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НАЙ-ДОБРИЯТ В БРИГАДАТА

Бригадата ни работеше на една 
вила в родопско село. С идилично на-
кацали тук-там по хълмовете махали 
от стари възрожденски къщи. От оне-
зи - покрити с позеленели от мъх пло-
ски камъни, с разкривени от старост 
дървени чардаци, окичени с нанизи от 
изсушен червен пипер. Селото беше 
толкова високо, че до него се стига-
ше трудно, само с магарешки впряг по 
тясна, виеща се между гънките на пла-
нината пътека.

Работата ни вървеше бавно, за-
щото бяхме дошли с малко строител-
ни материали. Налагаше се често да 
поръчваме нови, а те се бавеха някъде 
по трасето. И как нямаше да се бавят, 
като се доставяха с магаре. Магарето 
на дядо Либен, наречено на холандската 
футболна легенда Марко ван Бастен. 
За него колегите, които от повече вре-
ме работеха в селото, разказваха ле-
генди. Казваха, че било магаре албинос. 
Ние, новодошлите на обекта, си мисле-
хме, че това е поредната родопска при-
казка. Но всеки упорито ни убеждаваше, 
че това е самата истина. 

Бай Иван зидарят говореше за Мар-
ко ван Бастен с почти мистичен глас 
на благоговение: „Както има бели миш-
ки, бели китове, бели лястовици, така 
има и бяло магаре“. Всички започнахме 
да очакваме идването на бялото ма-
гаре - къде поради нужда от насъщни 
материали за строежа, къде от любо-

питство да видим дали Марко наисти-
на е албинос. 

И ето че настана моментът на 
истината! Една сутрин чухме далечен 
магарешки рев и Марко се появи на хо-
ризонта. Краката му бяха изкривени 
под тежестта на торбите с гипсова 
шпакловка. Гледахме така сякаш виж-
дахме бялата лястовица на Йовков - с 
разширени от удивление очи. Марко на-
истина беше целият бял. Почти щяхме 
да повярваме в легендата, ако негови-
ят стопанин не беше ударил с ръка по 
крака му, за да го пришпори. При удара 
от Марко се вдигна облак бял прах. Така 
митът стана на пух и прах. Оказа се, 
че белият цвят на магарето се дължи 
на пренасяните от него чували с шпак-
ловка. По тялото на Марко се беше 
посипал фин бял прашец от гипсовата 
смес. Като го изтупахме от праха, той 
си стана едно най-обикновено сиво-ка-
феникаво магаре.

Но това не го лиши от легендар-
ния му статут напълно. Марко беше 
учудващо издръжлив общ работник на 
бригадата - само той можеше да се 
покатери до селото с толкова чували 
шпакловка на гръб. С това той напълно 
заслужаваше звездното си име - Марко 
ван Бастен.   

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

До един месец ще бъде направена 
първа копка на „Южен поток” в монтан-
ското село Расово, съобщи депутатът 
от Коалиция за България Филип Попов. 
Строежът на газопровода ще започне с 
изграждането на компресорна станция в 
землището на селището. Това е първият 
етап от проекта за газопровода на бъл-
гарска територия. От думите на Попов 
става ясно, че е приет първият вариант 
за трасе на тръбата, който е по-щадящ 
за природата и няма да нанесе непопра-
вими щети на екосистемите край газо-

провода. Стъпките по изграждането на 
„Южен поток” все още не са изчистени 
и предстоят тежки отчуждителни про-
цедури по отношение на трасето в рам-
ките на законовите изисквания, което 
обаче няма да доведе до отлив на работ-
на сила, допълни още Попов. Той напом-
ни още, че строежът на газопровода ще 
създаде работна среда за Северозападна 
България. Изграждането на „Южен поток” 
започна в края на 2012 година със симво-
личната първа заварка в станция „Руская” 
в град Анапа.

Емил Христов

ЧЕЗ е инвестирала 66,8 
милиона лева в електрораз-
пределителната мрежа 
на Западна България през 
първите девет месеца от 
2013 г. За девет години 
работа в страната ком-
панията е вложила 685,6 
милиона лева за обновява-
не и разширяване на мре-
жата и подобряване на 
обслужването на клиенти-
те. През този период от 
електрическата компания 
са подменили изцяло над 
30% от кабелната си мре-
жа от 60 000 километра в 
Западна България. Компа-
нията е отделила и още 
164 млн. лв. за реконструк-
ция и изграждане на под-
станции, възлови станции 
и трансформатори. Друже-
ството инвестира повече 
от 191 млн. лева в подмяна 

на електромери и изнасяне 
на електромерни табла. В 
резултат на направените 
от ЧЕЗ инвестиции беше 
подобрено качеството 
на доставките. Намале-
ни бяха технологичните 
загуби по мрежата от 
22% до 12,77%. За периода 
2009-2012 г. средната про-
дължителност на планира-
ните прекъсвания беше на-
малена с 45%, а средният 
им брой на клиент - с 21%. 
Подобна е тенденцията и 
при непланираните прекъс-
вания - съответно 41% и 
24% подобрение при двата 
показателя. През последни-
те 9 години към електро-
разпределителната мре-
жа бяха присъединени над 
65 000 нови потребители. 
Значително бе подобрено и 
обслужването. ЧЕЗ увели-
чи броя на касите в Запад-
на България от 319 на над 

3300 и откри 31 центъра 
за обслужване на клиенти. 
Разработени бяха близо 
100 нови услуги. Компани-
ята създаде единен дено-
нощен телефонен център 
0700 10 010. През 2004 г. 
единственият начин за 
плащане на сметката за 
електроенергия беше на 
място. Днес компанията 
предлага 11 възможности 
за безкасово плащане - по 
банков път, чрез систе-
мите на ePay.bg и Icard.bg, 
директно през сайта на 
ЧЕЗ, по интернет, на бан-
комат или чрез мобилния 
телефон. С цел да бъдат 
в услуга на своите клиен-
ти в началото на 2013 г. 
от компанията удължиха 
двойно срока за безлихве-
но плащане на сметките 
и въведоха гъвкави схеми 
за разсрочване на плаща-
нията. 
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Димитровден е Денят 
на строителите. Традици-
ята повелява на 26 октом-
ври да почитаме паметта 
на родения през III в. в Со-
лун св. великомъченик Ди-
митър Мироточиви.

Неслучайно отбелязва-
ме своя празник на тази 
дата. Навремето с на-
стъпването на зимата е 
идвал и краят на актив-
ния строителен сезон. 
Днес новите технологии 
променят възможност-
ите пред строителите. 
Но традициите остават. 
В края на октомври виж-
даме постигнатото през 

годината, правим равно-
сметка и поставяме нови 
цели. Жънем онова, което 
сме посели.

Постигна хме  мно -
го, заедно минахме през 
трудности, предизвика-
телства, успехи и пак 
неспирно продължаваме 
напред. Доказахме, че ко-
гато стремежите са ясно 
формулирани, когато сме 
единни и убедени в отсто-
яваните каузи, ние можем 
бавно, но сигурно да ут-
върдим лоялните правила 
в бранша.

Камарата освен корек-
тив е и полезен партньор 

на държавата. Тя се прояви 
в тази си роля с последни-
те предложени промени в 
ЗОП. Предстоят ни много 
дискусии за разделянето 
на ЗУТ на два норматив-
ни акта – за устройство 
на територията и за 
строителство. КСБ е все 
по-активна и вече жъне 
първите резултати по 
отношение на контакти-
те с чужбина и задачата й 
да осигури работа за бъл-
гарските строители на 
външни пазари. Открито-
то почетно консулство на 
Кралство Мароко в Плов-
див е една от поредицата 

стъпки в тази посока. 
2013 година за КСБ бе и 

ключова заради избора на 
централно и местно ръ-
ководство. Това обаче не 
попречи на безупречното 
функциониране на нашата 
организация, не ни откло-
ни от начертания път. Не 
ни разедини. Напротив – 
бяхме отворени за различ-
ните мнения и успяхме да 
извлечем и приложим най-
ефективните предложе-
ния. Същото направихме 
и продължаваме да правим 
през най-тежките години 
на финансова и икономиче-
ска криза. Защото - както 

знаем от нашите учите-
ли и както ще предадем 
на децата си - четирите 
колони заедно крепят къ-
щата. 

Големите и малките 
победи нямаше да бъдат 
възможни без всички вас 
– членовете на КСБ. Бла-
годаря ви за положените 
усилия и проявения про-
фесионализъм. Искрено 
се надявам през 2014 г. да 
имаме още повече поводи 
за радост и гордост от 
постигнатото.

За мен ще бъде удо-
волствие, както всяка го-
дина, да споделим празника 
заедно в зала „Роял“ на хо-
тел „София Балкан“.

Приемете моите сър-
дечни пожелания за здраве, 
късмет и успехи в отго-
ворната и благородна про-
фесия, която сме избрали!

Инж. Светослав Глосов,
председател на Камарата 

на строителите 
в България

Уважаеми колеги, 

                    приятели строители,

Годишните отличия за най-до-
брите компании в строителния 
сектор ще бъдат връчени на 26 ок-
томври от 21.00 часа в зала „Роял“ на 
хотел „София Балкан“. Това ще ста-
не на традиционния бал по 
повод Деня на строителя, 
чиито домакини са минис-
търът на регионалното 
развитие Десислава Тер-
зиева и председателят на 
КСБ инж. Светослав Глосов. 
Сред официалните гости 
ще бъдат посланикът на 
Кралство Мароко у нас Н. 
Пр. Латифа Ахарбаш, зам.-
министрите  на регионал-
ното развитие  Мирослав 
Мазнев и Добромир Симид-
чиев, зам.-министърът на 
инвестиционното проек-
тиране Борислав Ангелов, 
зам.-министърът на МИЕ Бранимир 
Ботев, председателят на УС на АПИ 
инж. Стефан Чайков, началникът на 
ДНСК арх. Николай Христов, изп. 
директор на „Метрополитен“ ЕАД 
инж. Стоян Братоев, зам.-кметът 
на Столичната община д-р Тодор 
Чобанов, експерти от държавни ве-
домства и народни представители. 

В класацията участват само 
строители, вписани в Централния 
професионален регистър на стро-
ителя и изпълнили процедурата по 
чл. 20, ал. 2 от ЗКС за 2012 г. Тази 
година обаче осем от фирмите, 
отговарящи на критериите, не са 

допуснати до конкурса. Причина-
та е, че миналата година им беше 
присъдена специалната награда на 
КСБ за цялостен принос към сек-
тор „Строителство”. Наградените 

със специален пла-
кет компании през 
2012 г. бяха: „Бал-
канстрой“ АД, „Бул-
гартрансгаз“ ЕАД, 
„Геотехмин“ ООД, 
„Главболгарстрой“ 
АД, „Енемона“ АД, 
„ПСТ Холдинг“ АД, 
„Станилов“ ЕООД, 

„Трейс Груп Холд“ АД. 
Общият брой на фирмите, 

участващи в класирането, е 3814 от 
4170, вписани в ЦПРС. В първа група 
се състезават 2738 фирми, във вто-
рата - 246, в третата - 515 и 315 - в 
четвъртата. От всички тях 12 ще 
получат златни отличия.

Те ще бъдат определени от 
техническа комисия, оглавена от 
бившия зам.-председател на КСБ, 
вече член на Контролния съвет Ве-
нелин Терзиев, и след съгласуване 
с областните представителства. 
Зам.-председател на комисията е 

изп. директор на Камара-
та инж. Иван Бойков, в нея 
е включен и ръководите-
лят на звено „Регистър“ 
Георги Грънчаров. Журито 
ще избере победителите 
на основание декларирана-
та информация от годиш-
ните отчети за 2012 г. в 
електронната система на 
ЦПРС. Показатели за оцен-
ка са НПП за последната 
финансова година, носещ 
15 т., ДМА – 5 т., персо-
нал – 10 т.

Отличията ще бъдат 
връчени от министъра 
на регионалното разви-
тие Десислава Терзиева, 
председателя на АПИ инж. 
Стефан Чайков и предсе-
дателя на КСБ инж. Све-
тослав Глосов. След офи-
циалната церемония по 
награждаването за гос-
тите ще настъпи и още 
по-приятната част от 
вечерта – с много танци 
и музика в компанията на 
група „Акага“. 

Снимки Денис Бучел
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Министър Иван Данов:

10 млн. лв. са заложени в проектобюджета 
за изработване на кадастрални карти

Свилена Гражданска 

Работим усилено по 
наредбата за обществе-
ните поръчки в областта 
на строителството и 
проектантските задачи. 
Това заяви министърът 
на инвестиционното про-
ектиране арх. Иван Данов 
пред народните предста-
вители от ресорната пар-
ламентарна комисия. На 
заседанието присъстваха 
и Валентин Николов, пред-
седател на Контролния съ-
вет на Камарата на стро-
ителите в България, инж. 
Валентин Зарев, предсе-
дател на секция „Проекти-
ране и строителен надзор” 
в КСБ, и инж. Стефан Кар-
чев, експерт в КСБ. 

„След приемането на 
документа качеството 
ще е постоянна величи-
на, а цената ще определя 
кой ще е изпълнителят 
на обекта - подчерта арх. 
Данов. - Благодаря, че при 
разглеждане на изменени-
ята на Закона за общест-
вените поръчки народните 
представители от Коми-
сията по инвестиционно 
проектиране са подкрепи-
ли идеята да има отделна 
наредба за възлагане на 
обществените поръчки в 
областта на строител-
ството и проектантски-
те задачи. Документът е 
в процес на подготовка“, 
обясни министърът.

По думите му той ще 
използва като база герман-
ската наредба за възлага-
не на поръчки в строител-
ството. Необходимостта 

за разграничаване в отде-
лен подзаконов акт проце-
сите на такива поръчки е 
свързана със спецификата 
на строителната индус-
трия. „При един търг за 
готов продукт той може 
да бъде видян и да бъде 
пипнат, докато в строи-
телството първоначал-
но всичко е на бял лист, 
затова по някакъв начин 
трябва да бъде определено 
качеството, което трябва 
да бъде постигнато“, пояс-
ни арх. Данов.

Постоянно ще се със-
тавят сметки и анали-
зи при изграждането на 
обекта. По тези докумен-
ти ще се отчита качест-
вото на всеки елемент от 
строителството - дали 
са вложени предписаните 
по проекта материали и 
т.н. „За голямо съжале-
ние у нас има пропуски от 
целия набор от професии, 
свързани със сектора. Във 
Великобритания quantity 
surveyor е отделна профе-
сия. Това са хора, които 
изготвят документите и 
изследват какъв вид тех-
нология ще бъде най-под-
ходяща за изпълнението 
на обекта“, обясни той. В 
Германия това са фази 6 и 
7 от Ценовия правилник за 
проектиране (HOAI), а дей-
ностите по тях са регла-
ментирани в Наредбата за 
възлагане на строителни 
дейности (VOB). 

Целта на бъдещия под-
законов нормативен акт 
у нас ще е максимално ви-
соко качество на крайния 
продукт. Второто огромно 

предимство е, че тръжна-
та процедура ще е много 
проста и прозрачна, което 
не води до спиране на про-
цеса на строителство и 
до съдебни търсения. Са-
мата работа ще може да 
бъде разделена по видове 
(DIM) и лотове. Всеки вид 
дейност ще се описва в 
отделна позиция, която 
обхваща всички детайли, 
технологии на изпълнение, 
специфични изисквания 
към изпълнението, количе-
ства материали и т.н.   

„10 млн. лв. от проек-
тобюджета за 2014 г. ще 
се изразходват целево за 
изготвяне на кадастрал-
ни карти за територията 
на страната“, заяви още 
министър Данов. Други 
5-6 млн. лв. са предвидени 
за общите устройстве-
ни планове на общините 
(ОУП).

Средствата ще стиг-
нат за плановете на 50-60 
местни власти. 

„Има два варианта за 
отпускането на средства-
та“, обясни Данов. Едини-
ят е директен превод към 
общината, която да под-
готви задание и да обяви 
обществена поръчка, дру-
гият е процедурата да се 
поеме от Министерство-
то на инвестиционното 
проектиране. По думите 
му ще се търсят и други 
начини за финансиране на 
местните власти.

Според него предсто-
ят и големи структурни 
промени в Дирекцията за 
национален строителен 
контрол. 

