. Топли-
те пастелни цветове с ак-
центи в плътни и дълбоки 
нюанси са също стъпка в 
правилната посока. Необ-
ходимо е и решението за 
осветлението да отгова-
ря на общата концепция 
– лампи, стенни аплици и 
полилеи от ковано желязо 
са добра идея.

Различни стилове

Дървесината може да 
бъде използвана при офор-
мя не то на интериора от 
почти всички стилове. 
Особено добре стои в об-
становка, обусловена от 
етноособености. Ако ис-
кате къща в афро, кънтри 
или модерн стил, избере-
те дървесина от ценните 
видове, предполагащи ма-
сивни дизайнерски мебели, 
стилни книжни рафтове, 
профилирани панели по 
стените и таваните, съ-
четани с паркет от същия 
материал.

В същото време кла-
сически кабинети, биб-
лиотеки и всякакъв вид 
мебели са останали като 
образци през вековете. 
Днес подобни мащабни 
проекти рядко се изпъл-
няват поради високата 
цена. Най-чести са мод-
ните авторски предло-
жения за обзавеждане, 
изпълнени от масивно 
дърво, което добре се 
съчетава с облицовъч-

ни панели от подходяща 
дървесина. Но каквото 
и да се предприеме с ес-
тествения материал в 
посока на интериорния 
дизайн, винаги ще оста-
ви усещане за уют и ком-
форт.

В детската стая 

има и цветни акценти

И апартаментът в града 

може да е по-уютен

Основният акцент в кухнята 

е масивната маса

Дори и ваната 

в банята е от дърво

Изпълнение в стил модерн
Впечатлява оригиналното 

осветително тяло в гостната
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Разширение и реконструкция на спортен комплекс 
„Септември”, гр. Симитли, и изграждане на многофункционални центрове 
за спорт и отдих в с. Брежани, с. Полето, с. Крупник, с. Долно Осеново и  
с. Черниче, община Симитли.

Наименование: Строително-ремонтни работи на обект: „Преустрой-
ство на част от съществуваща сграда за обособяване на защитено жилище 
за лица с увреждания над 18 г. в УПИ II, кв. 29, гр. Стражица, община Стражица”. 

Наименование: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Подем и  
с. Рибен, община Долна митрополия” - подобект 1: „Реконструкция на водо-
проводна мрежа с. Подем“ - подобект 2: „Реконструкция на водопроводна 
мрежа с. Рибен”.

Наименование: Строително монтажни работи по проект „Културни 
центрове в общ. Павел баня – изложбена зала и ателиета за стари занаяти 
в с. Турия, изложбена зала с интерактивна мултимедия и ремонт на часов-
никова кула със стълбище в с. Габарево” – строително-монтажни дейности 
за обект „Изложбена зала и ателиета за стари занаяти в с. Турия“.

Наименование: „Ремонтни дейности на общински сгради по обособени 
позиции: об. поз. 1 „Саниране на основно училище с. Ярджиловци”; об. поз. 2 
„Вътрешен ремонт и подмяна на дограма на кметство кв. „Бела вода”; об. 
поз. 3 „Ремонт покривна хидроизолация на ЦДГ 15, кв. „Ив. Пашов”; об. поз. 4 
„Възстановителни работи кметство с. Големо Бучино”.

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 

Предлагам парцел с одобрен ПУП високо строителство на 

бул. ,,Ян Хуниади“ в гр. Варна. Обезщетение чрез % от застроената РЗП. 

За контакти: 0886423255; jordanovdior@abv.bg   

Продавам сглобяем метален склад 200 кв. м в отлично 

състояние, намиращ се в гр. Варна. Цена 7900 лв. 

За контакти: 0886423255; jordanovdior@abv.bg   

Възложител: Община Симитли
Описание: Обществената поръчка предвижда 

разширение и реконструкция на спортен комплекс 
„Септември”, гр. Симитли, и изграждане на мно-
гофункционални центрове за спорт и отдих в с. 
Брежани, с. Полето, с. Крупник, с. Долно Осеново 
и с. Черниче, община Симитли, и включва ремонт 
на съществуваща сграда, ремонт на съществу-
ващи трибуни и направа на козирка над част от 
трибунното пространство, изграждането на нова 
спортна зала с трибуни, открит плувен басейн, 

три открити игрища, два паркинга. Ще бъдат из-
градени многофункционални центрове за спорт и 
отдих в описаните по-горе села, където ще бъдат 
монтирани уреди за физически упражнения с раз-
лично функционално предназначение. Предвижда 
се изграждане на алейни мрежи от тротоарни 
плочи и затревяване на зоните около спортните 
площадки, както и поставяне на паркови пейки. 
Около уредите ще бъдат направени площадки от 
ударопоглъщащи каучукови плочи.

Oсн. предмет: 45236000 - Строителни работи на 
спортни терени и терени на съоръжения за отдих 
и развлечение 
Прогнозна стойност: 5 549 792 лева
Общо количество или обем: общи параметри на 
поръчката - разширение и реконструкция на спор-
тен комплекс „Септември”, гр. Симитли, включва-
що ремонт на съществуваща сграда, ремонт на 
съществуващи трибуни и направа на козирка над 
част от трибунното пространство, изграждане 
на спортна зала с трибуни за 434 зрители, открит 
плувен басейн с размери (25/15 м), две открити 
игрища (16/28 м), едно открито игрище (28/36 
м), два паркинга. Първият паркинг в близост до 
улицата с 47 паркоместа, а вторият в южната 
част на имота, в близост до реката. Изграждане 
на многофункционални центрове за спорт и от-
дих в с. Брежани, с. Полето, с. Крупник, с. Долно 
Осеново и с. Черниче, община Симитли. Ще бъ-
дат изградени пет многофункционални центъра за 
спорт и отдих в описаните по-горе села, където 
ще бъдат монтирани уреди за физически упраж-
нения с различно функционално предназначение, 
като част от уредите ще бъдат предназначени 

за хора с увреждания. Ще бъдат изградени алейни 
мрежи от тротоарни плочи, ще бъде извършено 
затревяване на зоните около спортните площадки 
и поставяне на паркови пейки. Около уредите ще 
бъдат направени площадки от ударопоглъщащи 
каучукови плочи. Подробно описание на видовете 
и количествата СМР, предмет на поръчката, се 
съдържа в документацията за участие.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 24
Срок за получаване на документация за участие: 
18.11.2013 г.  Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 28.11.2013 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: Заседателната зала на 
община Симитли, гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” 
№ 27 - втори етаж.
Дата: 29.11.2013 г. Час: 11:00
За контакти: Александър Цветков
Факс: 0748 72231
Адрес: ул. „Христо Ботев” № 27
Адрес на възложителя: www.Simitli.bg
Телефон: 0748 72252
E-mail: simitly@mail.bg 

Възложител: Община Долна митрополия
Описание: Община Долна митрополия ще про-

веде открита процедура съгласно разпоредбите 
на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за оп-
ределяне на изпълнител на обществена поръчка с 
предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. 
Подем и с. Рибен, община Долна Митрополия”. Съглас-

но техническо задание, изготвено от община Долна 
митрополия, проектът за обект: „Реконструкция на 
водопроводна мрежа с. Подем и с. Рибен, община До-
лна митрополия” е разделен на два подобекта, както 
следва: - подобект 1: „Реконструкция на водопроводна 
мрежа с. Подем“ - подобект 2: „Реконструкция на во-
допроводна мрежа с. Рибен.

Oсн. предмет: 45332000 - Строителни и монтажни 
работи на водоснабдителни и канализационни ин-
сталации  
Прогнозна стойност: 5 454 500 лева
Общо количество или обем: Предмет на насто-
ящата поръчка са строително-монтажни работи 
по предварително одобрени инвестиционни проек-
ти и включва реконструкция на водопроводната 
мрежа на селата Подем и Рибен в община Долна 
Митрополия. За двете населени места са разра-
ботени и одобрени инвестиционни проекти, както 
следва: „Реконструкция на водопроводна мрежа – с. 
Подем“. Проектното решение предвижда подмяна 
на 14 572,88 м водопровод и 531 м сградни отклоне-
ния. Новопроектираният водопровод ще се изпълни 
от тръби ПЕВП с налягане PN 10 на челна заварка. 
Изпълнението включва реконструкция на мрежа-
та с дължина 14 573 м, включваща 3 главни клона 
и 44 бр. второстепенни. „Реконструкция на водо-
проводна мрежа – с. Рибен“. Проектното решение 
предвижда подмяна на 8622 м водопроводна мрежа 
и 531 м сградни отклонения. Новопроектираните 
водопроводи ще се изпълнят от полиетиленови 
тръби висока плътност PE100 за налягане 10 атм 
(PN10). Основните видове СМР, предвидени в одо-
брените инвестиционни проекти, са, както следва: 

- разрушаване на асфалтова настилка; направа на 
изкоп; полагане на пясъчна възглавница; доставка 
и полагане на ПЕВП тръби; уплътняване; полагане 
на сигнална лента; изграждане на сградни водо-
проводни отклонения; засипване на изкопи с нес-
тандартна баластра; полагане на трошен камък 
за пътна основа; полагане на неплътен асфалто-
бетон; полагане на плътен асфалтобетон; зали-
ване на фуги с битум; направа на опорни блокове; 
ремонт на резервоар. Максималната стойност на 
поръчката е 5 454 500 лв. без ДДС, в това число 5% 
непредвидени разходи от сумата за СМР, равнява-
щи се на 259 738 лв. без ДДС. Разпределението на 
средствата между обектите на строителство е 
следното: „Реконструкция на водопроводна мрежа 
с. Подем“ – 3 728 773 лв. без ДДС, в това число 5% 
непредвидени разходи от сумата за СМР, равнява-
щи се на 177 561 лв. без ДДС; „Реконструкция на во-
допроводна мрежа с. Рибен – 1 725 727 лв. без ДДС, 
в това число 5% непредвидени разходи от сумата 
за СМР, равняващи се на 82 177 лв. без ДДС. Офер-
ти, надхвърлящи горепосочената максимална стой-
ност на поръчката както общо, така и по отделни 
подобекти, ще бъдат предложени за отстранява-
не поради несъответствие с това предварително 
обявено условие.

Oсн. предмет: 45211200 - Строителни и монтажни 
работи по общо изграждане на жилища за хора, нуж-
даещи се от социални услуги 
Прогнозна стойност: 262 144,35 лева
Общо количество или обем: Ремонт на части от 
съществуваща сграда и обособяване на защитено 
жилище. Сградата се намира в УПИ II на кв. 29 по 
плана на гр. Стражица. Тя е разделена на корпуси. 
Настоящата поръчка представлява ремонт на вто-
рия етаж на корпуси В, Г и Б, които са в груб строеж. 
Целта на ремонта е да се оформят двойни спални 
за 8 (осем) потребители, общи помещения с лесен 
достъп, кухня, санитарни помещения, съобразени със 
специфичните нужди на младежите с увреждания. 
Ремонтните работи включват: направа на фасада 
(топлоизолационна система и външно оформление на 
сградата); доставка и монтаж на външен асансьор 
за инвалидна количка и придружител; ремонт на по-
крив (изработка и монтаж на метална конструкция, 
доставка и монтаж на термопанели, направа на улуци 
и др. съгласно КСС); изпълнение на АС, ВиК и елчасти 

(направа на мазилка, шпакловка и боядисване на сте-
ни и тавани, доставка и монтаж на врати и прозор-
ци, направа на ламиниран под, под от гранитогрес 
и фаянсова облицовка на стени в мокрите и други 
помещения, изпълнение на ел и ВиК инсталации; из-
пълнение на ОВ и пожароизвестителна инсталация.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в ме-
сеци: 6
Срок за получаване на документация за участие:  

25.10.2013 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 01.11.2013 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Стражица, ул. „Дончо 
Узунов” №5, етаж 3, голяма зала
Дата: 04.11.2013 г. Час: 13:30
За контакти: Боряна Георгиева Добрева
Факс: 06161 2568
Адрес: ул. „Дончо Узунов” № 5
Адрес на възложителя: http://strazhica.e-gov.bg
Телефон: 06161 4309
E-mail: strazhica@mbox.is-bg.net

Наименование: Възложител: Община Стра-
жица

Описание: Предмет на настоящата общест-
вена поръчка е извършване на строително-ремонт-
ни работи на обект: „Преустройство на част от 
съществуваща сграда за обособяване на защитено 
жилище за лица с увреждания над 18 г. в УПИ II, кв. 
29, гр. Стражица, община Стражица”. За изпълне-
нието се предвижда ремонт на части от същест-
вуваща сграда и обособяване на защитено жили-
ще. Настоящата поръчка представлява ремонт на 
втория етаж на корпуси В, Г и Б, които са в груб 
строеж. Целта на ремонта е да се оформят двойни 
спални за 8 (осем) потребители, общи помещения 
с лесен достъп, кухня, санитарни помещения, съо-

бразени със специфичните нужди на младежите с 
увреждания. Ремонтните работи включват: напра-
ва на фасада (топлоизолационна система и външно 
оформление на сградата); доставка и монтаж на 
външен асансьор за инвалидна количка и придру-
жител; ремонт на покрив (изработка и монтаж 
на метална конструкция, доставка и монтаж на 
термопанели, направа на улуци и др. съгласно КСС); 
изпълнение на АС, ВиК и ЕЛ части (направа на ма-
зилка, шпакловка и боядисване на стени и тавани, 
доставка и монтаж на врати и прозорци, направа 
на ламиниран под, под от гранитогрес и фаянсова 
облицовка на стени в мокрите и други помещения, 
изпълнение на ел и ВиК инсталации; изпълнение на 
ОВ и пожароизвестителна инсталация.Oсн. предмет: 45213100 - Строителни и монтажни 

работи по общо изграждане на търговски сгради 
Прогнозна стойност: 176 053 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 
365
Срок за получаване на документация за участие: 
29.10.2013 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 05.11.2013 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: гр. Павел баня, ул. „Освобож-
дение” №15, II етаж, стая №5 в сградата на общината
Дата: 06.11.2013 г. Час: 13:30
За контакти: 
Факс: 04361 2094
Адрес: ул. „Освобождение” № 15
Адрес на възложителя: www.pavelbanya.bg
Телефон: 04361 3260
E-mail: mayor_pb@mail.bg

Възложител: Община Павел баня
Описание: Строително-монтажни дейности 

за обект „Изложбена зала и ателиета за стари 
занаяти в с. Турия“

Възложител: Община Перник
Описание: „Ремонтни дейности на общински 

сгради по обособени позиции: об. поз. 1 „Саниране 
на основно училище с. Ярджиловци”; об. поз. 2 „Въ-

трешен ремонт и подмяна на дограма на кметство 
кв. „Бела вода”; об. поз. 3 „Ремонт покривна хидро-
изолация на ЦДГ 15, кв. „Ив. Пашов”; об. поз. 4 „Въз-
становителни работи кметство с. Големо Бучино”

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 168 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 

в дни: 90
Срок за получаване на документация за учас-

тие: 30.10.2013 г.  Час: 16:30
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 06.11.2013 г. Час: 16:30

Отваряне на офертите: Община Перник, заседа-
телна зала, 1 етаж
Дата: 07.11.2013 г. Час: 10:00

За контакти: 
Факс: 076 603890
Адрес: пл. „Св. Иван Рилски” №1А
Адрес на възложителя: www.pernik.bg
Телефон: 076 684324

Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 9
Срок за получаване на документация за участие:  
11.11.2013 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 21.11.2013 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Заседателната зала на 
община Долна митрополия - II етаж.

Дата: 22.11.2013 г. Час: 11:00
За контакти: Пепа Герашка - директор дирекция 
УТСД
Факс: 064 680704
Адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий” №39
Адрес на възложителя: http://www.dolnamitropolia.bg 
Телефон: 06552 2411
E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg
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Правят нови свръхздрави материали 

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Ч ов е ш к и т е  ко с т и 
може и да изглеждат крех-
ки на фона на небостъргач 
например. Но учените от 
Масачузетския технологи-
чен институт (MIT ) пред-
полагат, че за сградите 
на бъдещето може би ще 
се използват свръхздрави 
материали, наподобяващи 
структурата на човешки-

те кости.
Те обясняват как про-

учването им е довело до 
създаването на три из-
ключително здрави мате-
риала. Всеки биолог знае, 
че човешките кости се 
състоят от микроскопич-
ни слоеве колаген и хидрок-
сиапатит. От първия се 
състоят сухожилията, а 
вторият повече прилича 
на веществото, от кое-
то са зъбите. Заедно те 
формират много по-здрава 

структура, например как-
то тухлите и циментът, 
позволявайки на костите 
да издържат невероятни 
натоварвания. Изследова-
телите от MIT са използ-
вали същите принципи за 
3 синтетични материала, 
придавайки им слоеста 
структура с помощта на 
3D принтер. В резултат 
получили хибрид, който се 
оказва 22 пъти по-здрав 
от всеки един от тях, 
взет поотделно. Учените 

са проектирали 3 сходни 
вещества с помощта на 
компютърна програма – 
седеф, калцит и материал 
с ромбовидна структура, 
напомнящ змийска кожа. 
Всеки от тях се състои 
от два синтетични компо-
нента, които на микрониво 
играят ролята на тухли и 
цимент един за друг.

В статията хибриди-
те се описват като ме-
таматериали и се изказва 
предположението, че в бъ-
деще те може да намерят 
приложение за създаване 
на високоефективни и 
здрави сгради. Променяйки 
йерархичния дизайн на ма-
териалите на микрониво, 
архитектите и инженери-

те ще могат да променят 
принципите на строител-
ството на макрониво. 
Според учените големият 
проблем засега се оказва 
мащабът. Триизмерният 
печат в момента е доста 
скъп и сравнително нето-
чен, за да се използва в 
реални условия за принти-
ране на цели сгради.