Людмил Митакев

Едно от модерните направления в ико-
номиката на България е в растеж. Това 
бе констатирано на Осмата междуна-
родна конференция за фасилити менидж-
мънт, която се състоя в хотел „Холидей 
ин” в София. Тя бе открита от инж. Ан-
тон Гинчев, съсобственик във „Фасилити 
мениджмънт консултинг” ООД, компани-
ята организатор на събитието. 

Той подчерта, че браншът в страна-
та претърпява развитие с всяка следва-
ща година. Все повече чужди компании, но 
и български инвеститори в недвижими 
имоти предприемат стъпки към въвежда-
не на професионално управление на сгра-
дите си с цел оптимизация на разходите 
и подобряване на предоставяните услуги, 
както и подобряване на работната среда 
за служителите. 

Участниците бяха приветствани и 
от Петер Пришъл, управляващ директор 
на Reality Consult GmbH, международна 
консултантска компания за недвижими 
имоти и фасилити мениджмънт с 20 кон-
султанти и офиси във Франкфурт и Вие-
на, както и от  председателя на Българ-

ската фасилити мениджмънт асоциация 
Горан Миланов (БГФМА) и Роксана Бодо, 
представител на Румънската фасилити 
мениджмънт асоциация.

За първи път на конференцията има-
ше два специални семинара. Участници-
те бяха запознати детайлно с възмож-
ностите за повишаване на енергийната 
ефективност чрез финансиране от Ев-
ропейската банка за възстановяване и 
развитие. Вторият бе на тема „Фасили-
ти и пропърти мениджмънт за ритейл и 
филиални компании”.

Снимка авторът

Инж. Антон Гинчев откри конференцията
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Николета Цветкова 

В разгара на лятото 
кръстовището на две 
нива при Софийската ду-
ховна семинария „Св. Иван 
Рилски” трябва да бъде 
завършено и въведено в 
експлоатация. Това каза 
столичният зам.-кмет по 
транспорта Любомир Хри-
стов при представянето 
на проекта. По думите му 
дейностите по обекта са 
започнали, а срокът за из-
пълнение е 6 месеца. През 
зимните месеци обаче 
няма да се работи. Пред-
вижда се инвестицията 
в строителството да е 
около 13,5 млн. лв. Оконча-
телната му стойност ще 
стане ясна след завършва-
нето, защото кръстови-
щето се строи на инжене-
ринг, поясни още Христов. 

Изпълнител е „ГБС - 
Инфраструктурно строи-
телство”, а проектант е 
„Трансконсулт 22”. Съоръ-
жението ще бъде разполо-
жено по бул. „Пейо Яворов” 
над бул. „Стоян Михайлов-
ски”. По него безконфликт-
но ще може да преминава 
трафикът от двата буле-
варда. Трасето е втората 
част от един общ проект, 
който включва изградена-
та наскоро естакада при 
Телевизионната кула.

Общата ширина на 
естакадата при Семина-
рията е 18 м и включва 
два тротоарни блока, ши-
роки по 1,1 м, две платна 
за движение по 7 м и 2 м 
разделителна ивица. Ще 
бъдат изградени нови во-
допровод, канал и улично 
осветление. По време на 
строителството нито 

движението в участъка, 
нито водата в района 
ще бъдат спирани. Пред-
вижда се изграждането 
на шумозащитен екран 
по протежението на бул. 
„Пейо Яворов”, който ще 
гарантира и намаляване-
то на токсичните газове. 
С около 2 м в посока сгра-
дата на Семинарията ще 
бъде изместена трамвай-
ната релса по бул. „Сто-
ян Михайловски”. Това ще 
осигури по-голям габарит 
на пътното платно. Спо-
ред зам.-кмета в момента 
преминаването на кръс-
товището отнема около 
10-14 мин, а с изграждане-
то на новото съоръжение 
това ще става за 1-2 мин.  

В изпълнението на про-
екта са включени и раз-
ширението на бул. „Стоян 
Михайловски” в участъка 
между пл. „Велчова завера” 
и „Пейо Яворов”, както и 
пешеходен подлез за връз-
ка на двете зони с парка.  

Освен кръстовищата 
на две нива по проекта 
има още два етапа, които 
предстои да бъдат изпъл-
нени през 2014 г., съобщи 
още зам.-кметът. Първи-

ят е осъществяването 
на връзката на бул. „Ва-
пцаров” с ул. „Сребърна” 
чрез доизграждане на ул. 
„Стоян Дуков” зад болни-
ца „Токуда”. В момента се 
провежда градоустрой-
ствената процедура по 
избора на трасето и про-
ектирането му. 

Вторият е разшире-
нието на бул. „Черни връх” 
от ул. „Сребърна” до ул. 
„Флора Кънева”, която е 
на около 400 м от Около-
връстния път. Финанси-
рането на целия проект 
е осигурено чрез заем 
от Европейската инвес-
тиционна банка. Очаква 
се следващата година 
кръстовище на две нива 
да бъде изградено на бу-
левардите „България” и 
„Акад. Иван Е. Гешов”. Сега 
се провежда обсъждане за 
издаването на подробен 
устройствен план за ра-
йона, в който попада обек-
тът. През това време 
изпълнителят трябва да 
завърши съгласуването на 
работния план. Очаква се 
строителните дейности 
да започнат през проле-
тта на 2014 г.   

Людмил Митакев

Германия е водеща 
страна в Европа по поли-
тики и практики за енер-
гийна ефективност. Наши-
те фирми и специалисти 
могат да научат много 
от немските си колеги. 
Затова не бе за учудване, 
че залата в Гранд хотел 
„София”, където се със-
тоя конференцията „Енер-
гийната ефективност 
на сгради – германският 
опит и възможностите за 
партньорство в България”, 
бе запълнена до краен пре-
дел. Пред повече от 230 
гости Дирк Калуза от меж-
дународната консултант-
ска фирма Eclareon GmbH 
обясни как страната му 
ще направи енергийния 
преход – една от водещи-
те програми на правител-
ството. А целите са впе-
чатляващи – намаление на 
парниковите газове с 40% 
до 2020 г. и до 2050 г. – с 
80 до 95%. Една от мерки-
те е увеличаване на броя 
на санираните сгради от 
1% до 2% годишно. 

В България вече се 
прилагат голяма част от 
стандартите за съвре-
менно  строителство. За 
системата за устойчиво 
строителство, което оз-
начава повече от енергий-
на ефективност, разказа 
Мориц Райнингер от Гер-
манския съвет за устойчи-
во строителство – непра-
вителствена организация, 
която издава специални 
сертификати в тази об-
ласт. За едно от направ-
ленията за перспективно 
развитие – плюс енерги-
ята, което е интегриран 
подход за постигане на 

ефективност при сгради, 
селища и енергийни дос-
тавки говори Тобиас Бубе 
от архитектурното сту-
дио Rolf Disch Architekten. 

Особен интерес сред 
българските специалисти 
предизвика представянето 
на пет водещи немски фир-
ми от бранша. 

Конференцията бе от-
крита от извънредния и 
пълномощен посланик на 
Германия у нас Матиас 
Хьопфнер и главния упра-
вител на Германо-българ-
ската индустриално-тър-
говска камара д-р Митко 
Василев.

Снимка авторът

Предстои разширяване на бул. „Черни връх“ 
и доизграждането на ул. „Стоян Дуков“

Снимка Денис Бучел
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Христо Алексиев, заместник генерален директор на Национална компания        

Николета Цветкова

Г-н Алексиев, преди 

дни излезе информация, че 

има чуждестранен инте-

рес към строителството 

на интермодален терми-

нал (ИМТ) в Горна Оряхо-

вица. Как ще коментира-

те това и извършва ли 

НКЖИ дейности по този 

проект в момента?  

Изграждането на та-
къв тип съоръжения е за-
писано в стратегията 
за развитие на мрежа от 
ИМТ. В документа се по-
сочва, че трябва да започ-
не развитие на обектите 
в Пловдив, Русе, София, 
Варна или Бургас. Горна 
Оряховица също фигурира, 
но на по-късен етап. Отво-
рени сме към всеки заявен 
интерес. 

Относно морските 
обекти можем да участва-
ме в подобряване на желе-
зопътните връзки и подхо-
ди към нациналните морски 
и речни пристанища. Това 
ще помогне и ще улесни 
привличането на инвести-
тори за строителството 
на контейнерни термина-
ли. Точно поради това в 
следващия програмен пери-
од ще предложим проект за 
обновяване и подобряване 
на жп достъпа и връзките 
до българските портове-
те. По своята същност 
пристанищата са места-
та,  където най-често се 
сменя вида на транспорта 
и тяхното развитие тряб-
ва да е интегрирано и в 
синхрон с изграждането на 
основната пътна и жп ин-
фраструктура. Това реално 
би довело до съществено 
подобряване на интермо-
далността при превоза 
на товари. Жп връзките и 
подходитена българските 
пристанища са изгражда-
ни отдавна и нямат необ-
ходимата функционалност, 
за да отговорят на съвре-
менните нужди. Предвиж-
да се проектът да обхване 
както морски, така и речни 
пристанища, като преди 

това ще се подготви ана-
лиз къде точно има нужда 
от модернизиране и подо-
бряване. 

НКЖИ трябва да оси-
гури  нужната инфра-
структура, а частният 
инвеститор е този, които 
влага средства в сгради 
и съоръжения и след това 
ги управлява. Правили сме 
анализи, които сочат, че 
ако за определени локации  
се влагат само частни ка-
питали за изграждането на 
интермодален терминал, 
то тези инвестиции няма 
да постигнат нужната 
възвращаемост, за да съ-
будят интереса на бизне-
са. А държавата трябва да 
инвестира в развитието 
на тези съоръжения, за-
щото тяхното  наличие  

носи икономически ефекти, 
като по-ниска стойност 
на транспортната услуга, 
привличане и мобилност на 
товари и др. Но тя трябва 
да участва там, където 
е ясно, че само с частна 
инициатива обектите 
няма да се реализират, а 
е от стратегическа важ-
ност да ги има. Например 
в София е заявен интерес 
от бизнеса и може би това 
е една от причините дър-
жавата да се оттегли от 
проекта. 

Имаме планове да обя-
вим търг за актуализация 
на прединвестиционните 
проучвания за изграждане-
то на интермодален тер-
минал в столицата. Целта 
е това да ни покаже как 
да се реализира обектът, 

т.е. дали има нужда да се 
влагат публични средства. 
Очаква се поръчката да 
бъде пусната следващата 
година, а финансирането 
за нея да бъде осигурено 
от Оперативна програма 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура” (2014-
2020).

Отчита се известно 

забавяне в приемането 

на бюджета на ЕС за след-

ващия програмен период. 

Как това ще се отрази на 

проектите, по които ра-

ботите?

Когато има неясноти, 
те водят до проблеми, ма-
кар че сега това не зависи 
от нас. След като бюдже-
тът на европейско ниво 
все още не е уточнен, няма 
как да приключим с подго-
товката на оперативна-
та програма. Има много 
проекти, които са в дос-
татъчно напреднала фаза 
и изпълнението им може да 
започне още следващата 
година. 

По информация на 

НКЖИ у нас липсва доста-

тъчен капацитет в сфе-

рата на железопътното 

проектиране и строител-

ство. Какви са причините 

за това и как то може да 

се промени? 

Истина е, че липсва 
човешки ресурс. Една от 
причините за това е, че 
повече от 20 години ня-
маше инвестиции в жп 
транспорта, което напра-

ви сектора неатрактивен. 
За съжаление това доведе 
до по-нисък интерес от 
страна на младите хора,  
по-малко обучаващи се във 
висщите училища и следо-
вателно по-малко квалифи-
цирани специалисти в този 
сектор. Годините на липса 
на средства преминаха и 
сега в жп строителство-
то се инвестира усилено, 
но липсата на кадри се 
отразява. Има утвърдени 
специалисти, но няма мла-
ди кадри. Затова в НКЖИ 
обсъждахме идеята да раз-
ширим дейността на цен-
търа ни за квалификация 
и той да добие по-практи-
ческа насоченост. Имаме 
идея да каним чуждестран-
ни лектори. Ще могат да 
се обучават както слу-
жители на дружеството, 
така и представители на 
частния сектор. От друга 
страна, университетите 
също трябва да работят 
за по-практично обучение, 
защото методите на пре-
подаване са остарели. 

Липсата на кадри се 
отразява и на бизнеса, 
който също няма нужния 
капацитет. Това се вижда 
при фирмите, изпълняващи 
основните ни проекти - в 
голямата си част те са 
чуждестранни. На обекти-
те работят австрийска, 
италианска, гръцка и др. 
компании, които използват 
предимно собствена меха-
низация за специфичното 
жп строителство. Земни-
те, бетоновите и другите 

обичайни строителни ра-
боти обикновено се изпъл-
няват от български компа-
нии, но те все още нямат 
достатъчен капацитет  
да участват пълноценно в 
горното строене на желе-
зен път. Да не говорим, че 
в България все още нямаме 
сериозен капацитет за 
производство и изпитване 
на различни съставни еле-
менти за подсистемите  
на железопътната инфра-
структура – железен път, 
контактна мрежа, тягови  
подстанции, сигнализация, 
телекомуникации.

Предвиждаше се да 

бъдат сключени рамкови 

споразумения за поддър-

жане и строителство на 

нови трасета.

Договорите бяха по-
дписани и очаквам това да 
подобри работата в сек-
тора. Изпълнителите са 
консорциуми, съставени от 
български и чуждестранни 
фирми. За да станат на-
шите фирми конкурентни 
на международните, им е 
нужна специализирана же-
лезопътна техника, която 
е много скъпа. Машините 
струват от 6 до 20 млн. 
евро, като трябва непре-
къснато да работят, за да 
може инвестицията да се 
възвърне. Пазарите са от-
ворени и когато не можем 
да изпълним дадена дей-
ност, ще дойде междунаро-
ден изпълнител, който да я 
реализира. Чуждите фирми 
ще построят обекта, но по 

Разглеждаме искове за непредвидени дейности и форсмажорни 
обстоятелства по някои проекти

Христо Алексиев е зам. генерален директор „Стратегия 

и администрация” в Национална компания „Железопътна 

инфраструктура“ от септември 2011 г. От 2007 г. до момента в 

НКЖИ последователно е бил зам. генерален директор и съветник 

към Управителния съвет на НКЖИ. Работил е като ръководител 

проекти в сферата на местното самоуправление и като 

експертен съветник в кабинета на министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. Притежава 

магистърска степен по специалността „Международни 

икономически отношения” от УНСС, както и международни 

сертификати за управление на проекти.
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       „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ):

този начин се изнасят и гу-
бят национални капитали. 
Ефектът е върху икономи-
ката, а не върху завършва-
нето или качеството на 
проектите.

Липсата на кадри от-

рази ли се на подготовка-

та на проектите?

Пропуски в проектите 
има. Понякога икономиче-
ската им рентабилност не 
е добре преценена. Такъв е 
проектът за отсечката 
Видин – София, който е 
на стойност 2 млрд. евро. 
Обектът можеше да бъде 
структуриран малко по-
ефективно, защото там 
се предвижда параметри-
те на жп пътя да позволя-
ват движение до 200 км/ч 
за пътнически превози. 
Това не е нужно, защото 
прогнозата показва, че по 
това направление основни-
ят трафик е на товари, а 
максималната скорост за 
тях е 120 км.  

Друга основна грешка 
е, че към момента догово-
рите, които изпълняваме, 
са възложени по жълтия 
FIDIC, тоест проектиране 
и строителство. Този тип 
договори са трудно изпъл-
ними в България и поради 
недобрата нормативна 
база. При този тип догово-
ри работите се възлагат 
на база идеен проект, кое-
то означава, че евентуал-
ните рискове по време на 
изпълнението са много, 
трудно е да се направят 
коректно парцеларните 
планове и отчужденията. 
Към момента на възлага-
не на изпълнението също 
така не са налични пълна 
геология, геодезия, хидро-
логия и др. за проекта. За-
това впоследствие се на-
лага по време на договори, 
които са в изпълнение, да 
се прави промяна на пла-
на, нови отчуждения, кое-
то от своя страна забавя 
работата. Трябва да се 
действа по предварително 
готов технически проект. 
Затова стратегията ни 
за следващия програмен 
период е да работим с 
изцяло готови техниче-
ски проекти. По този на-
чин строителството ще 
се осъществи по-бързо и 
безпроблемно. Тоест сега 
ще вложим повече време в 
подготовката, за да може 
да приключим в по-кратки 
срокове строителството.

Какво влияние имат 

в жп сектора търгове-

те с критерий за избор 

на изпълнител „най-ниска 

цена“?

Те трябва да бъдат 
прекратени със сигурност. 
Никъде в Европа няма та-
кова нещо. Технологията на 
строителството е особе-
но важна в жп транспор-
та. Видяхме до какво води 
най-ниската цена. Оказва 
се, че при договори, склю-
чени на нея, впоследствие 
нито стойността остава 

толкова ниска, нито време-
то за изпълнение - кратко, 
а да не говорим какво е 
качеството. Нашите об-
ществени поръчки винаги 
са с критерий „икономиче-
ски най-изгодна оферта”. И 
когато една фирма знае, че 
ще оценим предложението 
й коректно, тя се подготвя 
по-добре. А когато крите-
рият е най-ниската цена, 
много от компаниите иг-
раят доста рисковано. Има 
случаи, в които те самите 
не правят оценка за това 
как трябва да свършат 
дадената работа. В тър-
говете при нас се получава 
така, че участниците с по-
добрата техническа офер-
та имат по-високи цени, а 
тези със слабите техниче-
ски оферти са с по-ниски. 

Не бих казал, че в този 

програмен период дъмпин-
гът е избегнат. Всички 
ние имаме поука от това 
- както държавата, така и 
фирмите. Сигурен съм, че 
нито един от започнатите 
обекти няма да бъде завър-
шен на цената, на която е 
търгуван. Не трябва да за-
бравяме, че стойностите 
влияят и на качеството 
на изпълнението. В Европа 
цените при жп строител-
ството са в пъти по-висо-
ки и за това има обективни 
причини. То е много по-
сложно от другите видове 

строителство, защото 
трябва да се съвместят 
няколко подсистеми в една 
– релсов път, контактна 
мрежа, подстанция, сигна-
лизация и телекомуникация. 
А и изграждането се изпъл-
нява при отворена за дви-
жение жп линия. Третият 
фактор е, че се преминава 
през населени места. Точ-
но сравнение на стойно-
стите на строителство-
то в България спрямо това 
в Европа трудно може да се 
направи, но цените ни са в 
края на графата.

Споменахте няколко 

пъти качеството. Имате 

ли притеснения, че след 

приключването на обек-

тите ще има проблеми?

Относно качеството 
на жп проектите нямам 

притеснения. Миналата 
година приключихме стро-
ителството на отсечката 
Пловдив - Димитровград и 
до този момент там не-
редности или дефекти не 
са индентифицирани. Тази 
година завърши и строи-
телството на жп отсеч-
ката Свиленград - турска 
граница и смея да твърдя, 
че там постигнахме много 
високо качество на изгра-
дената инфраструктура.  
На терен на всеки обект, 
там където се извърш-
ват строителни работи 

или доставки на матери-
али, има представител на 
фирмата за супервизия и 
представител на НКЖИ. 
Контролът върху качест-
вото на изпълнение е мно-
го строг.  При нас трудно 
се правят компромиси. 
Много често определени 
строителни работи или 
доставки  не  се приемат и 
се връщат за преработка. 
В компанията има създаде-
но звено за изпълнението и 
управлението на всеки го-
лям инфраструктурен про-
ект. Това е благодарение 
на системата за проджект 
мениджмънт, която изгра-
дихме заедно с JASPERS и 
внедрихме в НКЖИ. 

Има ли искания за до-

пълнително финансиране 

по проектите?

Както при всеки стро-
ителен договор и при нас 
има получени искове за до-
пълнителни пари или време 
от страна на изпълнители-
те. Те са предимно за до-
пълнителни дейности и за 
форсмажорни обстоятел-
ства. Сега се разглеждат, 
като първо се оценяват от 
супервизията и след това 
от експертите на НКЖИ. 

Една част от претен-
циите са свързани с из-
пълнението на жп линията 
Димитровград – Свилен-
град. Там се наложи допъл-
нително укрепване заради 
високи нива на р. Марица. 
Изникнаха и непредвиде-
ни археологически наход-
ки. При изпълнението се 
появиха нови артефакти, 
които доведоха до спиране 
на работата по част от 
обекта. Сега строителят 
ще претендира за удължа-
ване на срока за работа, 
което е нормално. Минала-
та година заради тежката 
зима имаше и искания за 
форсмажор. Дали ще има 
закъснение в предаването 
на обекта, е рано да се 
каже, защото работният 
график може да бъде про-
менен и при спирането на 
дейности на едно място 
да се работи на друго. На-
пример археологическите 
проучвания се очаква да 
продължат 3-4 месеца, но 
това не означава, че край-
ният срок ще се удължи с 
толкова. Всяко забавяне 
трябва да се оценява на 
база на критичния път 
спрямо програмата за из-
пълнение на проекта. 

По искане на Агенция 
„Митници” и Гранична поли-
ция също възникнаха допъл-
нителни работи при гара 
Свиленград. Те са свързани 
с изисквания от Шенген, 
които не са отбелязани 
при предпроектната под-
готовка. 

Това ли е най-рискови-

ят обект, който компани-

ята управлява? 

За всеки проект имаме  
изработен план за упра-
вление на рисковете. За-
сега нямаме  притеснения, 
че някой от проектите 
може да не бъде завършен 
до 2015 г. В момента най-

рисков е обектът Пловдив 
– Септември. Неговата 
реализация закъсня заради 
по-късно избрания изпълни-
тел на супервизия. Съглас-
но подписаните договори 
крайният срок за изпълне-
ние на строителните ра-
боти е юни 2015 г. и зато-
ва за нас той е критичен. 
По тази причина веднъж 
или два пъти в месеца се 
провеждат срещи на висо-
ко ниво, за да се обсъждат 
трудностите по него. 

Трудности в инвести-

ционния процес създава 

и законодателството. 

В какво се изразяват те, 

как трябва да бъдат про-

менени нормативните 

актове?

Законът за устройство 
на територията (ЗУТ), 
който е основополагащ за 
реализацията на инвести-
ционния процес, не отгова-
ря на нуждите му. Трябва 
да има или специална глава 
в него, или отделен закон, 
който да регулира инвес-
тиционния процес  при под-
готовката и изпълнението 
на големи инфраструктур-
ни линейни обекти от на-
ционално значение.

За да се издаде разре-
шително за строеж, има 
съгласувателна процедура 
с редица местни и цен-
трални администрации. 
Набавянето на докумен-
тите отнема месеци, за-
щото почти във всички 
ведомства и институции 
тези проекти се процеди-
рат  по каналния ред  дори 
и когато обектът е от на-
ционално значение. Но вся-
ко едно забавяне води до 
загуба на милиони левове. 

По инициатива на Ка-

марата на строителите 

в България се работи по 

разделянето на ЗУТ. Оч-

аквате ли това да сис-

тематизира работата в 

сектора?  

Идеята е добра, но по-
важна е реализацията. За-
конодателството трябва 
да следва логиката на ин-
вестиционния процес. Има 
много тежки и безсмисле-
ни процедури, които реално 
нямат добавена стойност 
за проекта.   

Снимки в. „Строител“
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Инж. Светослав Глосов, председател на КСБ: 

Почетното консулство на 
Кралство Мароко в Пловдив 
бе официално открито

Мартин Славчев

„Поставихме едно до-
бро начало за развитието 
на българо-мароканските 
отношения.” Това заяви 
председателят на Кама-
рата на строителите в 
България инж. Светослав 
Глосов по време на цере-
монията за официалното 
откриване на Почетното 
консулство на Кралство 
Мароко в Града под тепе-
тата. 

На събитието при-
състваха Н. Пр. послани-
кът на кралството в Бъл-
гария Латифа Ахарбаш, 
представители на Об-
щинския съвет - Пловдив, 
новоизбраният председа-
тел на ОП на КСБ – Бур-
гас, инж. Николай Николов, 
бившият председател на 
ОП на КСБ – Пловдив, и на-
стоящ член на УС на КСБ 
Пламен Иванов, както и 
редица други официални 
лица от българска и маро-
канска страна. 

„С Н. Пр. посланик Ахар-
баш сме си поставили ня-
колко задачи, които иска-
ме да бъдат реализирани 
през нейния мандат. Те са 
развитие на нашите вза-
имоотношения в сферите 
на туризма, на хранител-
но-вкусовата промишле-

ност, на фармацията и не 
на последно място това, 
от което аз и моите ко-
леги разбираме най-много 
– строителството”, каза 
още инж. Глосов.  

Председателят на КСБ 
сподели, че друга важна 
цел, с чието изпълнение 
са се заели, е възстано-
вяването на авиолинията 
между България и Мароко. 

„За мен Пловдив е най-
хубавият град в България. 
Повечето от вас знаят, 
че аз съм роден и израснал 
тук. Затова бих искал още 

веднъж да благодаря на 
правителството на Крал-
ство Мароко за това, че 
бях назначен за почетен 
консул на тази прекрасна 
северноафриканска стра-
на в Града под тепетата”, 
добави инж. Светослав 
Глосов.   

„Съвсем откровено 
мога да заявя, че избира-
нето на инж. Глосов за по-
четен консул на Кралство 
Мароко в Пловдив е една 
много добра новина и за 
двете страни. Вярвам, че 

той е правилният човек, в 
правилния град, за правил-
ната работа. Неговото 
добро име и богат опит 
са от голяма полза за нас. 
Също така Пловдив е до-
бро място за начало на 
неговия мандат, защото 
е един от културните и 
икономически центрове на 
България”, каза Н. Пр. по-
сланик Латифа Ахарбаш.

Председателят на об-
щинския съвет арх. Илко 
Николов също не спести 
своите похвали към по-

четния консул. „Напълно 
съм сигурен в неговите 
положителни качества и 
мога да ви уверя, че инж. 
Глосов е точният човек”, 
сподели той. 

Н. Пр. посланик Латифа 
Ахарбаш призна, че манда-
тът на почетния консул е 
от изключително значе-
ние, защото той трябва 
да осъществи връзката 
между различните бизнес 
среди на двете държави. 

„Радваме се, че инж. 
Глосов поставя конкрет-
ни и ясни срокове в своя 
график за работа, което 
неминуемо ще доведе до 
положителни резултати. 
Като посланик на Крал-
ство Мароко в България аз 
определено имам нужда от 
неговата помощ, от помо-
щта на местните власти 
и, разбира се, от подкре-
пата на правителствата 
на двете държави. Накрая 
бих искала да обърна вни-
мание на още един въпрос.

Заздравяването на 
отношенията между нас 
не означава да гледаме 
само вътрешните пазари 
на Мароко или България, 
въпреки че мароканският 
е с 34 млн. потребите-
ли. Мароко може да бъде 
вратата към Африка за 
българските инвестито-
ри. Това е важно посла-
ние към бизнеса”, добави   
Н. Пр. пос ланик Ахарбаш. 

Официалната програ-
ма през първия ден про-
дължи със среща на пред-
ставители на Дирекция 
„Маркетинг, реклама и ин-
формация в туризма” към 
Министерството на ико-
номиката и енергетиката 
с Н. Пр. посланик Ахарбаш 
и почетния консул инж. 
Глосов. По време на визи-

тата двете страни изра-
зиха своето желание да 
се разшири съвместното 
сътрудничество между 
България и Мароко в сфе-
рата на туризма. Алексан-
дър Мутанов от Дирекция 
„Маркетинг, реклама и ин-
формация в туризма” към 
МИЕ сподели, че биха ис-
кали да им бъде изпращана 
регулярна информация за 
предстоящите изложения 
не само в Мароко, но и в 
цяла Африка.  

Вторият ден от про-
грамата на посещението 
на Н. Пр. посланик Латифа 
Ахарбаш в Града под тепе-
тата продължи със среща 
в ОП на КСБ – Пловдив, с 
представители на мест-
ния бизнес. Бяха изнесени 
презентации за успешно 
реализираните проекти 
като „Аз мога да строя”, 
както и за възможности-
те за инвестиции в града. 

„Надявам се днес да 
чуя от вас какви перспек-
тиви за инвестиции в Ма-
роко биха заинтересували 
българския бизнес. Също 
така има редица маро-
кански бизнесмени, които 
проявяват интерес към 
България. Официално ис-
кам да заявя, че вие сте 
добре дошли в нашата 
страна. Имаме изключи-
телно отворена иконо-
мика. Бих искала съвсем 
скоро да видя български 
фирми, които да участ-
ват в международните 
търгове за строител-
ство. Вярвам, че това 
е възможно”, каза Н. Пр. 
посланик Ахарбаш. След 
Пловдив, делегацията по-
тегли към Казанлък. Там 
беше организирано ра-
ботно посещение на за-
вод „Арсенал”.

Почетното консулство на Кралство Мароко в 
Пловдив ще се помещава в уникалната сграда на ад-
вокатското дружество „Богданов и Пенев”. Единият 
от двамата домакини – Николай Пенев, любезно раз-
веде екипа на в. „Строител” из старото здание, пока-
за ни архивни фотографии и ни разказа любопитната 
история на тази сграда.

„Първата снимка е направена около 1850 г. - само 
няколко години след първата фотография в света. 
Тя е снимана от терасата на нашата сграда. Един-
ствените здания, които са запазени и до днес, са 
турската баня и джамията, която е паметник на кул-
турата”, сподели Николай Пенев. 

На следващата снимка видяхме най-старата гим-
назия в града. Благодарение на други архивни фото-
графии успяхме да се насладим на панорамния изглед 
на Пловдив преди и след Освобождението. 

Снимки Денис Бучел

Н.Пр. Латифа Ахарбаш, почетният консул Светослав Глосов 

и съпругата му Зина Глосова посрещнаха първите гости на 

дипломатическата служба

Адвокат Николай Пенев показа интересни фотографии
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Свилена Гражданска 

Инж. Янев, преминаха из-

борите в Камарата на стро-

ителите в България. Какво 

предстои оттук нататък пред 

организацията? 

Огромно е предимството, 
че гилдията ни има Камарата 
на строителите в България. 
Постоянно предлагам на колеги-
те, които не са нейни членове, 
да станат такива, обяснявайки 
им предимствата от подобно 
окрупняване на сектора. Това е 
възможност фирмите да пред-
ставят исканията си от името 
на организация. Остава оттук 
нататък този инструмент да 
работи качествено за създава-
нето на добра бизнес среда за 
строителите. 

Ще продължи работата по 
приоритетите, които сме си по-
ставили и до този момент. Сред 
тях са утвърждаване на Кама-
рата, по-добрата комуникация 
с управляващите по отношение 
на прозрачност на търговете, 
по промяна на Закона за устрой-
ство на територията, на Зако-
на за обществените поръчки, на 
работата с малките и средните 
предприятия, която трябва да е 
постоянна. 

Какво е моментното със-

тояние на ОП на КСБ - Пазар-

джик? 

От началото на кризата 
обемът е спаднал наполовина. 
Работната ръка е намалена 
също. Във фирмите са останали 
най-важните служители, които, 
ако се освободят, собствени-
ците няма как да упражняват 
дейността си.  Вследствие на 
постоянното намаляване на 
оборотите фирмите се дека-
питализираха и почти нямат 
достъп до нормален кредитен 
ресурс. Принудени са да запазят 
и малкото останали качестве-
ни работници, управителите на 
компаниите нерядко извършват 
строителството на обекти на 
„ишлеме“ (с доставка на мате-
риалите от възложителя) с яс-
ното съзнание, че се лишават 
от оборот, който финансира 
управленските, помощните и 
снабдителните им звена.

Кризата предизвика и увели-
чаване на обемите, изпълнявани 
от нерегламентирани строите-
ли. Това доведе до недопустими 
намеси в бранша, позволяващи 
работа с учудващо ниски цени, 
невъзможни за обявили дейност-
та си фирми, работещи по зако-
на.

Какви са първите стъпки, 

които ще предприемете като 

стар-нов областен председа-

тел?