Човешките кости на 

пръв поглед са крехки

Немски учени създадоха слънчева ба-
терия с рекордно висок коефициент на 
полезно действие. Ефективността на 
новия продукт достига 44,7%. Иновация-
та е на изследователи от Института за 
соларни енергийни системи „Фраунхофер” 
съвместно със Soitec, CEA-Leti и центъ-
ра „Хелмхолц” в Берлин. Те са на мнение, 
че са поставили нов световен рекорд за 
превръщането на слънчевата светлина в 
електрически ток, като детронират от 
първото място „Шарп” с тяхната клетка 
с 44% КПД. 

В основата на иновацията е структу-
ра от 4 частични соларни клетки. 

Наскоро френски изследователи съоб-
щиха за прототип на прозрачна слънчева 
батерия, която може да закрие сензорния 
слой на всеки смартфон. Разработчикът 

SunPartner уверява, че в момента пласти-
ната пропуска до 82% от светлината и 
в скоро време ще достигне 90%. Произ-
водители, сред които Nokia, вече тест-
ват устройството на SunPartner. Сама-
та батерия и електронната платка към 
нея струват само 2 долара, но може да 
добавят 20% към времето за автономна 
работа на смартфона.

Едно от качествата на 
стъклото, което забелязва-
ме почти моментално, е на-
чинът, по който то отра-
зява светлината. Учени от 
Масачузетския технологи-
чен институт са създали 
уникална структура, благо-
дарение на която по финия 
материал няма отблясъци. 
Това прави стъклото нераз-
познаваемо на пръв поглед. 
Наред с това то не задър-
жа и най-малките водни 
капки, които подскачат по 
повърхността му, подобно 
на гумени топки.

Тайната на новото 
мултифункционално стък-
ло се крие в използваните 
наноструктури – редици 
от миниатюрни конуси с 
ширина в основата 200 на-
нометра и с височина 1000 
нанометра.

След успешните лабо-
раторни опити изследо-
вателите се надяват да 

успеят да разработят ме-
тод за евтиното и масо-
во производство на тази 
стъклена текстура, което 
ще я направи приложима в 
най-различни области – от 
различни оптични устрой-
ства през екраните на 
смартфоните и телевизо-
рите до соларните панели, 
стъклата на автомобили-
те и дори прозорците на 
сградите.

Подобна иновация ще 
е особено полезна в някои 
области, като производ-
ството на енергия от 
слънцето. Проучвания по-
казват, че фотоволтаич-
ните панели могат да из-
губят близо 40% от своята 
ефективност за период от 
половин година поради за-
мърсяване на стъклата 
с прахови частици. Този 
проблем би се разрешил в 
голяма степен в момента, 
в който върху панелите 

бъдат поставени новите 
наностъкла, обясняват ав-
торите на разработката. 
Нещо повече, тези панели 
ще бъдат още по-ефектив-
ни от конвенционалните, 
тъй като цялата слънчева 
светлина ще бъде абсорби-
рана независимо от ъгъла, 
под който тя попада върху 
повърхността. Така ще бъ-
дат елиминирани загуби-
те в моментите, в които 
слънцето е ниско над хори-
зонта.

Други приложения на 
хидрофобното стъкло 
включват поставянето 
му върху оптични устрой-
ства – микроскопи и каме-
ри, използвани във влажна 
среда. По отношение на 
сензорните екрани техно-
логията не само ще елими-
нира отражението, но ще 
предпазва повърхността 
от замърсяване, причинено 
от човешката пот.

Първият лазер е рубинов кристал и 
заработва на 16 май 1960 г. Създаден е 
от Теодор Майман в лабораторията на 
компанията Hughes Aircraft в Малибу, Ка-
лифорния. Но кой тогава да предположи, 
че ще се стигне дотам изобретение на 
сингапурски учени да позволява охлажда-
не с негова помощ. Списание Nature съ-
общи, че изследователите са успели за 
първи път за охладят полупроводник с ла-
зери. Първоначалната температура на 
материала в лабораторията е била 20° C, 
а крайната – 20° C. 

Технологията ще намери приложение 
при изработването на климатици, хла-
дилници за индустриални и домашни нуж-
ди, както и за медицинска апаратура. По 

този начин ще се намалят разходите за 
охлаждаща апаратура, както и вредите, 
нанасяни от този тип уреди върху окол-
ната среда. Новите системи ще бъдат и 
много по-компактни.

Интересното е, че първият лазер в 
България е пуснат 4 години след амери-
канския. Той също е рубинов. В България 
навремето заработи и първият в света 
лазер с пари на меден бромид, създаден 
от проф. Никола Съботинов от БАН. 

Изглежда, на научния 
хоризонт се задава реше-
ние на проблема с пласт-
масовите отпадъци. То се 
предлага от професора в 
Харвардския университет 
Дейвид Едуардс във вид на 
ядивната опаковка за храни 
WikiCell.

Механизмът на ино-
вацията е сходен на този 
на кората на портокала 
или на черупката на коко-
совия орех. Разликата е, 
че WikiCell е доста по-де-
ликатна. Тя има два слоя. 
Единият е изцяло ядивен и 
е направен от хранителни 
частици, като шоколад, 
ядки, плодове и различни се-
мена. Той е еквивалентен 

на люспичката на грозде-
то и може да бъде измит 
така, както се мият пло-
довете. Вторият слой вече 
е по-здравата, по-твърда 
обвивка, която може да 
бъде или да не бъде ядив-
на. В случай, че не е ядивна, 
тя може да бъде обелена и 
хвърлена в боклука. Разли-
ката е, че е изцяло биораз-
граждаща се и оставя мно-
го по-скромен отпечатък 
върху околната среда.

След първите лабора-
торни опити проф. Еду-
ардс се свързва с дизай-
нера Франсоа Азамбур от 
Париж и така се появява 
първата бутилка, която 
можеш да изядеш. През 

следващите 2 години до 
наши дни Едуардс неумор-
но тества концепцията и 
приложението на WikiCell. 
Той създава супа гаспачо в 
обвивка от домат, порто-
калов сок в обвивка с пор-
токалов вкус и много дру-
ги разработки. Основава 
фирмата WikiCells Designs, 
чийто първи патентован 
и емблематичен продукт 
e сладоледът, обвит в 
ядивна опаковка. В крат-
косрочен план продукти 
като него, кисело мляко 
и сок – собственост на 
WikiCell, ще бъдат налич-
ни в WikiBar-ове, първият 
от които вече е отворен 
в Париж.

`
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Помага му лорд Норман Фостър

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Бизнесменът от руски 
произход Емин Искенде-
ров обяви, че ще построи 
най-високото здание в Па-
риж. Комплексът Hermitage 
Plaza трябваше да надмине 
Айфеловата кула, но след 
преговори с жителите на 
съседните сгради височи-
ната бе намалена с 3 м. 
Така двойката небостър-
гачи ще се издига на 320 м. 

Проектът за кулите 
близнаци е дело на извест-
ния британски архитект 
лорд Норман Фостър. Те 

ще са на брега на река 
Сена. Първата ще подсло-
ни петзвезден хотел, биз-
нес център с конферент-
на зала за 250 души, СПА, 
ресторанти и луксозни 
апартаменти. Втората 
ще разполага с конгресен 
център с 500 места. В нея 
ще бъдат изградени лук-
созни апартаменти и СПА 
центрове. Около двата не-
бостъргача ще бъдат по-
строени 4 по-ниски сгради, 
в които ще се помещават 
художествени галерии, 
модни бутици и търговски 
центрове. Началото на 
проекта, оценяван на 2,3 
млрд. евро, е планирано за 

тази година. 
Лордът е автор на 

култови сгради по целия 
свят. В последните годи-
ни се увлича по устойчи-
вото екостроителство и 
прилага най-новите идеи 
за използване на естест-
вената светлина. Това 
ще си личи и при Hermitage 
Plaza. Концепцията е ос-
нована на екологичните 
принципи. Използвани са 
смели инженерни решения 
за пестеливо използване 
на енергията. Специалис-
тите още отсега оценя-
ват, че край р. Сена ще 
израсне комплекс, който 
ще си взаимодейства ин-

терактивно с околната 
среда, ще е изключително 
евтин за строителство 
и експлоатация, като в 
същото време ще гаран-
тира високо равнище на 
комфорт за обитателите 

си. За да получат най-ви-
соката степен на стан-
дарта BREEAM, проектан-
тите са използвали широк 
диапазон от пасивни и 
активни стратегии. Във 
всички помещения ще има 

естествена вентилация и 
регулиране на светлината 
чрез подвижните панели 
на фасадата. Естестве-
но, ще има фотоволтаици, 
а дъждовната вода ще се 
използва за битови нужди.

Ресторант „Дяво-
лът“ на канарския остров 
Лансароте може да кан-
дидатства за Книгата 
за рекорди на Гинес поне 
по две причини. Той е по-
строен върху вулкан, а 
готвачите използват 
единствено  топлината 
му, за да приготвят яс-
тията. Заведението е 
в известния Национален 
парк „Тиманфая” в центъра 

на вулканичния планински 
масив Огнените планини. 