Ще продължа да работя и по 
досегашните приоритети на ОП 
на КСБ - Пазарджик. Ще настоя-
ваме за разделение на Закона за 

устройство на територията на 
две и разписването на закон за 
строителството. Последният 
би трябвало да реши проблеми-
те, стоящи пред всички учас-
тници в бранша - инвеститор, 
строител и проектант. Той 
би трябвало да регламенти-
ра отношенията между тях, в 
частност главен изпълнител и 
подизпълнител. Това е основна 
задача на Камарата. Борбата 
за прозрачността на процеду-
рите е трудна. КСБ не успява да 
осигури засега равнопоставено-
то участие на всички фирми в 
търговете. Според мен не бива 
да се отказваме и е необходимо 
да се стремим и да напомняме 
на всички управляващи, че това, 
което правят, трябва да води 
до подобряване развитието на 
бранша и благоденствието на 
страната ни.

Дълго време се занимавам с 
темата за обществените по-
ръчки не поради факта, че съм 
участник в тях, тъй като рабо-
тя само с частни инвеститори, 
а като председател на ОП на 
КСБ - Пазарджик. При търговете 
проблемът е огромен. Масово 
тръжните условия са разписани 
така, че да бъдат спечелени от 
възможно по-малко фирми. След 
това те се раздават изцяло на 
подизпълнители, които в голяма-
та си част не са регламентира-
ни и нямат и понятие от неща-

та, които трябва да изпълнят. 
Примерите са безброй, а резул-
татът почти винаги е плачевен.

Фирмите, които участват 
от ОП на КСБ - Пазарджик, по-
стоянно пускат жалби до нас. В 
момента се занимавам с търг на 
община Казанлък, в който са обя-
вени обектите, които предстои 
да бъдат санирани като сгради 
от първа група - първа катего-
рия. Това ограничава умишлено 
голяма част от строителите 
да участват. Има редица при-
мери, които сме разисквали и 
на управителен съвет. Според 
мен трябва да се знае ясно, че 
ние строителите бихме желали 
нещата да се оправят в тази 
посока, защото това пречи не 
само на нас като гилдия, но и на 
страната. Факт е, че не сме ус-
пели да усвоим средствата от 

ЕС. От това губят фирмите, ра-
ботниците и държавата. 

Как оценявате промените 

в Закона за обществените по-

ръчки? 

Има десет Божи заповеди. 
Те са много прости, кратки и 
ясни. Всяко изменение в ЗОП 
води до промени, които не го по-
добряват и не го опростяват. С 
приетите на първо четене тек-
стове на нормативния акт в 
парламента се предлага 30% от 
обема на поръчка да се дават за 
подизпълнител. Не е ясно обаче 
как ще се проверява дали глав-
ният строител е изпълнил този 
критерий или не.  И сега, когато 
масово в търговете главният 
изпълнител не е посочил подиз-
пълнител, обектът се изпълнява 
не само от друга фирма, но дори 
и от такава, нямаща право да 
извършва дейността, предмет 
на търга. И това става пред 
безучастните погледи на възло-
жител, одитор, независим над-
зор и проектант.

По-скоро е необходимо Зако-
нът за обществените поръч-
ки да е изцяло нов, да е ясен и 
точен. Камарата настоява от 
години за въвеждане на типови 
договори и условия за възлагане 
на търгове. По този начин коле-
гите ще могат да прогнозират 
действията си, да подготвят 
документи, които да важат за 

няколко обществени поръчки, а 
не за всяка - отделен. Би помог-
нала и предварителна квалифи-
кация на фирмите, желаещи да 
участват в обществени поръч-
ки. Тази идея се подкрепя и от 
Центъра за превенция и про-
тиводействие на корупцията и 
организираната престъпност. 
Постоянното залагане на нови 
мерки, които отричат старите, 
не подобрява бизнес средата. 

Какво трябва да предста-

влява законът за строител-

ството? 

Промяната на устройстве-
ните правила в ЗУТ е тема на 
архитектите и на проектанти-
те. Строителите също го из-
ползват, но той не урежда от-
ношенията между нас и тези с 
нашите възложители. Жизнено 

ни е необходим закон за стро-
ителството. В него с доста 
прости и ясни текстове могат 
да се регламентират процесите 
в сектора. Подкрепихме на упра-
вителния съвет в Стара Загора 
Камарата да работи в посока 
изготвяне на проект на подобен 
нормативен акт. Документа 
ще го предложим на правител-
ството. Това ще ни позволи да 
работим добре в собствената 
ни страна, а не да очакваме да 
ни направят закон, с който ние 
ще бъдем принудени да се съо-
бразяваме. 

Как протича работата ви с 

общините на територията на 

областта?

Местните власти са в мно-
го лошо състояние в момента. 
Областта е с най-голямо задъл-
жение към фирмите, с които е 
работила. Средствата, които 
трябва да се изплатят, са около 
14,5 млн. лв. съгласно данните 
на Министерството на финан-
сите. Голяма част от тях са 
на община Пазарджик. Затова 
няма как местните власти да 
осигурят на фирмите обекти 
за изпълнение. Единственият 
източник на средства остават 
европейските фондове, при кои-
то обаче отново се сблъскваме 
със ЗОП.

 Предполагам, че подобно е 
състоянието и в другите обла-
сти и колегите се оплакват от 
същите проблеми. С общините 
работим добре, когато трябва 
да им помогнем с нещо - екс-
пертна помощ, съдействаме при 
изготвяне на предложения и т.н. 
По отношение на участието в 
тръжни комисии, наблюдение на 
изпълнение на обектите няма-
ме почти никакъв достъп. При 
добра координация биха могли 
да се ползват от нашите услуги 
като гаранция за качество. 

Как подпомагате профе-

сионалната гимназия по стро-

ителство и архитектура в об-

ластния център? 

По всички възможни начини 
- финансово и експертно. Учени-
ците участват и в проекта „Аз 
мога да строя“. Предоставяме 
строителни материали и т.н. 

В момента тече и санирането 
на гимназията по Международ-
ния фонд „Козлодуй“. Тук искам 
да подчертая, че вместо спе-
челилата обществената по-
ръчка голяма фирма ремонтът 
се извършва от нерегламен-
тиран подизпълнител, който е 
правил досега ОВК. От ОП на 
КСБ – Пазарджик, декларирахме, 
че ще осъществяваме контрол 
на обекта. Целта е да следим 
неговото изпълнение относно 
качеството и срока, който е 
записан в договора. От напра-
вените наблюдения става ясно, 
че обектът не се изпълнява 
от спечелилия търга, а от не-
регламентиран подизпълнител, 
наречен „доставчик“, че не се 
спазват никакви правила по от-
ношение прословутите изис-
квани стандарти при участие в 
обществена поръчка, че липсва 
техническо ръководство, че вло-
жените материали са възможно 
най-евтините, както и ползва-
ната работна ръка. Освен това 
и досегашното изпълнение няма 
нищо общо с обявения срок и във 
всички случаи това ще възпре-
пятства нормалния учебен про-
цес на училището.

Според вас как може да се 

подобри бизнес средата в ре-

гиона?

Няма все още открита пра-
вилна формула. Необходима е 
промяна в държавата. Не успява-
ме да усвоим дори европейските 
средства, които ни се предос-
тавят. Много от нещата, спо-
менати по-горе, ще помогнат 
за подобряване на средата. Но 
най-вече е необходимо консоли-
диране на държавата и бранша 
около приемливи правила и пос-
ледващ строг контрол за спаз-
ването им. 

Какво ще пожелаете на ва-

шите колеги по случай Дими-

тровден? 

Здраве и късмет. Другото 
те го умеят и ще го постигнат 
сами. Строителите са борбени 
хора. Доказаха го и през тази 
криза, която продължава вече 
пета година, а ние все още сто-
им на пазара и се надяваме не-
щата да се подобрят.

Строителите сме борбени хора, въпреки кризата все още 
стоим на пазара и се надяваме нещата да се подобрят

С
ни

м
ки

 Д
ен

ис
 Б

уч
ел

Инж. Евтим Янев, председател на ОП на КСБ - Пазарджик: 
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Инж. Петко Балабанов, председател на ОП на КСБ – Стара Загора:

Надеждата ни е през следващия програмен период 
да влязат свежи средства в строителството

Мартин Славчев

Инж. Балабанов, скоро 

бяхте избран за председа-

тел на ОП на КСБ - Стара 

Загора. Какво е състоя-

нието на областната 

структура в Града на ли-

пите?

Мога да заявя, че в ор-
ганизационно отношение 
Областното представи-
телство на Камарата в 
Стара Загора няма никакви 
проблеми. Има пълна при-
емственост между старо-
то и новото ръководство. 
След два успешни манда-
та старият председател 
инж. Кольо Колев остана в 
Областния съвет на ОП. 
Не се делим на групи. Всич-
ки гледаме в една посока. 

Какви са  първите 

стъпки, които смятате 

да предприемете след за-

емането на новия пост? 

Силата на една орга-
низация се крие в броя на 
нейните членове. Зато-
ва като първостепенна 
задача съм си поставил, 
след като проведа срещи 
с институциите, с които 
Камарата работи, да орга-
низирам такива и с всички 
управители на фирми от 
града, вписани в ЦПРС.  
Смятам, че по този на-
чин ще успеем да повишим 
бройката на членовете на 
КСБ. 

При 200 активни стро-
ители от Стара Загора в 
ЦПРС едва 63-ма от тях 
са в Камарата. Тоест под 
една трета от общия 
брой. Много смятат, че 
щом са вписани в регистъ-
ра, автоматично стават 
членове на КСБ. А това са 
две съвсем различни неща. 

На какво според вас се 

дължи това разминаване 

в броя? 

Този проблем е свързан 
най-вече с дългогодишна-
та криза в бранша. Сами 
виждате, че от 2008 г. на-
сам тенденциите в строи-
телството вървят надолу. 
За съжаление скоро не се 
вижда светлина в тунела. 
Както председателят на 
КСБ инж. Светослав Глосов 
отчете на Общото годиш-
но отчетно-изборно събра-
ние, че положението няма 
да се промени съществе-
но през следващите две 
години. Единствената ни 
надежда в момента е, през 
новия програмен период 
2014-2020 г. в строител-
ството да влязат свежи 
пари от ЕС. 

Повечето евросред-

ства се дават за реализи-
рането на мащабни инфра-
структурни проекти. А те 
се изпълняват предимно 
от големите фирми. Мал-
ките и средните, каквито 
са повечето от нашите 
редови членове, не успяват 
да се класират за тях. 

Положителна крачка 
ще бъде, ако се приеме 
една от изготвените про-
мени в ЗОП, която гласи, 
че минимум 30% от обе-
ма на дадена обществена 
поръчка, спечелена от го-
ляма фирма, трябва да се 
даде на подизпълнители. 
Това ще бъде глътка въз-
дух за малките и средните  
фирми.  

Според вас как може 

да се подобри бизнес сре-

дата в Стара Загора? 

На първо място трябва 
да има по-голяма справед-
ливост в обществените 

поръчки. Да не се пра-
вят за определени фирми. 
Също така унификацията 
на тръжните условия ще 
доведе до възможността 
за участието на по-голям 
брой кандидати в търго-
вете. Непременно трябва 
да бъде намалена и адми-
нистративната тежест. 

Стара Загора е жив 
град. Младият ни кмет 
Живко Тодоров изгради 
изключително добър екип, 
който привлече над 200 
млн. лв. външно финанси-
ране по различни проекти.

Аз не съм икономист, 
инженер съм, но според мен 
страната ни изкуствено 
поддържа ниско ниво на 
външен дълг. Това е вред-
но, особено сега, в ситу-
ацията на криза. Чел съм 
мнения на специалисти, 
които казват, че всеки ми-
лиард, вложен в икономика-
та, след шест месеца се 

удвоява или дори утроява. 
Последните няколко фи-
нансови министри водят 
рестриктивна политика. 
Нищо не ни пречи да имаме 
по-голям външен дълг. Ни-
кой не ни казва „браво” за 
това, че нашият е с едно 
от най-ниските нива в ЕС 
спрямо БВП. Точно сега, 
в момент на криза, тряб-
ва водещите икономисти 
в страната да проявят 
смелост и да инвестират 
„живи” пари. 

За съжаление, стро-
ителите първи усещат 
кризата. Но когато при-
ключи, отново ние първи 
ще усетим. Тогава всеки 
иска да построи нещо, да 
ремонтира, да купи ново 
оборудване. 

Аз съм в частния биз-
нес от 1991 г. Оттогава 
досега са минали няколко 
кризи. Така че вече имам и 
лични наблюдения за тях.

Как оценявате ра-

ботата на Камарата 

на строителите в Бъл-

гария? 

Аз съм оптимист и 
вярвам в Камарата. Дожи-
вяхме времена, когато тя 
успя да извоюва пред пра-
вителството приемането 
на първия закон за браншо-
ва организация. Никоя дру-
га структура не може да 
се похвали с подобно нещо. 
Да вкараш един сериозен 
бранш, какъвто е строи-
телният, в законова рамка, 
е голямо постижение. 

Свидетел съм на поло-
жителното развитие на 
Камарата. През последни-
те десет години същест-
вуването й, и преди това 
на БСК, вече дава своите 
плодове. Количествените 
натрупвания неминуемо 
водят и до качествени 
промени.

Институциите зачи-
тат нашето мнение и ни 
търсят за съвет при ре-
шаването на определени 
въпроси. В нашия регион 
сме си извоювали правото 
да присъства по един наш 
експерт при провеждането 
на обществени поръчки в 
комисиите на общините. 
Той съблюдава дали учас-
тниците в търга са ре-
гистрирани в ЦПРС, дали 
имат техническата въз-
можност да изпълнят да-
дения обект, дали цените 
им са адекватни и т.н. Аз 
съм ставал свидетел на 
абсурдни случаи. Например 
прогнозната стойност на 
даден обект е 1,3 млн. лв., 
а дадена фирма „играе” с 
500 хил. лв. Как се очак-
ва да бъде изпълнен този 
обект? 

В Стара Загора имахме 
такъв прецедент. Това 
беше проект, с обем на 
строително-монтажните 
работи от порядъка на 5,5 
млн. лв. спечелен от фир-
ма, която даде срок за из-
пълнение двадесет работ-
ни дни. Това ми звучи като 
притчата, че един човек 
може да изкопае кладенец 
за сто дни, но сто души 
не могат да го сторят за 
един ден. Трябва да отпад-
не критерият „най-ниска 
цена” и да не се поставят 
абсурдни срокове за изпъл-
нение или за гаранция. 

Според вас какви са 

приоритетите за КСБ? 

Първият приоритет на 
Камарата трябва да бъде 
увеличаване броя на наши-
те членове. Вторият - да 
продължават да се усъ-
вършенстват Законът за 
обществените поръчки и 
Законът за устройство на 
територията. Изисквани-
ята трябва да се унифици-
рат. А не някои общини да 
си измислят и да поставят 

тръжни условия, съобра-
зени с определена фирма. 
Например почти никой в 
България не е строил депо 
за отпадъци. Но в края на 
краищата всеки обект си 
има проект. Ние сме гра-
мотни хора, а 90% от нас 
са инженери с богат опит 
в строителството.  

Кажете няколко думи 

за себе си и за това как 

избрахте строителство-

то за своя професия. 

Роден съм на 24 юни 
1961 г. във Видин. Израснах 
в Стара Загора. Завършил 
съм Първа гимназия „Хрис-
то Ботев“, математиче-
ска паралелка. Следвах във 
ВСУ „Любен Каравелов“, 
специалност „Промишлено 
и гражданско строител-
ство“ (сега „Строител-
ство на сгради и съоръ-
жения“) и „Строителство 
на сгради и съоръжения“. 
Дипломирах се през 1984 г. 
Винаги съм искал да стана 
строител. Още от малък 
си бях избрал този зана-
ят. Вече имам 30-годишен 
стаж по професията. 

Осем години бях офи-
цер в Строителни войски. 
Там минах по цялата стъл-
бица – от технически ръ-
ководител на обект, през 
производствено-техни-
чески отдел на батальон, 
главен инженер, командир.

В продължение на две 
години бях в Трета мета-
лургична база в Дебелт, 
една година в Сливен. След 
това и в ТЕЦ „Марица-из-
ток”. Работил съм и на 
най-голямата кариера на 
Балканския полуостров за 
инертни материали - „Бра-
тя Кунчеви”. Това беше 
национален обект. Всич-
ки големи инженерни съо-
ръжения, предварително 
напрегнати конструкции, 
високи комини, тежки мо-
стови греди и т.н. задъл-
жително се изпълняваха с 
материал от тази кари-
ера. Той се нарича диабаз 
и е изключително здрав 
и много чист. От 1991 г. 
се занимавам с частен 
бизнес. Управител съм на 
фирма „Ферал” ООД. 

Щастливо женен съм 
от 28 години, с две дъще-
ри. Обичам лова и често го 
практикувам. 

Какво според вас е 

най-ценното наследство 

на един строител?

Най-хубавото нещо 
в строителството е, че 
всеки обект е като твое 
дете. Особено след като 
си го започнал от една 
гола поляна и си гледал 
как той расте. Не може 
да кажеш кой обичаш по-
вече. Един ден ние ще 
си отидем, но сградите, 
които сме построили,  
ще останат. 

Снимки Денис Бучел
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Светослав Борисов, председател на ОП на КСБ - Кюстендил:

Елица Илчева

Г-н Борисов, вие сте 

един от най-младите об-

ластни председатели в 

Камарата. Какви са пре-

димствата на младост-

та?

Основното предим-
ство на младостта е же-
ланието за борба и про-
мяна, възможността да 
възприемаш идеите от 
различна гледна точка, без 
да си обременен от нало-
жените стереотипи.

Как преценявате ра-

ботата на досегашното 

ръководство?

КСБ извървя дълъг път 
от своето създаване до 
достигане на сегашното 
си ниво на водеща браншо-
ва организация с утвърден 
авторитет и позиции. През 

това време се преодоля-
ха много трудности и се 
отъпка пътят, по който 
ние ще вървим.

Има ли нещо, което ис-

кате да промените?

Желанието ми е пове-
че млади хора да бъдат 
активни в управлението 
на Камарата. Строител-
ството е динамичен сек-
тор, а младите винаги са 
били генератор на идеи. Те 
приемат по-безпроблемно 
промените, търсят ги дори 
и така тласкат развитие-
то напред.

В нашата област не са 
разработени възможнос-
ти фирмите да излизат на 
външния пазар. Имам идеи 
как това да се случва.

Какво е състоянието 

на сектора в Кюстендил-

ска област?

Много е тежко. За жи-
лищното строителство 
почти не се говори в по-
следните години. Вече се 
изграждат само еднофа-
милни къщи, стопански по-

стройки и се правят дреб-
ни ремонти. В областта 
няма и достатъчно про-
екти по еврофондовете, 
малко са обществените 
поръчки, а ако има по-голе-
ми такива, то се печелят 
от външни фирми, в които 
местните могат да участ-
ват само като подизпълни-
тели, но на много занижени 
цени.

Има ли пазар за стро-

ителните фирми извън 

обществените поръчки?

В Кюстендилска об-
ласт има много малко 
частни инвеститори. Па-
зарът е силно ограничен.

Работят ли местни-

те строители за привли-

чането на инвеститори, 

които да им осигуряват 

заетост?

Това е основна цел на 
местните власти, а ние 
строителите ги подкре-
пяме с всички средства. В 
нашия край съчетанието 
на минерална вода, чист 
въздух, планина, плодород-

на земя и близост до гра-
ницата ни дава много въз-
можности за привличане 
на инвеститори, които да 
развиват туризъм. А това 
означава строителство на 
хотели, изграждане на бази 
за отдих и спорт. Но явно 
трябва да отмине кризата. 

Областното предста-

вителство в Кюстендил 

бе едно от малкото, да не 

кажа единственото, кое-

то през годината извърш-

ваше секторни анализи за 

областта, ще продължи-

те ли тази практика?

Ние сме много горди с 
тази практика и да, опре-
делено ще продължаваме 
да работим в същия дух. 

Какво  спор ед  вас 

трябва да се направи, за 

да се привличат нови чле-

нове?

При нас голямата преч-
ка за постъпването на 
нови членове е първоначал-
ната такса. Сумата  не е 
голяма за фирмите, които 
се занимават със строи-
телство, но в условията 
на тежка икономическа 
обстановка е сериозна 
спънка. Това е истината 

и не бива да я спестява-
ме. Единственият шанс 
за привличане на нови 
членове е намаляването 
на встъпителния членски 
внос. Не мога да пресмет-
на как това ще се отрази 
на работата на регистъ-
ра, но мисля, че няма да е 
фатално, защото все пак 
става въпрос за еднократ-
но внасяна сума. Добре е 
ръководството на КСБ да 
мисли точно в тази посока. 
Ограничаването на малки-
те строителни бригади, 
които са част от сивия 
сектор, също би имало го-
лям ефект, за да убедим 
повече фирми да членуват 
при нас. Ако сами не водим 
битката с онези, които не 
плащат данъци, никой няма 
да я поведе. И ще сваляме 
цените под критичния ми-
нимум. 

Как преценявате при-

оритетите на Камарата, 

която залага на законода-

телни промени? Какво 

трябва да се промени от 

гледна точка на малките 

и средните фирми, каква-

то е и тази, която вие уп-

равлявате?

Законодателните про-
мени, които предлага Кама-
рата, са насочени главно 
към облекчаване на админи-
стративната тежест за 
фирмите и осигуряване на 
възможности за мал ките. 

Всички наши членове 
са се сблъсквали с трудно-
стите по реализацията на 
един проект, където вре-
мето за подготовката на 
строителния процес е два 
или три пъти по-продъл-
жително от същинското 
строителство. 

Така изграждането на 
жилищни кооперации, кое-
то беше основната дей-
ност на малките и сред-
ните фирми в областта, е 
редуцирано почти до нула, 
изходът е да се насочим 
към обществени поръчки 
и работа по проекти от 
европейските програми. В 
тази връзка много важно 
е да се реализират онези 
промени в ЗОП, с които се 
предвижда да се даде юри-
дически статут на подиз-
пълнителите. 

Тъй като разполагаме 
и с ограничени оборотни 
средства, е важно дър-
жавата да се разплаща в 
кратки срокове. Огромни-
те дългове, които и тя, и 
общините трупат като 
неразплатени фактури, за 
които ние дължим ДДС на 
държавата, ни водят до 
фалити. 

Трябва да се търси и 
реализация на външните 
пазари.

И на финала, разкаже-

те малко за себе си. Как 

се насочихте към строи-

Светослав Борисов е роден през 1978 г. Завършил е 
математическата гимназия в родния си град, а през 
2003 г. и УАСГ със специалност „Строителство на 
сгради и съоръжения - конструкции“. От 2007 г. до 
момента е управител на „Ай Ди Ес Билдинг” ООД. 
Женен, с две деца.

Снимка Денис Бучел

      Уважаеми колеги,

Поздравявам ви с професионалния празник Деня 
на строителя - Димитровден!

Пожелавам на всички здраве, щастие, късмет и 
повече успешни нови проекти, с които да отстоя-
ваме професионализма и престижа на достойната 
ни професия!

Честит празник и нека свети Димитър ни за-
криля!

Инж. Димо Мирчев,
председател на ОП на КСБ - Силистра

Уважаеми колеги, 

Приемете нашите най-сърдечни поздравелния 
по повод днешния професионален празник - Деня на 
строителя. Пожелаваме на всички ви много здраве 
за вас и вашите семейства, късмет и много лични и 
професионални успехи.

Инж. Любомир Шербетов, 
председател ОП на КСБ - В. Търново 

Честит празник, колеги! 

Желая ви здраве, бъдещи професионални успе-
хи, икономически просперитет и лично щастие. Не 
спирайте всекидневно да съчетавате опит и про-
фесионализъм и помнете, че това, което отличава 
големите майстори, си остава влагането на душа 
и сърце в сътвореното.

Поздрав и за всички проектанти и майстори, 
които се трудят от изгрев до залез по строител-
ните обекти, за да направят обкръжаващата ни 
обстановка по-красива и по-добра. 

Инж. Светослав Борисов,
председател на ОП на КСБ - Кюстендил

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - КЮСТЕНДИЛ

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - В. ТЪРНОВО

телството и доволен ли 

сте от професионалния 

избор, който сте напра-

вили? 

Строителството е 
семейна традиция в мое-
то семейство. Баща ми, 
майка ми и брат ми са 
строителни инженери. 
Пред мен никога не е стоял 
въпросът за избор на про-
фесия, въпреки че майка 
ми винаги тактично ми е 
намеквала, че ще ми бъде 
трудно и като следване, и 
като работа след това. За-
върших УАСГ, специалност 
„Строителство на сгради 
и съоръжения“. След дипло-
мирането и 6-те месеца 
казарма започнах работа 
във фирмата на баща ми. 
През 2007 година основа-
хме „Ай Ди Ес Билдинг” ООД 
в съдружие с него и с брат 
ми. Дружеството е спе-
циализирано основно в жи-
лищното строителство. 
Имаме завършени обекти 
в столицата. Въпреки до 

болка познатите на коле-
гите ми трудности аз съм 
убеден, че това е възможно 
най-добрата професия.

Имате ли сграда или 

друг обект, с който вече 

се гордеете?

Всяка построена къща 
или кооперация, всяка обно-
вена пътна отсечка носи 
удовлетворение. Надявам 
се сградата на мечтите 
ми тепърва да израсте ня-
къде.

Какви са заниманията 

ви извън строителната 

пло щадка?

Като млад човек аз се 
занимавам активно със 
спорт. Обичам баскетбол, 
тенис на маса. Плувам през 
лятото, карам ски и сноу-
борд през зимата. Много 
обичам да бъда със семей-
ството си и активно се 
включвам в мероприятия-
та на двете ми малки дъ-
щери.
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Корпоративният данък ще остава в компании в общини 
с безработица над 25% от средната за страната

Страницата 
подготви 
Свилена Гражданска

Разширяване на обхва-
та на общините, в които 
може да се преотстъп-
ва корпоративен данък, 
предвиждат промени в 
Закона за корпоративно-
то подоходно облагане, 
приети на първо четене 
от парламента. Те бяха 
гласувани от 153-ма на-
родни представители, от 
които 87 – „за”, 43 – „про-
тив”, 23 – „въздържали се”. 
Предвид изтичането на 
действието на насоките 
за регионална помощ за 
програмния период 2007-
2013 г. и приетите от Ев-
ропейската комисия нови 
препоръки за следващия 
в законопроекта е пред-
ложено изменение на съ-
ществуващото данъчно 
облекчение.

Промените ще важат 
за общини с безработи-

ца със или над 25% от 
средната за страната за 
предходната година. До-
сегашният режим обхва-
щаше тези, които бяха с 
над 35%.

Едновременно с това 
се въвеждат нови условия 

за данъчно задълженото 
лице. То следва да поддър-
жа през целия период не 
по-малко от 10 работни 
места, от които най-мал-
ко 50%  да са заети пряко 
в извършваната производ-
ствена дейност. Също 

така 30% от персонала 
трябва да бъдат хора с по-
стоянен адрес в общини, 
в които за предходната 
година има 25% по-висока 
безработица в сравнение 
с тази в страната. 

Данъчното облекчение, 

Вече ще се погасяват 
първо главниците за данъ-
ци и осигуровки с изтекъл 
срок на плащане. Това при-
еха на първо четене народ-
ните представители при 
разглеждането на проме-
ните в Данъчно-осигури-
телния процесуален кодекс 

(ДОПК), които са внесени 
от Министерския съвет. 
Изменението ще спира на-
числяването на лихви и ще 
предотврати натрупване-
то на нови задължения. 

Въпреки че и депута-
тите от ГЕРБ подкрепиха 
промените в закона, Менда 

Стоянова заяви, че има за-
бележки към някои тексто-
ве, които трябва да се об-
съдят внимателно между 
първо и второ четене. Тя 
визира отлагането с една 
година на прилагането на 
реда за погасяване на за-
дължения, чийто срок за 

плащане е изтекъл преди 1 
януари 2008 г.

Мотивът на Минис-
терския съвет да предло-
жи промените в ДОПК е 
усъвършенстване на един-
ната сметка за плащане 
на данъци и задължителни 
осигурителни вноски.

Въвежда се ограничение при определянето на 
размера на винетни такси за тежкотоварните ав-
томобили. Месечната не може да надвишава 10% 
от годишната такса, седмичната – 5%, а дневната 
– 2%. Това предлага правителството с промени в 
Закона за пътищата, с които се транспонира напъл-
но директива от 2011 г. относно заплащането на 
такси от тежкотоварни автомобили за използване 
на определени инфраструктури.

Разписани са и текстове, чиято цел е да предо-
твратят случаи, при които собственици и ползва-
тели на пътни превозни средства, осъществяващи 
специално ползване на пътищата чрез превозване 
на тежки и извънгабаритни товари, декларират не-
верни данни и обстоятелства. Въвежда се задълже-
ние да се подава декларация за габаритните разме-
ри, общата маса и натоварването на ос. Неверните 
данни ще се санкционират с глоби от 1000 лв. до 
3000 лв. при първо нарушение и в двоен размер – при 
повторно.

Тези промени ще спомогнат за осъществяване-
то на превантивен контрол, както и за точна пре-
ценка относно натоварването на пътната настил-
ка и предпазването й от преждевременно износване.

Предвижда се раз-
ширяване на кръга от 
престъпления, извърш-
ването на които е осно-
вание за иницииране на 
производство, в случай 
че е налице обогатяване 
на юридическото лице. 
Това е заложено в при-
етите от Министерския 
съвет промени в Закона 
за административните 
нарушения и наказания 
(ЗАНН), които ще бъдат 
внесени в Народното съ-

брание. Производство за 
налагане на имуществе-
на санкция на съответ-
ната фирма ще може да 
се образува и в случаите 
на представяне на не-
верни сведения за полу-
чаване на кредит или на 
средства от европейски 
фондове, при избягване 
на установяването или 
плащането на данъч-
ни задължения в големи 
размери чрез сделка с 
търговско предприятие 

и при общото длъжност-
но престъпление.

От кабинета предла-
гат на депутатите да 
приемат измененията в 
нормативния акт с цел 
въвеждане на ясни прави-
ла относно компетент-
ния съд по делата срещу 
юридическите лица и 
за увеличаване на нала-
ганите санкции. Пет-
кратно се завишава (от 
100 000 лв. на 500 000 лв.) 
максималният размер на 

имущественото нака-
зание, което може да се 
наложи на фирми в случа-
ите, в които реализира-
ната от тях вследствие 
на престъпна дейност 
облага е с неимущест-
вен характер или ней-
ният размер не може да 
бъде установен.

Предвижда се промя-
на на родовата подсъд-
ност в производството. 
Като първа инстанция 
по тези дела ще дейст-

ват окръжните съдили-
ща по седалището на 
юридическото лице. За 
фирмите, които нямат 
представителство у 
нас, компетентен да се 
произнесе ще е Софий-
ският градски съд.

Съществен момент 
на законопроекта е въ-
веждането на правна 
възможност за възоб-
новяване на производ-
ството като  важна 
процесуална гаранция 

за правилното приложе-
ние на закона. Искане за 
това ще може да прави 
съответният окръжен 
прокурор, както и юриди-
ческото лице, на което 
е наложена имуществе-
на санкция. Подробно са 
описани случаите, при 
които може да има въз-
обновяване на производ-
ството. Сред тях е и 
решение на Европейския 
съд по правата на човека 
или на Съда на ЕС.

Министерският съвет 
прие Наредба за изисквани-
ята към обхвата и съдържа-
нието на работните проек-
ти за търсене и проучване, 
добив и първична преработ-
ка на подземни богатства, 
за ликвидация и/или консер-
вация на геологопроучвател-
ните и на миннодобивните 
обекти и за рекултивация 
на засегнатите земи и за 
условията и реда за тяхно-
то съгласуване.

С нея се регламентират 

съдържанието и обхватът 
на документите. Опреде-
лят се и сроковете за вна-
сяне на работните проекти 
в Министерството на ико-
номиката и енергетиката 
и за съгласуването им. В 
наредбата категорично се 
посочва, че титулярите на 
права и концесионерите мо-
гат да работят само след 
получаване на положително 
съгласувателно становище 
от МИЕ.

Проектите за страте-

гически суровини – метали, 
нефт, газ и въглища, ще се 
съгласуват от специално 
назначен от министъра на 
икономиката и енергети-
ката експертен съвет. По 
този начин, от една стра-
на, ще се избегне рискът 
от субективизъм, а от дру-
га, се създава възможност 
да се използва капаците-

тът на външни експерти. 
Според наредбата в тези 
съвети задължително ще 
присъстват представите-
ли на МОСВ и МТСП, което 
ще позволи институциите, 
отговорни за опазването на 
околната среда и за безо-
пасните условия на труд, да 
се произнасят още на етап 
„съгласуване“.