Преди около два века 
разместване на тектон-
ските плочи на острова 
предизвикало появяване-
то на над 100 вулкана. 
Поради ниските нива на 
валежи, обусловили мини-
мална ерозия, днес те из-
глеждат почти по същия 
начин, както са ги вижда-
ли жителите на Канарите 

през 1824 г. 
Находчивият местен 

архитект Сезар Манри-
ке е автор на проекта. 
Преди кухнята да зарабо-
ти, ресторантьорите са 
се консултирали с учени 
и вулканолози, които да 
проверят качеството и 
безопасността на храна-
та, сготвена чрез топ-
лина от естествения 
източник.

В желанието си да спечелят междуна-
родните конкурси в страни като Китай 
или богатите на петрол държави, архи-
тектите вече предлагат какви ли не при-
чудливи идеи. В Поднебесната империя 
ще бъде изграден небостъргач, напомнящ 
на външен вид гигантска игла за шиене 
със задължителното за подобен инстру-
мент ухо. Дизайнът е на студио Skidmore, 
Owings & Merrill, Чикаго. Сградата ще се 
издига в бизнес център Greenland Group 
Suzhou Center в град Уцзян. Предвижда се 
височината й да достигне 358 м. Вът-
решната част ще бъде куха. Така пове-
чето офис помещения ще имат достъп 
до естествена вентилация.

Авторите на проекта допълват, 
че сградата ще бъде икономически по-
ефективна в сравнение с други подоб-
ни постройки. Тя ще се нуждае от 60% 

по-малко енергия и 60% по-малко вода 
в сравнение с други небостъргачи със  
същите размери.

Разработката на студиото на нем-
ския архитект Оле Шерен безспорно е 
впечатляваща. Прозорците на двата 
небостъргача в историческия център 

на Сингапур Кампонг Глам ще са във 
формата на клетките на пчелна пита. 
На върха на всяка от сградите ще има 
открити градини, наблюдателна пло-

щадка и ресторант.
Височината на постройките, 

които се отличават с необи-
чайни „огънати” стени, трябва 
да достигне 186 и 170 м. Според 
проекта в едната от сградите 
ще се помещават повече от 600 
апартамента, а в другата – офи-
си и хотел.

Строежът на комплекса ще 
започне тази година. Според 
плановете трябва да бъде изцяло 
завършен през 2017 г., но засега 
не се съобщава каква е стой-
ността му. 

Комплексът ще 

е на река Сена

Скоро  парижани  и 
гостите на френската 
столица ще могат да 
пресичат река Сена, ска-
чайки на батути. Не е 
шега, а проект за мост 
на известното с нестан-
дартните си идеи сту-
дио AZC. Съоръжението 
ще се състои от няколко 
гигантски батута, свър-
зани със специална кон-
струкция. Модулите ще 
са във формата на кръг с 
диаметър 30 м. Вътреш-
ната част е покрита с 
мрежа, която е основата 
на спортния уред. 

Преживяването ве-
роятно ще е сериозна 
проверка на смелостта, 
но дръзналите да пресе-
кат реката по този екс-

тремен начин със сигур-
ност ще се забавляват 
от сърце, аргументират 
идеята си архитектите 
от AZC.

Огромно чудовище 
е проточило снага над 
река Хан. Дължината му 
е 666 м, а по широкото 
му 37,5 м тяло премина-

ват автомобили. Мос-
тът дракон в четвъртия 
по големина виетнамски 
град Дананг има 6 плат-
на. За него са похарчени 

88 млн. долара. Неговите 
арки са изпълнени във вид 
на свещения дракон от 
времето на династията 
Ли. От главата на стра-
ховитото същество из-
лиза огън, който придава 
свръхестествен вид на 
съоръжението през но-
щта. По конструкцията 
са разположени 2500 све-
тодиодни лампи. Освен 
това драконът изхвърля 
във въздуха и струи вода.

Проектът е на амери-
канската компания Louis 
Berger Group, която в 
момента строи интере-
сен въжен мост над река 
Сава в Белград. 

Ястията са сготвени на топлината от вулкана
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

И с т ор и я т а 
за това, как едно 
от най-големите 
издателства ре-
шава да издаде 
„Истанбулска за-
гадка“, е вдъхно-
вяваща за много 
прохождащи пи-
сатели. Лорънс 
О’Брайън реша-
ва да публикува 
текста на сайт 
за нови автори 
на издателство-
то.  Достъпът 
д о  к н и г и т е  е 
свободен и читателите гласуват за прочете-
ните заглавия. За негова огромна изненада той 
не само печели конкурса, но и скоро романът му 
е издаден, а правата са продадени в 18 страни.

Фотографът от Британския институт по 
приложни изследвания Алек Зегливски заминава 
за Истанбул по проект за заснемането на мо-
зайките в „Света София“. Няколко дни по-късно 
той е открит обезглавен в близост до храма. 

Шон Раян пристига в древния град, за да 
идентифицира тялото на приятеля си. Той 
е твърдо решен да разбере кой и защо е убил 
младия мъж. За разплитането на мистерията 
разполага единствено с няколко фотографии на 
неизвестни мозайки. Преди да разбере къде са 
направени снимките, двама мъже правят опит 
да убият и него. Шон се спасява с помощта на 
служителката по сигурността към консулство-
то Изабел Шарп. Двамата се впускат в опасно 
търсене на истината, което ще ги отведе в 
подземните тунели и тайните коридори на Ис-
танбул.

Носителката на „Оскар” 
Сандра Бълок и Джордж Клу-
ни са звездите в спиращия 
дъха трилър „Гравитация”, 
който ни запраща в безкрай-
ните пространства на да-
лечния космос.

„Винаги съм се увличал 
по космоса и космическите 
изследвания – споделя режи-
сьорът Алфонсо Куарон. – 

От една страна, има 
известна романтика 
в това, да се отделиш 
от Земята. В много 
отношения обаче това 
няма смисъл, защото живо-
тът е тук, долу.” 

В момента в околозем-
ната орбита, стотици мили 
над повърхността, има хора, 
които работят на място, къ-

д е -
т о  г р а -

н и ц ат а  межд у 
живота и смъртта е много 

тънка. Опасностите, на кои-
то е изложен всеки космиче-
ски полет, са се увеличили 
през изминалите десетиле-
тия, след осъществяването 
на първото пътуване извън 

земната атмосфе-
ра, в резултат из-
цяло на човешката 
дейност. Остан-
ките от предходни 
мисии и излезли от 
употреба сателити 
са образували поле от 
отломки, което може 

да причини мигновена ава-
рия. В НАСА наричат тази 
възможност „синдром на 
Кеслер”. 

Всеки болт или 
отпадък, изпуснати 

или просто изоставени, 
гравитират в орбита с не-
вероятна скорост, а сблъсъ-
ците помежду им създават 
допълнителни отломки. Това 
застрашава живота на ас-
тронавтите, космическите 
летателни апарати и дори 
този на хората на Земята. 
Именно този феномен е и 
причината за мъчителната 

борба за оцеляване в „Грави-
тация”.

Филмът започва в ти-
хата бездна над земната 
атмосфера, където совалка-
та „Експлорър” се намира в 
орбита – 600 км над Земята, 
а температурата варира 
между +258 и –148 градуса 
по Фаренхайт. Няма какво да 
пренася звука, няма налягане, 
няма кислород. Животът е 
невъзможен.

Специалистът на миси-
ята Райън Стоун (Сандра 
Бълок) с помощта на робо-
тизирана ръка се опитва да 
инсталира нова сканираща 
система на телескопа „Хъ-
бъл”. Д-р Стоун очевидно се 
чувства дискомфортно при 
нулева гравитация за разли-
ка от ръководителя на миси-
ята Мат Ковалски (Джордж 
Клуни). На това свое послед-
но пътуване в космоса той 

си прекарва добре, тест-
вайки нова ракетна раница, 
която му позволява да се 
носи в пространството, не-
ограничаван от обичайните 
въжета. 

От другата страна на 
планетата разрушаването 
на остарял сателит запраща 
остри фрагменти в космоса, 
които прерастват в бързо 
увеличаваща се маса от от-
ломки в курса на „Експлорър”. 
Неизбежният сблъсък е ка-
тастрофален. Совалката е 
разрушена и единствените 
оцелели са Стоун и Ковалски. 
Връзката със земния кон-
трол е изгубена, с което и 
възможностите за спасение 
изглеждат илюзорни. Носейки 
се из космическата бездна, 
двойката трябва да премине 
отвъд ограниченията на въз-
можностите си, ако иска да 
се завърне на Земята.

Страницата подготви 
Мартин Динчев

Четвъртото издание на цикъла 
„Музиката на Америка” ще започне 
на 18 октомври т.г. в зала „Бълга-
рия”. По традиция първият концерт 
е с филмова музика в изпълнение на 
оркестъра и хора на „Класик ФМ ра-
дио” под диригентството на специ-
алния гост Франсиско Ноя от САЩ. 
Тази година програмата е насочена 
към творчеството на някои от нови-
те асове в музикалната индустрия 
на Холивуд. В програмата са под-
брани музикални откъси от хитови 
заглавия от големия екран, като 
„Шифърът на Леонардо“, „Мумията 
се завръща“, „Спайдърмен“, „Джура-
сик парк“, „Властелинът на пръсте-
ните“.

За първи път у нас публиката 
ще чуе и музика от играта World of 
Warcraft. Нейни автори са Ръсел Бро-
уър, Дерек Дюк и Джейсън Хейс, а ор-
кестрациите са направени от Филип 
Клайн, който дирижира през 2011 г. 
първия концерт с филмова музика от 
„Музиката на Америка”. 

Нотният материал на музикални-
те пиеси е поръчан специално за кон-
церта от реномираните издател-
ства Themes and Variations и JoAnn 
Kane, специализирани в адаптиране-
то на оригинална филмова музика за 
изпълнение на концертната сцена. 

И двете издателства работят в съ-
трудничество с авторите и предос-
тавят материали на най-големите 
професионални оркестри по света. 

Голямата звезда на четвърто-
то издание на „Музиката на Амери-
ка” ще бъде американският цигулар 
Пинкас Цукерман, който ще госту-
ва у нас през февруари 2014 г. и за 
първи път на българска сцена ще се 
представи като солист и диригент. 
Заедно с него идва и съпругата му – 
виолончелистката Аманда Форсайт. 

В края на 2013 г. пък музиканти-
те от оркестъра на „Класик ФМ 
радио” ще поканят слушателите на 
„Бяла Коледа“ – коледна програма с 

участието на американското сопра-
но Джанина Бърнет, хор на „Класик 
ФМ” и детския хор „Пим-Пам”. 

През февруари 2014 г. в „Музика-
та на Америка“ ще оживеят вълнува-
щи музикални моменти от хитовите 
детски мюзикъли на „Уолт Дисни“ 
„Красавицата и Звяра“, „Цар Лъв“, 
„Аладин“, „Снежанка“ и др. В програ-
мата на цикъла ще участват още 
цигуларят Вадим Глузман, както и 
българските музиканти Ангел Забер-
ски, Васил Петров, Михаил Йосифов 
с проекта Symphony-Jazz, в който са 
събрани най-известните американ-
ски джаз стандарти, аранжирани от 
Ангел Заберски.

Почитателите на ин-
дийската култура и исто-
рия ще имат възможност 
отново да се докоснат 
до нея посредством две 
цветни фотографски из-
ложби на утвърдения в цял 
свят фотограф Амит Пас-
рича.

Творбите, включени в 
„Сакрална Индия” и в „Ис-

торически пейзажи от 
Индия”, вече са спечелили 
интереса и високото мне-
ние на публиката в Герма-
ния, Прага, Беларус, Сърбия 
и др.

С тях Амит Пасрича 
(живеещ в Делхи) затвър-
дява позициите си на един 
от най-известните и най-
уважаваните професионал-

ни индийски фотографи.
Интересно е, че той е 

известен с прякора Пано-
рамиста, защото негова 
страст е панорамната фо-
тография, с която е и най-

популярен. Снимките му са 
участвали в мно жес тво 
изложби по света, а мно-
го от тях са притежание 
на частни колекции. Като 
автор е запленен преди 

всичко от богатството и 
значимостта на индийско-
то архитектурно, духовно 
и културно наследство. 
Привлича го и бързо проме-
нящото се лице на съвре-

менна Индия.
„Сакрална Индия” и 

„Исторически пейзажи от 
Индия” могат да бъдат ви-
дени до 18 октомври в га-
лерия „Алма Матер”.

Голямата звезда на цикъла ще бъде американският цигулар Пинкас Цукерман

Две изложби на известния индийски 
фотограф Амит Пасрича гостуват 
в София
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Светослав Загорски

Няма друг град в Германия, 
който така да обединява раз-
лични култури и обичаи, както 
Трир. Разположен е в непосред-
ствена близост до Франция и 
Белгия, както и до самата гра-
ница с Люксембург. Можете да 
стигнете дотук с кола по без-
платните немски магистрали, 
като от София километрите 
са 1800.

И въпреки че Трир е све-
товноизвестен като роден 
град на немския философ Карл 
Маркс, както и с прословутия 
си мьозелски ризлинг и винени-
те фестивали, то при разходка 
тук трябва задължително да се 
тръгне от паметниците на ис-
торията, които в Трир датират 
от повече от 2000 г.

Считан за най-стария град 
в Германия, той е основан под 
името Аугуста Треверорум – 
град на Август в страната на 
треверите, през 16 г. пр.Хр. 
Археологическите находки сви-
детелстват за заселването на 
района около днешен Трир векове 
преди новата ера. Между 58 и 
50 г. пр.Хр. Римската империя 
начело с Юлий Цезар завладява 
тукашните галски племена на 
треверите. На мястото на тя-
хно светилище на десния бряг 
на река Мозел бил разположен 
римски военен лагер. Тогаваш-
ният град става столица на 
римската провинция Белгика. 
През 259 – 274 г. е столица на 
отцепилата се Галска империя и 
е разрушен от алеманите през 
275 г.

По време на Диоклециан, 
живял и управлявал между 284 и 
305 г., Трир е столица на пре-
фектурата Галия и е един от че-
тирите центъра на империята. 
Император Константин Велики 
също превръща древното сели-
ще Трир в своя столица. От 328 
до 340 г. е резиденция на импе-
ратор Констанс II, а от 367 г. – 
на Валентиниан I и на западните 
римски императори до смъртта 
на Теодосий I. Трир е превземан 
няколко пъти от франките и от 
хуните на Атила. 

През деветото столетие 
Трир става главно архиепис-
копско седалище, а статут на 
град получава едва през втора-
та половина на XII в. Може да се 
похвали като престижен про-
светителски център, защото 
от XV до XVIII в. в него функцио-
нира университет. През 1794 г. 
става част от владенията на 
Франция, а от 1814 – 1815 г. ми-
нава към Прусия. 

Започвайки обиколка из дне-
шен Трир, веднага ще усетим 
силния римски отпечатък. Още 
на влизане от магистралата 
към центъра се минава по уника-
лен каменен мост, който е тук 
още от римско време, рестав-
риран и преправен в сегашния си 
вид през 1343 г. от войнствения 
архиепископ Бодуен Люксембург-
ски. Величественият му силует 
и сега радва очите със своите 
11 мощни арки. По моста прена-
сяли до главния речен път теж-
ките по 12 хектолитра бъчви с 
прочутото местно вино.

Римската линия в архитекту-
рата продължава с най-голямата 

забележителност на града – 

Черната порта.

Тя е получила името си, 
когато някога белите ка-
менни блокове потъмнели 
от вятъра и дъждовете. 
Широчината й е 36 м, а 
височината – 30 м. С тези 
размери Черната порта 
представлявала най-голя-
мото входно съоръжение 
на крепост в Западната Римска 
империя. Отвън фасадите й са 
оформени с полуколони, докато 
отвътре стените са украсени с 
пиластри. До портата се нами-

рал и митнически пункт. Към нея 
можем да допълним и останките 
от прочутите римски терми 
„Барбара”, датиращи от II в.

Съвсем близо до Черната 
порта е и родната къща на Карл 
Маркс. Струва си да я посетите 
независимо от идеологически и 
политически пристрастия, за-
щото разполага с доста богата 
колекция.

Другата голяма гордост на 
Трир също е с римско потекло –

базиликата  

„Св. Константин”,

известна повече като Им-
ператорската базилика. Ос-
новните части на сградата са 
построени през 320 г. от св. 
Агриций Трирски и по заповед 
на императора кръстител Кон-
стантин Велики. От ХII в. тя 
станала седалище на трирски-
те архиепископи. Зданието има 
характерния за епохата план на 
базилика с внушителни разме-
ри – 65 на 26 м и височина 36 м. 
Първоначално подовете се по-
кривали с мозайки от бял и черен 
мрамор, а стените имали обли-
цовъчни мраморни плочи. Касе-
тъчният й покрив е бил сглобен 
от ливански кедър.

Интериорът на базиликата 
е смесица от романски, готиче-
ски и барокови елементи. Осо-
бено внушителни са фасадните 
гигантски колони, илюстриращи 
смазващата сила на романска-
та архитектура, но особеното 
в нея е, че тя няма колони, носе-
щи покрива. Освен това сводес-
тите прозорци от горния ред, 
състоящ се от 9 части, са по-
високи от тези на долния от 7 
части. По този начин се постига 
оптическа измама, перспектива-
та се губи и сградата изглежда 
още по-голяма. 

След като напуснете базили-
ката, може да се насочите към 
Двореца на курфюрстите от 
ХVIII в. Фасадите му са оцветени 
в розово и са украсени с позлате-
ни псевдоантични статуи. Едно-
то крило на ансамбъла е в стил 
рококо, а другото е с ренесансо-
ва архитектура. Великолепен е 
дворцовият парк с изкуствени 
езера и градински украшения.

Трир обаче не е само римски 
забележителности. Върху града 
силен отпечатък са оставили и 
по-късните епохи. В сърцето на 
града се намира 

площадът „Хауптмаркт”.