представляващо държавна 
помощ за регионално раз-
витие, ще влезе в сила 
само след постановяване 
на положително решение 
от Европейската комисия 
относно съответстви-
ето му с насоките за на-
ционалната регионална 
помощ за 2014 - 2020 г., 
се отбелязва в мотивите 
към законопроекта.

Народните представи-
тели приеха промени и в 
Закона за местните данъ-
ци и такси. С тях се  пре-
цизират нормите за осво-
бождаване от данък върху 
недвижимите имоти на 
сгради със сертификати 
за клас на енергопотреб-
ление В, C и D по Закона 
за енергийната ефек-
тивност. Нормативната 
уредба относно сертифи-
цирането на постройките 
позволява преиздаването 
на документите при оп-
ределени условия, което 
води до противоречия при 
практическото прилагане 
на данъчното облекчение. 
С изменението се предла-
га освобождаването да се 
извършва за максимален 
срок от 10 години след 
преустройство на сгради-
те, водещо до постигане 
на енергийна ефектив-
ност.

Храмовете, молитве-

ните домове и манасти-
рите да не плащат такса 
смет, предвиждат още 
промените в норматив-
ния акт. С тях се залага 
и данъчното облекчение 
за превозните средства 
да бъде в зависимост от 
екологичните стандарти 
по отношение на емисион-
ните норми на парникови 
газове.

От 2015 г. ще отпадне 
възможността общините 
да определят размера на 
таксата за битови отпа-
дъци на база данъчната 
оценка на недвижимите 
имоти, тяхната балансова 
стойност или пазарната 
им цена. Студентските 
общежития, считано от 1 
януари 2014 г.,  ще се тре-
тират като жилищни имо-
ти за целите на облагане 
с данък върху недвижима-
та собственост. 

Парламентът прие на 
първо четене и промени в 
Закона за счетоводство-
то. Те предвиждат при 
съставяне на първичните 
счетоводни документи, 
които засягат само дей-
ността на предприяти-
ето, чрез автоматични 
устройства или системи 
подписът на съставите-
ля да може да се замени с 
цифров или с друг иденти-
фикатор. 

Снимка Денис Бучел
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Свилена Гражданска 

Г-н Кънев, като зам.-пред-

седател на парламентарната 

Комисия по бюджет и финан-

си как виждате икономиче-

ската ситуация в страната 

и какви мерки трябва да се 

заложат в бъдещия бюджет 

2014 г., за да се подобри със-

тоянието?

Това е много дълга тема и 
ми напомня на старото изказ-
ване на Мао Дзъдун, че в след-
ващите 10 минути ще се опи-
та да разкаже 5000-годишната 
история на Древен Китай. 
Сами разбирате, че не мога в 
няколко минути да ви кажа с 
подробности как смятам, че 
трябва да се променят проце-
сите, но мога да ви представя 
по какви мерки работим в мо-
мента. Най-сериозният акт на 
всяко правителство и на пар-
ламента е бюджетът. През 
него се прави политиката на 
кабинета. Бюджетът за 2014 
г. ще е първият за настоящо-
то правителство. Той ще даде 
възможност да покажем, че 
може да има и различна поли-
тика от тази, която се праве-
ше досега. Оптимисти сме за 
това, което се залага в него. 
Той е съобразен с развитието 
на икономическата среда в Ев-
ропа и с други фактори. 

В Народното събрание са 
внесени изменения на основ-
ните закони, които са гръбна-
кът и структурата на проек-
тобюджет 2014. Сред тях са 
Законът за корпоративното 
подоходно облагане, Законът 
за данъка върху добавената 
стойност, Данъчно-осигури-
телният процесуален кодекс, 
Законът за данъците вър-
ху доходите на физическите 
лица, Законът за акцизите и 
данъчните складове, Законът 
за местните данъци и такси и 
Законът за счетоводството. 
Голяма част от тях минаха на 
първо четене в пленарната 
зала. Предстои приемането им 
на второ. По тях текат усиле-
ни дискусии. Има единодушие 
по някои текстове с опозиция-
та, по други не, но това е съв-
сем нормална ситуация. 

Има доста нови моменти в 
тези нормативни актове, тъй 
като вече са ясни приоритети-
те на управляващите, които 
ще са в проектобюджет 2014.

Необходимо е да се при-
емат тези закони. В тях има 
ясни ангажименти към българ-
ския бизнес и ние трябва да ги 
изпълним. В изменението на 
Закона за местните данъци 
и такси е залегнала промяна 
на схемата за изчисляване на 
такса смет. Този налог тежи 
много на бизнеса, особено на 
тези, които се занимават с 
ново строителство. В доста 
напреднала фаза е и приема-
нето на промени в единната 
сметка. Това, което предлага 
Министерството на финанси-
те в Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс, с някои 

уточнения ще бъде прието и 
на второ четене. 

Вече мина на първо гласува-
не и схемата за обратното на-
числяване на ДДС. Тази промя-
на беше подкрепена от всички 
политически сили в парламен-
та. Това е добра първа стъпка 
за облекчаване на бизнеса. 

Какви ще бъдат приорите-

тите в бюджетната рамка за 

2014 г.?

 Участвам в работната 
група, която води преговори-
те с Министерството на фи-
нансите за изработването на 
проекта за бюджет. В него са 
залегнали три основни приори-
тета. Първият е икономически 
растеж и региони, вторият - 
социална политика и социален 
растеж, а третият - образо-
вание. 

Залагаме 1,8% ръст на ико-
номиката през следващата 
година, 1,8% - бюджетен дефи-
цит. Предвиждаме инфлацията 
да е 1,8%. След дълги разгово-
ри с министъра на финансите 
Петър Чобанов достигнахме 
до разбирането, че се очаква 
приходната част за догодина 
да е над 1 млрд. лв. повече в 
сравнение с 2013 г. Това е една 
доста трудна задача предвид 
състоянието на разградения 
двор, който представлява в 
момента Агенция „Митници“, 
и донякъде Националната аген-
ция по приходите. С моите ко-
леги сме на мнение, че целта 
е  напълно възможно да бъде 
постигната, защото мерки-
те, които предприемаме да 
облекчим от административни 
тежести българския бизнес, би 
трябвало да доведат до един 
реален ръст на икономиката 
от порядъка на 1,8%. Ще рабо-
тим за ограничаване на кон-
трабандата и на сивия сектор.

В проектобюджета, който 
от няколко дни е публикуван 
за обществено обсъждане на 
страницата на Министер-
ството на финансите, е раз-
писано подробно откъде очак-
ваме да получим приходи - от 
акцизи, от такси, от данъци и 
т.н.  

Разкажете ни повече за 

целта икономически растеж 

и региони.

Знаете, че предишният ми-
нистър на финансите Симеон 
Дянков вкара българската ико-
номика и бизнес във фризера 
под лозунга да бъдем фискално 
дисциплинирани. По този начин 
фирмите ни постигнаха много 
малък растеж. Наистина бяхме 
с нисък дефицит и външен дълг, 
но в края на краищата стиг-
нахме дотам, че 2013 г. се оч-
ертава да е най-тежката, за-
щото от няколко месеца сме в 
ситуация на дефлация. Знаете, 
че този процес е смъртоносен 
за българския производител. 
Той е полезен за потребителя. 
Данните обаче показват, че 
при дефлация у нас не се пови-
шава покупателната способ-
ност. Българите не са активни 
във вътрешната търговия, а в 
същото време нашите фирми 
страдат от по-ниските цени 
на своите продукти и услуги. 

Оптимист съм за иконо-
мическата ситуация през 
2014 г., защото през послед-

ните два месеца се направиха 
доста неща за подобряване 
на условията за развитие на 
бизнеса. Знаете, че съм добре 
запознат със съществуващи-
те проблеми.  

Искам да споделя лично-
то си мнение за работата на 
народните представители в 
бюджетната комисия. Пленар-
ната зала често е сцена за по-
литически театър, където има 
повече игра на думи и остри 
сблъсъци. В комисиите на пар-
ламента обаче не се стига до 
конфронтация. Там работата 
е експертна. Сами разбирате, 
че икономическият растеж не 
може да бъде постигнат, без 
да е налице нормална среда. 

Има два основни момента, 
които са интересни за вас, в 
проектобюджета за 2014 г. 
Единият е създаването на 
фондове, които ще работят 
на принципа на европейското 
финансиране, според който се 
дават средства срещу изра-
ботен вече готов проект. На 
същия принцип ние формираме 
бюджет от 500 млн. лв. за фонд 

„Икономически растеж и реги-
они“, по който министерства, 
ведомства и общини ще имат 
право да кандидатстват. Про-
цедурата за получаване на фи-
нансиране по него ще бъде дос-
татъчно открита. В момента 
се подготвя правилникът за 
ползването му. 

На второ място ще има 
програма „Образование“, която 
ще разполага със 100 млн. лв. 
Средствата ще се разпре-
делят по същия начин. Това е 
нещо съвсем ново в нашия бю-
джет. Смятам, че общините 
ще бъдат значително по-ак-
тивни, защото е по-лесно да 
участват по тези програми. 

Чрез социалната политика 
залагаме увеличаване на ра-
ботните места и на доходи-
те. Знаете, че предвиждаме 
340 лв. минимална заплата, 
толкова за майчинство, нара-
стване на средствата за деца 
с увреждания, възстановяване 
на швейцарското правило за 
пенсиониране. Предприема се 
мярка, с която се насърчава 
създаването на работни мес-
та в общини с висока безрабо-
тица. 100% преотстъпване на 
корпоративния данък на фирми, 
които инвестират в тези ра-
йони и които създадат 30 ра-
ботни места. 

Ще премахнете ли данък 

лихва? 

Държим той да бъде преос-
мислен. Между първо и второ 
четене на Закона за данъците 
върху доходите на физически-
те лица ще бъде внесено пред-
ложение от депутати от Коа-
лиция за България през 2014 г. 
той да бъде намален от 10 на 
8%. Същевременно да се зало-
жи всяка година да се понижа-
ва с 2%. Аргументът на прави-
телството в момента срещу 
премахването му е, че от него 
се събират около 90 млн. лв., и 
бюджетът не може да се лиши 
от тези средства. 

Петър Кънев, зам.-председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси: 

Необходимо е бързо приемане на промените в данъчните закони 

Снимка Емил Христов

Снимка авторът
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Николета Цветкова

Инж. Антов, докъде 

стигна подписването на 

договорите по обявени-

те процедури за лот 3 от 

магистрала „Струма”?

Трите основни догово-
ра за подготовка на лот 3 
(Благоевград – Сандански) 
на автомагистрала „Стру-
ма“, който преминава през 
Кресненското дефиле, са 
за изготвяне на проект, за 
стратегически съветник 
към НК „Стратегически 
инфраструктурни проек-
ти“ (НКСИП) и за екологи-
чен консултант. 

Съветникът ще съ-
действа на компанията в 
приемането на работата 
на проектанта, а от еко-
лога се изисква да следи 
развитието на проекта, 
така че потенциални про-
блеми, свързани с околна-
та среда, да бъдат реша-
вани възможно най-рано. 
Очаква се трите договора 
да се изпълняват по едно 
и също време и съвмест-
но. Тръжните процедури 
за определяне на изпълни-
тели бяха проведени, под-
писахме споразумения и 
подготовката на проекта 
е в ход. 

Налице ли са първите 

резултати?

Трасето на лот 3 от 
аутобана е готово. Освен 
това документацията за 
него беше изпратена през 
септември за коментари 
и съгласуване с различни 
администрации, както и 
с експлоатационни друже-
ства, чиито съоръжения 
могат да бъдат засегна-
ти. В момента получаваме 
становища и след съобра-
зяването с тях ще имаме 
трасето в окончателен 
вид. Очакваме това ще се 
случи до края на ноември.

Проектантът работи 
по подготовката на раз-
лични варианти за фор-
мата на пътните възли. 
Сега има поне по 3 пред-
варителни положения за 
тях, като предвиждаме 
да бъдат сведени до по 
2 възможности за всеки. 
След това ще проведем 

срещи със съответните 
общински администрации, 
за да сме сигурни, че пред-
лаганите решения са при-
емливи.

Основен въпрос, който 
постоянно коментираме 
с проектанта, е подгот-
вянето на проекта така, 
че по време на строител-
ството да бъде причинено 
минимално неудобство на 
пътуващите по направле-
нието.  

Дискутираме и габа-
рита на дългия тунел в 
Кресненското дефиле и на 
тунела северно от с. Же-
лезница. До края на октом-
ври очакваме от проектан-
та предложения за няколко 
решения. Те са свързани с 
предпорталните зони, пър-
воначалните съображения 
за избор на технология за 
прокопаване, основните 
входни параметри за про-
ектиране на вентилацион-
ната система и др.

Какви процедури още 

предстоят за аутобана?

Предстои стартиране-
то на тръжна процедура 
за възлагане на изчерпа-
телни геоложки проучва-
ния за тунелите на лот 3. 
Тръжната документация 
е одобрена от управлява-
щия орган на Оператив-
на програма „Транспорт“ 
(ОПТ) в Министерството 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията. Тече и 
предварителен контрол 
от страна на Агенцията 
по обществени поръчки. 

Следват, разбира се, 
тръжните процедури за 
възлагане на строителни 
дейности. Изграждането 
на трасето е разделено на 
подучастъци. Очаквам, че 
още през втората полови-
на на 2014 г. ще имаме въз-
можност да дадем ход на 
процедурите за строител-
ство на два от тях. Това 
са 3.1. от Благоевград 
до Крупник и 3.3., който 
включва трасето между 
Кресна и Сандански. Пред-
виждаме самите търгове 
да бъдат двустепенни, 
т.е. с предквалификация. 
Считаме, че по този начин 

оценката на кандидатите 
ще е по-надеждна.  

Тръжна процедура за 
най-сложния подучастък 
– 3.2., включващ тунела 
през Кресненското дефи-
ле, ще може да стартира в 
края на 2014 или началото 
на 2015 г. 

Очаква се да бъдат 

обявени и обществените 

поръчки за „Хемус”. Кога 

предвиждате да се случи 

това?

Готови сме с тръжни-
те документи за проек-
тиране на първия етап от 
трасето, което е около 60 
км, от Ябланица до пре-
сичането с второкласния 
път за Плевен и Ловеч. 
Имаме възможност да за-
почнем и процедурите за 
избор на изпълнител на 
оценка за въздействие на 
околната среда (ОВОС) за 
цялото трасе на автома-
гистралата. Документи-
те се разглеждат от уп-
равляващия орган на ОПТ, 
от която се отпуска фи-
нансирането. Както вече 
съобщи и министърът на 
регионалното развитие 
Десислава Терзиева - цел-
та е процедурите да запо-
чнат до края на годината. 
Очаквам, че ще успеем да 
ги обявим до декември. 
Вероятно в началото на 
2014 г. ще стартираме и 
тръжна процедура за въз-
лагане на проектирането 
на следващите 90 км от 
аутобана.   

Какъв интерес очак-

вате – от повече българ-

ски или от чуждестранни 

фирми, и защо?

По отношение на до-
говорите за проектиране 
е естествено участни-
ците да са преди всичко 
местни фирми.  Мате-
рията е специфична, а и 
чужди фирми няма как да 
победят с ценови пред-
ложения българските. За 
строителството винаги 
има сравнително повече 
чуждестранен интерес. 
Разбира се, и тук основ-
ното конкурентно пре-
димство на българските 
фирми е цената, но и вече 

натрупаният опит.

Кога прогнозирате 

да бъдат сключени дого-

ворите, с каква индика-

тивна стойност са и за 

какъв период от време 

трябва да бъдат изпъл-

нени? 

Техническата готов-

ност за обявяване на 
тръжни процедури за из-
бор на строител е краят 
на 2014 г. В началото на 
2014 г. ще можем да кажем 
по-конкретно каква е ин-
дикативната стойност 
на строителството.

 
В презентация, по-

казваща разделянето на 

лотове на аутобана, се 

вижда, че „Хемус“ не пре-

минава през Велико Тър-

ново, за което градона-

чалникът е сигнализирал 

неведнъж. Работи ли се 

по промяна на трасето?