Тук всичко е подредено с мно-
го вкус и е точно на мястото си. 
Красотата си площадът дължи 
на своите цветове и къщи, цве-
тя, фонтани и старинни магазин-
чета. Наблизо са Средновековни-
ят пазар и известната Червена 
къща. Разходката ви може да про-
дължи до бенедиктинското абат-
ство „Св. Матиас” и обитаемите 
кули „Франкентурм” и „Турм Еруза-
лем”. Ще имате и възможност да 
се насладите на впечатляващия 
макет на града в градския музей 
„Симеонщифт” или да разгледа-
те антични находки и мозаечни 
настилки в Рейнския античен 
музей.

И все пак преживяването ви 
ще остане незавършено, ако не 
опитате тукашните вина – едни 
от най-известните в Германия 
и Европа. Трир е разположен жи-
вописно в долината, през която 
протича река Мозел. Наоколо 
има плодородни хълмове, върху 
които се отглеждат доста ло-
зови масиви. Това е един от 13-
те винарски района на Германия, 
където се произвеждат първо-
класни напитки. Регионът около 
Трир се нарежда на 3-то място 
по производство в страната, но 
по квалитетност и популярност 
заема първа позиция. 

Ето защо винарите от ре-
гиона въодушевяват посетите-
лите по време на множеството 
градски празненства и празници 
на виното. Най-важното съби-
тие всяка година е Мозел Вайн-
културцайт (WeinKulturZeit). Този 
празник трае цял месец, обикно-
вено през май. Във и около Трир 
по това време се предлагат вся-
какви лакомства – достатъчна 
причина да се чувствате пре-
възходно в продължение на цял 
месец.

Трябва задължително да опи-
тате чаша превъзходен „Ризлинг” 
в близост до места, където рим-
ляните също са пили вино и са 
творили историята на Европа.

Най-старият немски град е 
известен с архитектурата си, 
местното вино и Карл Маркс

Н й к

Римският мост, по който се влиза в селището

Базиликата 

от римско време

Бенедиктинското 

абатство

Дворецът на курфюрстите

Черната порта
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The diplomatic service in Plovdiv will be officially opened on 22 October

The Chairman of BCC 
Eng. Svetoslav Glosov was 
appointed Honorary Consul 
of the Kingdom of Morocco in 
Plovdiv. This was a decision 
of the Council of Ministers. 

In the residence of the 
North African country in 
Bulgaria H. E. Ambassador 
Latifa Aharbash officially 
handed over the document 
wi th which Eng. Glosov 
holds the position of honor-
ary consul. The event was 
attended by Minister of In-
vestment Planning Architect 
Ivan Danov, Deputy Chairman 
of the Parliamentary Foreign 
Affairs Committee Chetin Ka-
zak, Deputy Foreign Minister 
Angel Velichkov, former Min-
ister of Justice in caretaker 
cabinet Dragomir Yordanov, 

Arch. Hristov, thank you for 

giving your first interview for 

“Stroitel” newspaper. You have 

held the post of head of the 

National Construction Control 

Directorate (NCCD) for nearly 

three weeks. What are the pri-

orities in your work? 

The main tasks of the insti-
tution I head are the lawful per-
formance of construction, con-
trol of buildings in Bulgaria and 
of the authorities responsible 
for the territory management. 
We strive to provide quality ser-
vices, access to services and 
opportunity to protect the rights 
and interests of every citizen. 
We aim to exert control over the 
execution of construction works 
all over the country and the use 
of high quality materials and 
products for security, safety, ac-
cessibility and other regulatory 
requirements for construction. 
No one of these tasks can over-
ride any of the others. A balance 
is needed between them. 

The most important thing is 
to work for prevention of viola-
tions in each of the areas we 
are responsible and not after 
they have occurred NCCD to 
intervene and punish. This, of 
course, is not a simple task. It 
will probably require legislative 
changes that I think will be initi-
ated by individual MPs or by the 
Ministry of Investment Planning. 

It should be realized that the 
directorate does not impose a 
penalty for the penalty itself. We 
follow a definite task, namely 
proper management of the terri-
tory and legality of the construc-
tion works. 

NCCD is administrat ion 
and we apply the law as it is. 
The directorate will continue to 
work. Supervision of construc-
tion works has not stopped and 
relevant administrative acts are 
compiled. 

Due to the recent amend-
ments to the Spatial Planning 
Act control on building permits 
has strengthened. If previously 
we covered 20 or 30% of the 
documents, now we check them 

all. This is a new item in our op-
erations for which we need large 
technical and physical resourc-
es but we manage to do it. In 
terms of inspection of construc-
tion works we emphasize on 
prevention at the outset of con-
struction at certified order book. 
We fulfill the goals that are set 
for 2013.  

We mainly emphasize on the 
fight against illegal construction 
as my aspiration is to pay more 
attention to preventive control in 
order to prevent violations from 
the very beginning. Another pri-
ority in my work will be to build 
institutional culture – the links of 
NCCD with the other agencies, 
companies and citizens. 

We will continue work on the 
created in 2010 and 2011 pub-
lic records of effective orders 
for removal and permits for use 
issued by NCCD. They are up-
dated monthly on the website of 
the directorate. 

It is spoken often recently 
about the reduction of ad-
ministrative burdens on busi-
nesses and citizens. NCCD is 
also working on the topic. With 
the amendments to the Spatial 
Planning Act in force since 26 
November 2012 the regime for 
conducting activities on con-
formity assessment of invest-
ment projects with the essential 
requirements for construction 
works and/or construction con-
trol has been replaced by regis-
tration. The amendment is nec-
essary for the implementation 
of Directive 2006/123/EC of the 
European Parliament and of the 
Council of 12 December 2006 
on services in the common mar-
ket, which sets out the principles 
to reduce permits and to relieve 
administrative procedures. 

Under the amendments, 
the head of NCCD carries out 
the procedures for issuance of 
certificates of registration of 
consultants to assess the com-
pliance of investment projects 
and/or construction control. We 
keep a public register of these 
documents. 

Arch. Nikolay Hristov, head of National Construction Control Directorate: 

We will work to prevent illegal construction 

The necessary funds for rehabilitation and replacement of 
the water supply network are between BGN 650 and 800 million 
per year. This is the evaluation of the World Bank included in the 
strategy for development and management of water and sanitation 
in Bulgaria. The draft document was published late last week 
as comments and suggestions on it can be sent within 30 days. 
The announcement of the project is the second phase of the 
coordination strategy with all parties involved and participating in 
the management and development of the sector in our country. So 
far it was presented at discussions held in Burgas, Veliko Tarnovo, 
Vratsa, Plovdiv and Blagoevgrad. 

The proposed in the document vision for development of 
the sector for a ten-year period – until 2023 was discussed 
also with interested parties from the Southwest region. The 
workshop brought together representatives of water associations, 
water operators, governors, mayors and NGOs. Their respective 
comments are summarized and will be reflected in the document. 
Public discussion will be held also in Sofia by the end of the 
month. 

The document and its attachments have been developed within 
the project “Support to reform in the water sector” implemented 
with the financial support of OP “Environment”. 

Water sector needs up to BGN 800 million annual investments 

EUR 500 million from 
EIB for infrastructure 
projects

“We will work on a new framework agree-
ment for a credit line of EUR 500 million for 
the next programming period. The funds will be 
for refinancing and co-financing of large infra-
structure projects under the Cohesion Fund.” 
This was announced by PM Plamen Oreshar-
ski after his meeting with Vice President of the 
European Investment Bank (EIB) Mihai Tanas-
esku. 

In his words, Bulgaria shows interest in 
“Transit roads” and crediting of railway sections. 

“We paid special attention to the credit line 
for the Bulgarian Development Bank to the ap-
proximate amount of EUR 100-150 million and 
said that we will accelerate this process,” said 
Oresharski.

The possibility of a framework loan for the 
rural regions worth EUR 150 million was also 
discussed. 

“The European Investment Bank has no lim-
its for Bulgaria. As long as we have good pro-
jects, it is ready to respond to our every request 
for funding,” said Oresharski citing the words of 
EIB Vice President.  

In turn, Tanasesku said that tranches mean 
fresh money to be injected into the Bulgarian 
economy. 

This year EIB will sign a new credit line with 
Bulgaria for EUR 270 million, or funds by 45% 
more compared to 2012, it became clear after 
the meeting.

Chairman of CEIBG Ognyan 
Donev and many guests. 

The opening of an hon-
orary consulate of Morocco 
in Bulgaria is important for 
deepening bilateral relations 
between the two countries. 
It will create additional op-

portunities for development 
of political, economic and 
cultural ties between the 
countries, as well as for at-
tracting foreign investments 
in our country. The diplo-
matic service will be offi-

cially opened in Plovdiv on 
22 October. 

The honorary consul re-
ceives no pay or allowances 
or other financial benefits. 
He works on a voluntary ba-
sis to help citizens of the 
state. He has no fixed work-

ing hours – he must always 
be ready to help people in 
distress. Few people receive 
this status and honor. Coor-
dination procedures are bilat-
eral and often take months, 
even a year. 
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Страницата 
подготви 
Теодор Николов

„Антони Здравков ще е тре-
ньор на „Левски” поне до края на 
полусезона. Това е мое решение”, 
заяви президентът на „сините” 
Тодор Батков. Мариян Христов 
и Елин Топузаков ще му помагат 
и ще заформят триото, което 
ще замести напусналия Ивайло  
Петев.