На схемите, които сме 
показвали, е представе-
но трасето от старото 
предпроектно проучване 
от 1992-1993 г. Не е сери-
озно да стартираме про-
екта, без резултатите 
от предходните проучва-
ния да бъдат проверени и 
ако е необходимо, промене-
ни и допълнени – все пак са 
минали 20 години. Именно 
за тази цел възложихме 
актуализация на предпро-
ектните проучвания. Това 
включва преглед и срав-
нение на предлаганите 
през годините трасета, 
прогнозиране на трафика 
за всяко от тях, както и 
анализ за разходите и пол-
зите. 

За да бъде полезна ин-
вестицията в проекта, 
трябва да бъдат обслуже-
ни максимален брой хора. 
В този смисъл е задължи-
телно да се осигури лесен 
достъп до автомагистра-
лата на жителите на го-
лемите градове в Север-
на България. Докладът за 
преглед и сравнение на ва-
риантите ще бъде готов 
през ноември и тогава ще 
можем ясно да посочим 
къде се налагат промени 
и защо.

Сътрудничите ли си с 

Камарата на строители-

те в България и може ли 

да се разшири обхватът 

на съвместните ви дей-

ности? 

Отворени сме за вся-
какви инициативи, които 
са в полза на бранша, а 
оттам, разбира се, и на 
потребителите на инфра-
структурата. 

Инж. Асен Антов, изп. директор на НК „Стратегически инфраструктурни проекти“:

Търгове за изпълнители на някои подучастъци от 
отсечката ще започнат през втората половина на 2014 г. 

 Очакван срок за завършване на проекта на 
пътната част – март 2014 г.

 Очакван срок за завършване на тунелния про-
ект – септември 2014 г. 

 Тръжни процедури за строителство може да се 
стартират през втората половина на 2014 г.

 АМ „Хемус” е разположена в Северна България, с 
дължина от около 420 км.

 До момента са завършени около 165 км.
 Остават за доизграждане около 255 км.
 Подготовката на доизграждането на АМ „Хе-

мус” се финансира по ОП „Транспорт”.
 Стойността на подготвителните дейности е 

5,2 млн. лв. (без ДДС).
 Проектът условно е разделен на осем участъка
 Участъците са групирани на три етапа: 

– първи етап - започва от  връзката на изграде-
ната част от магистралата след  гр. Ябланица до 
пресичането с път II-35 (Никопол - Плевен - Ловеч - 
Троян - Кърнаре), дължина около 60 км;

– втори етап - започва след пътен възел с път 
II-35 до  пресичане с път Е-85 (Русе - Кърджали - Под-
кова) с дължина около 85 км;

– трети етап - започва след пътен възел с път 
Е-85 и завършва при източната част от АМ „Хемус“, 
която е в процес на изграждане, дължина около 110 км.
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Снимка Емил Христов
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Европейският парламент увеличи бюджета на ЕС 
за 2013 г. с 2,7 млрд. евро, след като ЕК внезапно ус-
танови, че парите за плащане по европроекти са на 
свършване. Това съобщиха от офиса на българския 
евродепутат Ивайло Калфин. Преди дни той комен-
тира, че комисията ще спре плащанията на 15 ноем-
ври, ако спешно не й бъдат приведени 2,7 млрд. 

Извънредната актуализация се наложи, тъй 
като по-ниското ниво на приходите от мита и ДДС 
е довело до изчерпване на наличностите. Очаква 
се тази година плащанията да са по-високи заради 
приключването на голям брой проекти, финансирани 
чрез европейските фондове. Европарламентът даде 
съгласие с 428 гласа „за“ и 44 „против“ за запълване 
на недостига. 

Евродепутатите настояха договореното през 
юли увеличение на бюджета за следващия програмен 
период с 3,9 млрд. евро да бъде утвърдено възмож-
но най-скоро от общността и преведено в общата 
хазна преди края на годината. Това е едно от услови-
ята за окончателното приемане на бюджета на ЕС 
за 2014-2020 г., което се отлага трети път заради 
липса на решение от финансовите министри. Литов-
ското председателство на ЕС обеща, че те ще се 
съберат на 30 октомври, за да обсъдят увеличението 
на плащанията с допълнителни 3,9 млрд. евро, което 
вече беше одобрено на ниво посланици на страните 
членки. Окончателното приемане на дългосрочния 
бюджет на ЕС е насрочено за гласуване от ЕП през 
ноември.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Свилена Гражданска

Интегрирането на 
системата за управле-
ние BS OHSAS 18001:2007 
във  фирма  „Нактайм“ 
ЕООД подобри условия-
та на труд. Това заяви 
по време на представяне 
на резултатите по про-
ект „Осигуряване на без-
опасни условия на труд 
в „Нактайм“ ЕООД“, BG 
051 PO 001-2.3.02 Безопа-
сен труд, по Оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси“ Вла-
димир Луканов, директор 
„Маркетинг и продажби“ 
към „Нактайм“  ЕООД . 
В пресконференцията 
участваха и Теменужка 
Марамска, главен проек-
тант на фирмата, и Бо-
рис Заралиев, технически 
ръководител. 

„Проектът доведе 
до покачване на продук-
тивността на персона-
ла, който бе стимулиран 
от по-ясните условия на 
труд и улеснения процес 

на протичане на инфор-
мацията.  Системата 
вече ни носи активи пред 
нашите чуждестранни 
партньори и по-голямо-
то доверие от страна на 
клиентите. За внедрява-
нето й бяха необходими 
седем месеца“, обясни 
Луканов. 

„Нактайм“ ЕООД е от 
20 години на пазара и се 
занимаваме основно с 
вентилация, климатиза-
ция и отопление на сгра-
ди. Винаги сме се стреме-
ли да подобрим условията 
на труд, като логично 
следствие идва и внед-
ряването на BS OHSAS 

18001:2007.“ По думите на 
Луканов като трудност 
може да се определи нуж-
ното време за интегри-
ране на самата система, 
както и необходимият 
период служителите да 
свикнат с нововъведени-
ята. 

Според него предим-

ствата обаче са повече. 
Основните аспекти на 
системата са насочени 
към по-лесната и без-
препятствена работа 
на различните отдели 
във фирмата. Оптимиза-
цията засяга всяко зве-
но на компанията, като 
усъвършенства неговата 
работа. Едно от предим-
ствата е подобряване на 
информационния поток.  

BS OHSAS 18001:2007 
се фокусира върху важ-
ността на здравето на 
служителите, което уле-
снява спазването на за-
коновите задължения за 
безопасност на труда. 
Внедряването на систе-
мата помага при опреде-
лянето на способите за 
реагиране при възникване 
на извънредни ситуации. 

Тя помага на фирмата 
да минимализира вреда-
та върху околната среда, 
както и да подобри дей-
ността си в това отно-
шение.  

Сертифицирането на 
компанията демонстри-

ра ангажираността й за 
безопасна работна среда 
и защита на служители-
те и други заинтересо-
вани страни от злополуки 
и инциденти. BS OHSAS 
18001:2007 спомага за по-
доброто водене на доку-
менти и записи и подобря-
ва оперативния контрол, 
наблюдението, измерва-
нето и разследването на 
инциденти и злополуки. 

„Въпреки някои труд-
ности, с които се сблъс-
ка хме,  ще  кандидат-
стваме с проекти и през 
следващия програмен пе-
риод“, подчерта Владимир 
Луканов.  

По време на прескон-
ференцията бяха зададе-
ни редица въпроси от при-
състващите журналисти, 
които се интересуваха 
от ползата от подобни 
проекти, необходимите 
ресурси за тяхното осъ-
ществяване и админи-
стративната тежест, с 
която се сблъскват ком-
паниите при работа по 
тях. 

Над 12 млрд. лв. тряб-
ва да се инвестират във 
ВиК сектора за периода 
2014-2023 г. Това сочат 
изчисления, записани в 
проект на стратегия за 
развитие и управление на 
водоснабдяването и кана-
лизацията. Представяне и 
обществено обсъждане на 
документа бяха направени 
в присъствието на зам.-
министъра на регионално-
то развитие Добромир Си-
мидчиев. От посочената 
сума 5 млрд. лв. трябва да 
се вложат във водоснабдя-

ване (добив, пречистване, 
пренос и разпределение). 
Други 4,4 млрд. лв. да се 
инвестират за отвежда-
не на отпадъчни води, а 
2,8 млрд. лв. са нужни за 
пречистване на отпадъч-
ни води. В стратегията 
категорично е записано, 
че за да се гарантира из-
пълнението, задължител-
но условие е да се осигури 
адекватно финансиране. 
Възможностите за тако-
ва са различни, като най-
добрият вариант е да се 
използват всички механи-

зми. Те са максимално усво-
яване на евросредствата, 
повишаване на ефектив-
ността на операторите, 
постепенно увеличаване 
на цената на водата до 
границите на поносимост 
и национално съфинанси-
ране. „Без капиталови раз-
ходи няма да се справим”, 
коментира Симидчиев. И 
уточни, че става въпрос за 
суми между 100 и 200 млн. 
лв. За следващата година 
Министерството на ре-
гионалното развитие ще 
иска от бюджета 5 млн. лв. 
по програмата за основни 
капиталови разходи.  

Стратегията включ-
ва и актуализирани ос-
новни цели и приоритети 
на отрасъл ВиК, като с 
изпълнението им сек-
торът трябва да стане 
финансово, технически и 
екологично устойчив и да 
предоставя услуги с висо-
ко качество на поносими 
за потребителите цени. 
„Стратегическата рамка 
за развитието на сектор 
ВиК е зададена с промени-
те в Закона за водите от 
2009 г. Оттогава визията 
не е наложена, но и не е 
променяна. Законът също 
не е променян. Прилагане-
то на тази визия ще дове-
де до сериозна промяна за 
сектора”, каза Добромир 
Симидчиев. По думите 

му има прекомерно износ-
ване на съоръженията и 
темпът на подмяната им 
изостава от този на ста-
реене, а тази тенденция 
трябва да се обърне.

Документът препоръч-
ва консолидиране на сек-
тора, приемане на измене-
нията в Закона за водите, 
за да бъдат премахнати 
бариерите пред решава-
нето на проблемите със 
собствеността и управле-
нието на активите, осигу-
ряване на условия асоциа-
циите по ВиК да станат 
напълно функциониращи, 
промяна в регулаторната 
рамка и др.  

По време на обсъждане-
то бяха повдигнати теми 
като професионализация-
та на сектора и създава-
не на механизъм за бенч-
маркинг на операторите, 
чрез който те да могат 
да сравняват дейност-
та си и да ползват добри 
практики. Проектът на 
стратегия за развитие и 
управление на водоснабдя-
ването и канализацията 
е изготвен в рамките на 
проект „Подкрепа на ре-
формата в отрасъл ВиК”, 
който се осъществява от 
МРР с финансовата под-
крепа на Кохезионния фонд 
на ЕС и държавния бюджет 
чрез Оперативна програма 
„Околна среда” 2007-2013 г.

През пролетта на следващата година трябва да има 
определен изпълнител за язовир „Пловдивци”. Това съобщи 
зам.-министърът на регионалното развитие Добромир 
Симидчиев. Той уточни, че през септември-октомври 2014 
г. се очаква да бъдат подписани и договорите за реализа-
ция на язовирите „Студена“ и „Луда Яна“. 

Работи се също и по подготовката на язовир „Ней-
ковци”, но за него засега няма финансиране. Дали ще се 
намерят пари и за това съоръжение, ще стане ясно, след 
като се приеме бюджетната рамка за следващата година.  

Подготвя се също процедура за рехабилитация на 
водопровода в Омуртаг, стана ясно от изказването на 
Симидчиев. Търгът ще е за инженеринг - обследване, под-
готовка на проект и изпълнение. Обектът трябва да се 
изпълни за срок между 9 и 12 месеца, ако няма обжалвания 
по процедурата, които да го забавят. Около 2-2,5 млн. лв. 
ще са нужни за реализацията на проекта, ако се наложи да 
се подменят 17 км от тръбопровода. Средствата трябва 
да се отпуснат целево от републиканския бюджет. Най-
вероятно технологията ще е „тръба в тръба”. 

Снимка Мартин Жлябинков
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Г-жо Семерджиева, 

трите висши образова-

ния достатъчни ли са 

човек да ръководи един 

„град” с население около 

55 хиляди жители?

Сигурно са достатъч-
ни, ако съдя по свършена-
та работа на районната 
администрация до този 
момент, но вероятно още 
има какво да се желае.

Pазкажете повече за 

структурата на района.

Район „Овча купел“ е 
разположен в западна-
та част на столицата 
на площ от 42 760 дка. 
Структурата му е много 
разнообразна и сложна и 
се състои от територии, 
различни по вид, харак-
тер, предназначение и на-
чин на застрояване. Това 
за вашите читатели ще 
бъде полезна информация. 
Мога да я систематизи-
рам по следния начин:

 жилищни компле-
кси - зони с характер на 
застрояване средно и ви-
соко строителство - жк 
„Овча купел 1” и жк „Овча 
купел 2”;

 курортна зона - с 
ниско и средно строи-
телство, с преоблада-
ващо предназначение за 
жилищно строителство 
в  индивидуални УПИ - 

кв. „Овча купел“ - стара 
част. Територията е обя-
вена за курорт с местно 
значение от 1990 г. Раз-
делена е на зони в зави-
симост от минералните 
водни ресурси и застро-
яването в нея е на база 
специфични правила и 
норми;

 зони за ниско стро-
ителство в  природна 
среда с преобладаващо 
предназначение за жи-
лищно строителство в 
индивидуални парцели - 
кв. „Горна баня“, кв. „Вил-
на зона Горна баня“, кв. 
„Суходол“, м. Манилов дол;

 села - с. Мало Бу-
чино с ниско строител-
ство;

 вилни зони - „Лю-
лин“, Мало Бучино, с ха-
рактер на застрояване 
ниско строителство;

 зона  за  високо-
технологични, производ-
ствени и обществено-об-
служващи дейности - м. 
Юбилейна гора;

 територии със зе-
меделски земи и горски 
територии.

На територията на 

вашия район освен всич-

ко друго има три вуза – 

Висшето строително 

училище, НБУ и  Висше-

то училище по застра-

ховане и финанси, 

много средни учи-

лища и детски гра-

дини. „Овча купел” 

се оформя като 

зона за  млади и 

ученолюбиви хора.

В тази връзка 
бих желала да от-
бележа, че вече би-
тува и тезата, че 
ние сме вторият 
Студентски град 
на София.  Освен 
вузовете,  които 
изброихте, тук са 
и Франкофонски-
ят институт по 
администрация и 
управление, Нацио-
н а лн и я т  учеб е н 
комплекс по култу-

ра - италиански лицей, 
Националното средно 
общообразователно учи-
лище „София“ ,  Профе-
сионалната гимназия по 
електротехника и авто-
матика и Професионал-
ната гимназия по селско 
стопанство „Бузема“. 

В района има и пет 
училища:

 Три от тях – 53-
то ОУ в кв. „Горна баня”, 
72-ро 0У в кв. „Суходол” и 
66-о СОУ в „Овча купел”-
стара част, са строени 
през първата половина на 
миналия век с монолитна 
конструкция от стома-
нобетонен скелет, сте-
ни от тухлена зидария 
и дървени покривни кон-
струкции.

 Другите две – 88-о 
СОУ в жк „Овча купел 1” 
и 149-о СОУ в жк „Овча 
купел 2”, са строени през 
втората половина на ми-
налия век основно по ед-
ропанелната система.

На територията на 
района има и десет сгра-
ди на детски заведения.

Освен това в район 
„Овча купел” има концен-
трация на най-различни 

държавни администра-
тивни структури, като 
посолството на Украйна, 
Държавен фонд „Земеде-
лие“, Регионалната ин-
спекция по околната сре-
да и водите, общинската 
служба по земеделие, На-
ционалната следствена 
служба, Агенцията за бе-
жанците.

Общинските учили-
ща и детските градини 
са приоритет във всяко 
отношение. В момента 
върви процес на паспор-
тизация на тези сгради, 
за да можем в най-скоро 
време към тях да прило-
жим необходимите мерки 
за енергийна  ефектив-
ност. Разбира се, трябва 
да се има предвид, че в 
„Овча купел” има струп-
вания на голям брой па-
нелни жилищни блокове, 
голяма част, застроена 
от къщи, вилни зони, пла-
нината Люлин с Бонсови 
поляни и т.н. Всичко това 
налага различни подходи 
при решаването на жи-
тейските проблеми на 
хората. 