„Отборът ще се води от 
тримата. Здравков ще е тре-
ньор, защото има лиценз. Жалко 

за Петев - не заслужаваше това 
посрещане. Той ми се обади и 
каза, че при създалата се ситуа-
ция отказва да поеме тима”, каза 
още босът на столичани. Ден по-
рано Батков заяви, че Петев ще 
остане начело на тима въпреки 
желанието на феновете да го 
изгонят. 

До тази ситуация се стиг-
на, след като фенове на „Левски” 
скандално прекъснаха прескон-
ференцията при представянето 
на новия треньор Ивайло Петев 
и съблякоха екипа на „сините“ от 
гърба му. Ултрасите го изгони-

ха от залата на 
„Герена“ и поиска-
ха обяснение от 
изпълнителния 
директор на „Лев-
ски” Наско Сира-
ков какво става в 
клуба.

Впоследствие директори-
те на „Левски” Наско Сираков 
и Иво Тонев подадоха остав-
ки от постовете, които зае-
мат, стана ясно от изказване 
на собственика на тима Тодор  
Батков.

„Следващият, който ще по-

даде оставка, се казва Тодор 
Батков. Аз съм дал 41 млн. лв. за 
клуба, но продължавам да бъда 

най-обругаваният човек, защото 
явно милея за „Левски“, заяви соб-
ственикът на „сините“.

Международната футболна федерация продължи досегашната си прак-
тика с поставени и непоставени отбори в плейофите за класиране на 
световни първенства. Осемте тима, които ще имат възможността да 
играят на баражи за Мондиал 2014 в Бразилия, ще бъдат разпределени в 
две урни според позицията си в ранглистата. Това означава, че ако бъл-
гарският национален отбор се класира за плейофите, със сигурност ще 
е сред непоставените. „Лъвовете” ни са с най-ниско класиране в ранглис-
тата сред настоящите девет втори отбора в групите от зона „Европа”.

„Осемте отбора ще бъдат поставени в две урни според позициите 
си в ранглистата. Тя ще бъде публикувана на 17 октомври 2013 година. 
Мачовете ще се играят на 15 и 19 октомври”, се казва в съобщението 
от ФИФА.

Днес България гостува на Армения в изключително важен сблъсък от 
квалификационната група. След това възпитаниците на Любослав Пенев 
приемат Чехия и трябва да гонят задължителни шест точки, за да имат 
шанс за класиране на бараж. Най-слабият втори отбор от квалификацион-
ните групи от зона „Европа" отпада.

Президентът на УЕФА Мишел Плати-
ни заяви, че в момента се обсъжда иде-
ята за присъединяването на бразилския 
и аржентинския национален отбор към 
участниците на Евро 2020. По думите му 
реализацията на подобен план е напълно 
възможна. „В турнира за Купата на Аме-
рика периодично участват отбори от 
Южна Америка. Така че защо и Европа да 
не предприеме подобна практика?“, доба-
вя той. Както е известно, първенството 
на Стария континент през 2020 г. ще се 
проведе в уникален формат, предоставящ 
право на домакинство на 13 различни сто-
лици от Европа. София също е сред канди-
датите за домакинство.

Мариян Христов и Елин Топузаков ще му помагат

Футболни треньори, би-
вши и настоящи спортни дей-
ци се събраха за премиерата 
на филма „Стан – да победиш 
с любов“, който бе прожекти-
ран в НДК. Автор на лентата 
е журналистът Ива Стоянова, 
а оператор е Николай Глушков. 

Филмът е посветен на 
борбата на бившия капитан на националния отбор на България 
Стилиян Петров с левкемията. Историята включва моменти 
от живота му в „Селтик”, „Астън Вила” и в националния отбор 
на България. Реализиран с много любов, за първи път той показва 
емоционални откровения на Стилиян Петров и на цялото му се-
мейство - съпругата Паулина, децата – Стилиян-младши и Крис-

Следващият мач на Владимир Кличко няма да е, 
както се очакваше, срещу българския боксьор Ку-
брат Пулев-Кобрата.

Украинецът е носител на титлата във версии 
WBA, WBO, IBF и IBO, след като защити и четирите 
пояса в мача срещу Александър Поветкин. Пулев си 
спечели правото да бъде претендент за титлата 
във версия IBF след победата над Тони Томпсън на 24 
август. Кобрата чака определянето на дата за мача 
с Кличко. Българинът обаче няма да бъде следващи-
ят му съперник. Това призна 37-годишният украинец, 
който обяви, че първо ще защитава титлата си във 
версия WBO. „Ще дам реванш на Поветкин, ако той 
се чувства готов за такъв мач и зрителите поискат 
да гледат срещата. Лесно е да се обещае реванш, 
но организацията е друга работа, и то трудна. Тъй 
като съм шампион във версии WBO и IBF, трябва да 
проведа защити на тези титли. Следващият ми мач 
е за титлата на WBO. В рамките на един месец ще 
разбера името на противника си”, заяви Кличко след 
победата над Поветкин.

Григор Димитров разочарова за 
пореден път с представянето си, от-
падайки още в първия кръг на силния 
тенис турнир от сериите „Мастърс“ 
в Шанхай. Най-добрата ни ракета за-
губи от японеца Кей Нишкори с 3:6, 
4:6 за близо 80 минути. Гришо, който 

е с нов треньор, не успя да направи 
нито един пробив, допускайки и 34 
непредизвикани грешки, които се 
оказаха пагубни за хасковлията. Това 
бе четвърта поредна загуба за Ди-
митров, който ще играе в Стокхолм 
през следващата седмица.

Гари Каспаров се кандидатира за пре-
зидент на Международната федерация по 
шахмат (ФИДЕ). Същото стори и насто-
ящият й шеф Кирсан Илюмжинов. Изборът 
ще се състои през август 2014 г. на кон-
греса на ФИДЕ в норвежкия град Тромсьо, 
където ще се проведе и шахматната 
олимпиада. В последните години за Каспа-

ров се говори не толкова заради шахмат-
ните му умения, колкото за откритата му 
вражда срещу руския президент Владимир 
Путин и неговата партия „Единна Русия“. 
Миналата седмица Европейският съд за 
човешките права разпореди руското пра-
вителство да плати на гросмайстора 
компенсация в размер на 10 000 евро за-

ради това, че е бил арестуван на 14 април 
2007 г. на антиправителствен протест.

Тенис

„Пътпроект” еднолично оглави класи-
рането в Ceresit БСФЛ, след като надигра 
„Нитера” с 4:3. Водачите на Лигата достиг-
наха с много усилия до успеха, въпреки че 
поведоха с 3:0 и нито за миг не изпуснаха 
контрол над събитията на терена. Така 
„светлосините” остават единственият 
тим с пълен актив след 5-ия кръг на шампи-
оната. „Рубин 2001” също не е усетил вкуса 
на загубата и продължи с безапелационна 
победа над „Планекс Билд” с 11:3. Безспор-
но дербито на кръга бе между „Главбол-
гарстрой” и „Райкомерс”. Първият срещу 
третия от предишния сезон на БСФЛ. От 
различни позиции влязоха в дербито двата 
отбора – „Райкомерс” бяха в челото без дори 
загубена точица, а ГБС – на другия полюс, 
изненадващо без победа. Получи се много 
стойностен двубой, с мъжки единоборства 
и емоционален заряд, в който „сините“ от 
ГБС драматично измъкнаха трите точки. 
След равенство 1:1 на почивката Виктор 
Новков се възползва от неразчетено излиза-
не на вратаря на „Райкомерс” и го прехвърли 
за крайното 2:1.

тиян, брата Иван и родителите Светлинка и Альоша. В него от 
името на приятелите говорят съотборникът на Стилиян - Мар-
тин Петров, и най-добрият му приятел от Бирмингам - Чарли. 

Да видят лентата, документирала битката на Стан и се-
мейството му с коварната болест, дойдоха най-близките прия-
тели на футболиста, за които той говори във филма с неподпра-
вена обич. Сред гостите на премиерата бяха Димитър Иванков, 
Мариан Христов, Стойчо Младенов, Анатоли Нанков, Радостин 
Кишишев, Мариан Христов и Константин Мирчев.

„Всички, които участвахме в снимането на филма, вложихме 
цялата си любов и емоция в него, защото човекът и семейство-
то, за които разказваме, са пример за подражание. Ще бъда 
щастлива историята да достигне до възможно най-много хора. 
Начинът, по който Стилиян и близките му вдъхновяват, е неверо-
ятен. За мен е чест, че имах доверието на Стилиян да направим 
нещо толкова истинско и ценно, което вярвам, че за дълго ще 
остане в мислите на хората и ще ги направи по-добри“, сподели 
Ива Стоянова след премиерата.
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Повечето от големите в 
сферата на технологиите са не 
само супермозъци. Те отдавна са 
милиардери. Като всички бога-
таши обичат огромни яхти, бър-
зи спортни коли и луксозни къщи. 
Например домът на съоснователя 
на Microsoft Пол Алън е с басейн 
с подводна система за озвучава-
не, а изпълнителният директор 
на Square Джак Дорси има къща 
със 7-метров подвижен стъклен 
покрив. Съоснователят и изпъл-
нителен директор на Oracle Лари 
Елисън разполага със собствен 
остров на Хаваите. 

Миналата година той купи 
98% от о. Ланай, намиращ се на 
едно от екзотичните места на 
архипелага. Първоначалната цена 
на имота била около 600 млн. до-
лара, но Елисън плаща половината 
от нея за парчето земя с площ от 
366 кв. км. Той планира да построи 
луксозен хотел на плажа, както и 
лаборатория, която ще помогне 
островът да стане изцяло еколо-
гичен и устойчив за живот.

Колегата му от Microsoft Бил 
Гейтс построи футуристичния си 
дом Xanadu 2.0 за 7 години и плати 
за него 63 млн. долара. Гостите 
носят върху дрехите си карфици 
с чипове, които системата раз-
чита, за да настройва музиката, 
осветлението и климатиците. Тук 
има и басейн с подводна система 
за озвучаване, огромен гимнасти-
чески салон, библиотека и читал-
ня с купол, кино в стил „Артдеко”. 
Стойността му в момента е 121 
млн. долара.

Само няколко милиона по-мал-
ко струва имението на Пол Алън 
на Мърсър Айлънд във Вашингтон. 
Съоснователят на Microsoft и шеф 
на Vulcan е избрал мястото, защо-
то тук е преминало детството 
му. В имота могат да се видят 

екстри като плаваща площадка за 
хеликоптери, баскетболно игри-
ще, съобразено с изискванията нa 
NBA, бална зала, огромен фитнес 
център и басейн с водна пързал-
ка. Алън е купил и други имения, 
някои от които в Малибу, Ню Йорк 
и Франция.

Съоснователят и изпълните-
лен директор на Dell Майкъл Дел 
може да прекарва повечето от вре-
мето си в своя съвременен дом The 
Castle в Остин, Тексас. Но той при-
тежава и невероятен тропически 
рай в Кукио на Хаваите. По време 
на отпуските предпочита да води 
приятелите си в резиденцията 
„Раптор”, защото тя е построена 
върху 1700 кв. м и има 7 спални и 
бани. Имотът от 17 хил. кв. м на 
брега на океана е оценен на 58,4 
млн. долара.

Колегата му от Amazon 
Джеф Безос живее почти 
като крал в своя дом в Бевър-
ли Хилс. Оценено на 26,7 млн. 
долара, имението разполага 
със 7 спални, а общата площ 
е близо 1100 кв. м. Той и се-
мейството му се радват на 
басейн, тенис корт, фитнес 
зала, оранжерия и отделна 
къща за гости. Негов съсед е 

Том Круз.
Шефът на борда на директо-

рите в Google Ерик Шмид придо-
бива къщата си с площ 630 кв. м 
в Монтесито, Калифорния, от се-
мейство киноартисти за 20 млн. 
долара през 2007 г. Имотът раз-
полага с 5 спални, четири бани и 
голяма градина, която е идеално 
място за партита. Това позволява 
на Шмид често да отстъпва имо-
та под наем за частни събития, 
като сватбата на Ким Кардашиян 
и Крис Хъмфрис.

Елон Мъск похарчи 17 млн. до-
лара за имота в Бел Еър, в който 
през последните години живее под 
наем. Разположено на площ от 1800 
кв. м край океана, имението е по-
строено през 1990 г., като наскоро 
е обновено. С 5-те си спални и 9 
бани то може спокойно да побере 
Мъск и петимата му синове.

Съоснователят и изпълни-
телен директор на Google Лари  
Пейдж купува къщата в Пало Алто 
през 2007 г. за около 7 млн. долара.

Домът на ръководителя на 
една от най-големите компании в 
света не е толкова разточителен 
и екстравагантен, колкото на дру-
ги негови колеги. Върху 720 кв. м 
площ има 6 спални и 6 бани. Днес 
цената е скочила над два пъти за-
ради подобрения като построява-
нето на втора къща със същата 

площ, снабдена с екологични екс-
три, като соларни панели.

Апартаментът на съоснова-
теля на Google Сергей Брин в Уест 
Вилидж е оценен на 13 млн. долара.

Разкошният дом с 4 спални 
и 11-метров балкон е купен през 
2008 г. за 8,5 млн. долара. Една от 
най-екстравагантните части е 
облицованата с варовиков камък 
баня, която разполага с подово 
отопление. Освен нея Брин прите-
жава и недвижима собственост 
за 7 млн. долара в Лос Алтос Хилс, 
Калифорния.

Къщата на основателя на 
Square и Twitter Джак Дорси е 
построена през 1965 г. в мест-
ността Ел Камино дел Мар в Сан 
Франциско. Разполага с някои нео-
бичайни екстри, като направените 
по поръчка шкафове от специално 
дърво от Бразилия, великолепна 
гледка към моста Голдън Гейт и 
7-метров подвижен стъклен пок-
рив. Независимо че е на площ само 
340 кв. м и разполага с 2 спални, 
специалистите твърдят, че е най-
скъпият имот в града. Оценен е на 
10,2 млн. долара, а е купен минала-
та година за 9,9 млн. долара. Тога-
ва Дорси успява да свали цената 
почти наполовина от първоначал-
ната, възлизаща на 18 млн. долара. 

Съоснователят и изп. дирек-
тор на Facebook Марк Зукърбърг 
купува дома си в Менло парк в бли-
зост до централата на Facebook 
през 2011 г. за 7 млн. долара. В до-
пълнение към 5-те спални и бани 
имението притежава и басейн 
със солена вода, голяма остъклена 
стая и огромна веранда и двор.

В сравнение с повечето от 
другите технологични величия изп. 
директор на Yahoo Мариса Майър 
живее в доста скромен дом. Къща-
та в Пало Алто, построена през 
2006 г., се оценява на малко над 5 
млн. долара. Майър притежава и 
апартамент за същата сума на 
38-ия етаж в небостъргач в Сан 
Франциско.

Имението разполага с 5 спал-
ни, 6 бани, външна тераса и голям 
заден двор. Макар и малък в срав-
нение с тези на останалите, този 
дом е идеален за организиране на 
събития. Такава бе вечерята за 
събиране на средства по време 
от президентската кампания на 
Барак Обама, когато всеки от гос-
тите е трябвало да плати по 30 
хил. долара за мястото си.

Гениите на технологиите обичат скъпите играчки

Бил Гейтс 

е горд и с това си творение

Лари Елисън ще живее 

изцяло екологично на 

остров Ланай

Резиденцията 

„Раптор” е удобна 

за посрещане на 

приятели

Ерик Шмид 

често отдава имението си 

под наем за партита

МАРШРУТИ

Бостън - един  
от най-красивите и стари 
американски градове

ЕДНО ВРЕМЕ...

Златни пясъци - 
перлата на българското 
Черноморие

Общото годишно отчетно-
изборно събрание на 
Камарата

КСБ 

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Областният управител 
на Перник арх. Михаил 
Михайлов за стратегията 
за развитие на региона

б
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

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

Двама човекоядци 
седят край огъня. 
Единият се обръща  
към другия:

- Никога не съм срещал 
човек, който да не ми 
харесва.

Има в 
изместен 

смисъл 
и малко 

по-шантави 
идеи.

Снимка Галя Герасимова
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Уважаеми колеги,

В този брой ще ви представим открития басейн на ваканционно селище „Санта 
Марина 4” в Созопол.

През 2011 г. фирма „Акватек” ЕООД достави и монтира оборудването и стъкло-
керамичните плочки за басейна заедно с необходимите материали за полагането им. 
Басейнът е с гледка към морето, разположен пред луксозните къщи на селището. Пре-
ливащ само от едната си страна, създава илюзията, че се излива в морето (т.нар. 
Infinity ефект). 

Настилката край него е решена чрез комбинация от гранитогрес и WPC. Басейнът 
разполага с различни зони - детска, джакузи и за плуване, като и трите са с един общ 
воден обем. Детският басейн е отделен от зоната за плуване посредством монолитни 
пънчета, пред които има перило от неръждаема стомана. То предпазва влизането на 
деца в големия басейн. В него пък е вписано джакузито. Влизането/излизането в/от 
басейна е решено по два начина: чрез метална стълба, разположена в дълбоката част, 
и монолитни стъпала в плитката зона непосредствено до джакузито. Трите зони са с 
обща водна площ 298 м2 и с общ воден обем 386 м3. 

Пречистването на водата от механични замърсители става чрез група от три 
циркулационни помпи и три пясъчни филтъра. Химичното пречистване на водата става 
чрез течен HCl и NaOCl. Тези препарати се дозират в басейна и компенсаторния резер-
воар към него посредством автоматична дозаторна станция, разположена отделно 
във филтърно помещение. Облицовката на басейна е изпълнена със стъклокерамични 
плочки с размери 20х20 мм в светлосинята гама. Бордовете на басейна са изградени с 
блокчета в цвят сахара. Подводното осветление е решено чрез 13 халогенни прожек-
тора с елмощност 300 W/12 V.