Обиколих целия район 

– от Мало Бучино и ви-

лните зони до стадион 

„Славия”. Прави впечат-

ление, че новото строи-

телство се вписва еле-

гантно в обстановката 

на стария панелен ком-

плекс. Как обаче реша-

вате въпроса с инфра-

структурата към него?

Има още много какво 
да се желае - особено що 
се отнася до подземните 
комуникации. През 2007 г. 
нашият район чрез Сто-
личната община стана 
бенефициент по договор 
за безвъзмездна финансо-
ва помощ  за изграждане 
на 4 главни канализацион-
ни колектора по Опера-
тивна програма „Околна 
среда”. Проектът ще се 
реализира  в кв. „Горна 
баня“ и по ул. „Любляна“, 
за да могат отпадни-
те води да се отведат 
към софийската ПСОВ 
„Кубратово“. Дейности-
те по проекта включват:

 изграждане на 4 
главни канализационни 
колектора;

 подмяна на същест-
вуваща и строителство 
на нова водопроводна 
мрежа по трасетата на 
колекторите;

 подмяна  и  изграж-
дане   на   сградните   во-
допроводни   и   канализа-
ционни отклонения;

 възстановяване на 
пътните настилки в об-

хвата на ВиК мрежата.
С ле д  з авъ р ш в ане -

то на строителството 
към ВиК мрежата ще се 
включи допълнително на-
селение от 11 620 жите-
ли, т.е. почти една пета 
от живеещите в района. 
Това е важно да се знае, 
защото тази една пета 
досега или беше на сеп-
тични ями, или зауства-
ше отпадните води в де-
ретата. С 10 678 500 лв. 
- колкото е стойността 
на ВиК проекта, не само 
се решава един основен 
битов проблем на хората, 
но и се съхранява околна-
та среда. Не трябва да 
забравяме, че нашият ра-
йон има солиден ресурс 
от минерална вода, коя-
то трябва да се запази 
за поколенията чиста 
и с показатели, които я 
правят приложима за ле-
чението на редица забо-
лявания.

В момента чрез Сто-
личната община сме бе-
нефициенти и по договор 
за безвъзмездна финан-
сова помощ за проекта 
по ОПОС „Подмяна и из-
граждане на водопровод 
и канализация за м. Овча 
купел-стара част, и кв. 
„Горна баня“. Проектът 
цели подмяна на същест-
вуваща и  изграждане 
на нова канализационна 
мрежа и подмяна и из-
граждане на съпътстващ 

Георги Сотиров

Представянето на район „Овча 
купел” на страниците на вестни-
ка неочаквано се оказа трудна ра-
бота. Преди срещата ни с кмета 
Христина Семерджиева в кабине-
та й на бул. „Цар Борис III”, за да 

разговаряме по същество, първо 
трябваше да опознаем района и 
неговата природна характерис-
тика. Така и направихме. Започ-
нахме от с. Мало Бучино, което, 
облагодетелствано от природа-
та, а и от магистрала „Люлин”, 
бързо променя облика си. Към по-

добро. Не бихме се учудили, ако 
то съвсем скоро се превърне във 
ВИП вилна зона на София и Перник. 
После преминахме през Суходол с 
познатите от години проблеми 
на хората там, но с няколко до-
бри новини, които после чухме от 
кмета. Сметището е затворено, 

няма никаква миризма. Върви ре-
конструкция. Свихме по „Монте-
видео” към сградите на бившата 
АОНСУ. В една от тях има обще-
житие на Държавната агенцията  
за бежанците.

Прекосихме надлъж и шир жи-
лищния комплекс, запалихме свещ 

Кметът Христина Семерджиева:

Христина Семерджиева е родена през 1969 г. в 

София. Израснала е в столичния район „Надежда”, 

където четири години е била зам.-кмет, а после 

става кмет на район „Овча купел”. Завършила 

е Специализираното висше училище по библио-

текознание и информационни технологии, има 

придобита специалност „Политология” от Нов 

български университет. Дипломирала се е и в 

Международното висше бизнес училище – Ботев-

град, със специалност „Бизнес администрация“, 

профил „Управление на проекти”.

Ново 
строителство

В. „Строител“ спечели 
годишната награда  

на Националното сдружение 
на общините в Република 

България (НСОРБ)  
в категория „Печатни медии“
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И НСОРБ

в църквата „Цар Борис I покръстител”, 
пихме минерална вода от чешмите 
край занемарената сграда на банята 
в кв. „Горна баня“, гледахме тренировка 
на юношите футболисти на стадион  
„Славия”.

Един различен район, неповторим 
със своето многообразие като градска 

структура, се развива бързо и динамич-
но. Хората му отстояват своето изкон-
но право на живот под слънцето, което 
предполага и хубави сгради, и добра ин-
фраструктура, и администрация, за коя-
то най-важното е да е близо до нуждите 
им. Има ли го това, ще стане ясно от 
разговора ни с Христина Семерджиева.

водопровод в кв. „Овча 
купел”- стара част, кв. 
„Горна баня“ и вилна зона 
„Горна баня“, която чрез 
вече изградените 4 глав-
ни канализационни колек-
тора за отпадните води 
отвежда към ПСОВ. След 
завършване на строител-
ството към ВиК мрежата 
ще бъдат включени до-
пълнително още 618 до-
макинства. 

Паралелно с този про-
ект се осъщест-
вява още един в 
кв. „Суходол“ - за 
изграждане на 5 
главни  канали -
зационни клона 
и подмяна на съ-
ществуващите 
водопроводи, по-
падащи по тра-
сетата им. Към 
настоящия  мо-
мент 32% от на-
селението на Су-
ходол е свързано 
с канализационна 
мрежа. Хората, 
които ще се об-
служват от ре-
хабилитираната 
инфраструктура 
за питейни води 
и от новоизградената ка-
нализационна мрежа след 
изпълнението на проек-
та, ще са над 2000.

Признавам, че на го-
ляма част от съществу-
ващите улици се налага 
ремонт и реконструкция. 
Има изготвени инвести-
ционни проекти за рекон-

струкция и разширение 
на  бул .  „Монтевидео” 
от бул. „Никола Петков” 
до ул. 763 и за ул. „Наро-
ден герой” от „Народно 
хоро” до бул. „Цар Борис 
III”. Това са две основни 
пътни артерии, с реали-
зирането на които ще се 
осъществи връзка между 
отделните части на ра-
йона и свързването им с 
градската инфраструк-
тура. 

До 2020 г. ще бъде го-
тов и третият лъч на ме-
трото. В района ще има 
пет метростанции, като 
последната ще е при жп 
линията София - Перник.

Тук  се  намират и 

едни от най-известни-

те минерални води – и 

за трапезна консумация, 

и за лечение – в „Горна 

баня” и в самия „Овча 

купел”.

Районът е истинска 
природна здравница и с 
въздуха си. Ние практи-
чески нямаме замърсите-
ли на атмосферата, като 
изключим автомобилния 

транспорт, но това е 
зло, без което в днешно 
време не може. Облаго-
детелствани сме и от 
това, че въздушните те-
чения от Витоша и Люлин 
директно пресичат „Овча 
купел“ и тук наистина 
леко се диша. В с. Мало 
Бучино например се забе-
лязва масово купуване и 
застрояване на нови пар-
цели, и то предимно от 
млади семейства. Това 
е много радващо и пока-
зателно за реномето на 
района. 

Към какви проекти 

са насочени капитало-

вите разходи в бюдже-

та на общината? 

Пред завършване са 
физкултурният салон и 
плувният басейн към 88 
СОУ, както и изграждане-
то на вертикална плани-
ровка към него. Предстои 
откриване на общност-
ния  център за деца и се-
мейства. В момента се 

провежда процедура за 
избор на изпълнител за 
обединено детско заведе-
ние за осем групи (общо 
200 деца) и кухня майка. 
Обектът ще включва 
още плувен басейн и физ-
културен салон. 

Изграждат се и две 
къщи от семеен тип за 
по 14 деца до 18 години и 
две защитени жилища за 
по 8 младежи над 18 годи-
ни, напуснали социалните 
домове.

Поставили  сме  си 
за цел в „Овча купел” да 
бъде изградена нова дет-
ска ясла с кухненски блок 
и църква в старата част 
на района.

 
Но прави лошо впе-

чатление занемарената 

сграда на банята в кв. 

„Горна баня”. 

За съжаление тази 
сграда не е наша. Тя се 
стопанисва от Минис-
терството на здравео-
пазването и явно парите 

не стигат за нея. Съ-
гласна съм, руши се един 
паметник на културата 
и колкото по-бързо този 
проблем намери своето 
решение, толкова по-до-
бре. Горнобанчани нари-
чат своя квартал „тера-
сата на София”, и то не 
без основание. 

Вие сте пионери в 

разделното събиране на 

отпадъците.

Тази година на тери-
торията на „Овча купел“ 
стартира пилотен про-
ект за разделно съби-
ране на отпадъците от 
хартия, картон. Обща-
та стойност на инвес-
тициите е 2 687 746 лв. 
Проектът се финансира 
от Европейския фонд за 
регионално развитие и 
от държавния бюджет 

чрез Оперативна 
програма „Околна 
среда”.

В  жилищните 
комплекси отпадъ-
ците се събират 
чрез 3 контейнера: 
жълт за пластма-
са и метали, син за 
хартия и картон и 
зелен за стъкло. В 
кварталите с къщи 
отпадъците се съ-
бират „от врата 
до врата”. После 
те  се  извозват 
до сортираща ин-
сталация, за да се 
отделят рецикли-
руемите материа-

ли, които се разделят по 
видове и се извозват за 
рециклиране.

Смятам,  че това е 
един изключително важен 
проект, който ще помог-
не за опазване на околна-
та среда и за намаляване 
на разходите за управле-
ние на отпадъците. Спес-
тените средства ще 
бъдат използвани за об-
лагородяване на местата 
за обществено ползване. 
Вашият екип присъства 
на стартирането на пи-
лотния проект и сами се 
убедихте, че Столичната 
община, а и самата г-жа 
Йорданка Фандъкова, смя-
та това за особен прио-
ритет на големия град.

Как виждате бъдеще-

то на района?

Смятам, че „Овча ку-
пел“ се развива динамично 
и с всеки изминал ден ще 
се превръща в едно още 
по-добро място за рабо-
та и живеене.

Многопрофилната болница 
за активно лечение 

„Доверие”

В тази сграда живеят 
бежанци

В с. Мало Бучино залагат на енергийната ефективност

Църквата „Цар Борис I 
Покръстител”

Снимки авторът
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Елица Илчева

Осем български града са кандидатите за европейска 
столица на културата 2019. Кметовете на Бургас, Варна, 
Велико Търново, Габрово, Пловдив, Русе, София и Шумен 
депозираха на 18 октомври заявленията си в Министер-
ството на културата и представиха основните послания 
и достойнства на своите кандидатури.

Инициативата датира от юни 1985 г., а идеята е 
на тогавашния гръцки министър на културата - певи-
цата Мелина Меркури. До днес повече от 40 града са 
били културни столици. Освен престиж за тях това 
звание е единствен по рода си стимул за развитието 

им чрез обогатяване на културния живот, творческо 
разнообразие и сближаване на европейските народи. 
България и Италия са определени да бъдат домакини през 
2019 г. На Ботуша състезанието ще тече между 15 града, 
сред които Венеция и Торино. Комисия от 13 независими 
експерти - 6 от България и 7 от други страни - членки на 
ЕС, ще оценява проектните документации. Срещата на 
журито за предварителен подбор на най-добрите канди-
датури е планирана за декември 2013 г., а окончателният 
избор е през есента на 2014 г. Официалното приемане на 
решение ще стане през май 2015 г. в рамките на редов-
ното заседание на Съвета на Европейския съюз. 

Удостоеният с престижната титла град ще трябва 

да подготви целогодишна културна програма със съби-
тия и инициативи, които да привлекат публика и творци 
от цяла Европа. Това означава и инвестиции в по-добра 
градска среда, в изграждането на нови музеи, театри, 
галерии. 

Събрани заедно в Министерството на културата, 
кметовете декларираха, че който и да спечели, всъщност 
няма да има губещи в това съревнование. Министър Пе-
тър Стоянович заяви: „Инициативата ще донесе изклю-
чителни плюсове на осемте града, а за този, който спе-
чели, това ще е голяма чест и отговорност“. Той изрази 
радостта си, че началото на състезанието се поставя 
по приятелски и колегиален начин. 

Убедена съм, че София и Югозападният регион са 
достойни за европейска столица на културата през 
2019 г., коментира кметът на столицата Йорданка 
Фандъкова. Според нея, като се използват силните 
страни на всеки от градовете, които се присъединиха 
към кандидатурата на София (Благоевград, Кюстендил 
и Перник), може да се осъществи мащабно и вълнуващо 
европейско събитие през 2019 г. 

„Организирахме 30 работилници за творчески 
идеи. Получихме 16 хиляди картички. Гледната точка 
на гражданите е тази, която не трябва да изпускаме. 
23 000 автори създават съдържанието на интернет 
профила на София – европейска столица на културата 
2019 г. 

Темата ни – „Сподели София“, е насочена към хора-
та. Те говорят за своя град с ум и сърце. Те са най-го-
лемият му потенциал”, подчерта Фандъкова.

Неповтори-
мият бургаски 
дух, мистерията на Странджа, хилядолетната 
история на Несебър и Аполония ще дадат блясък 
и цвят, така че Бургас да спечели, заяви кметът 
Димитър Николов. Той припомни, че от много годи-
ни изкуството и културата са неразделна част от 
атмосферата на морския град. „Бургас е бохемия, 
Бургас е море. Дълги години нашите съграждани 
са успявали да създават този колорит, авангард и 
неповторим дух. Аз съм изключително горд и щаст-
лив, че в инициативата „Културна столица на Ев-
ропа” ние участваме с целия регион. В периода на 
подготовка всеки имаше възможност да събере 
максимално сили и да покаже чар и вдъхновение. 
Мисля, че това ще бъде и нашето мото”, каза  
Николов.

 

Мечтата ни е да превър-
нем Варна в уютно и вдъх-
новяващо място, в истин-
ска културна картичка на 
България, каза кметът Иван 
Портних. Той припомни, че 
морската столица е първи-
ят български град, който е 
заявил желание да се включи 
в инициативата. „Кандида-
турата е сериозно предиз-
викателство. В нашата кауза повярваха още 12 общини, жизнено 
свързани с Варна. Убеден съм, че инвестициите за култура днес 
са инвестиции за по-добро бъдеще утре. Варна е град на млади-
те хора. Градът ни е сред финалистите за европейска младежка 
столица през 2016 г. Гордеем се с историческото наследство и 
богатия културен календар. Знаем къде можем и искаме да стиг-
нем”, заяви още Иван Портних.

Всеки, който е дошъл във Велико Търново, усеща 
духа, сърцето и душата на България, заяви кметът 
Даниел Панов. Той припомни, че градът има значимо 
културно влияние на Балканите и целия православен 
свят. „Искаме да предложим на Европа своята кауза 
– да творим щастие. Защото това е бъдещето на чо-
вечеството, което търси нова мярка за прогрес. Тя се 
нарича световен индекс на щастието. Велико Търново 
споделя своята кандидатура с 9 общини от цялата об-
ласт. Убедени сме, че Старата столица може да бъде 
европейска столица на културата през 2019 г.“, каза 
Панов.

Достойнствата ни са обусловени 
от богатото културно-историческо на-
следство с над 3200-годишна история. 
Тук е люлката на духовността с княз 
Борис Първи и цар Симеон. Над 30 първи 
неща за България са се случили в нашия 
град – като първото театрално пред-
ставление и първото официално чества-
не на празника на Кирил и Методий през 
1803 г. Имаме богат културен календар, 
който продължава да се развива, посочи 
кметът Красимир Костов.

 

Културната столица на Европа е прекрасна 
възможност за България, създава добър имидж. 
Много е важен пътят, а не толкова целта, Затова 
ще обновяваме града, ще го модернизираме. Мото-
то ни е „Заедно”, тъй като Пловдив е специфичен 
град, в който от много години живеят различни 
етноси”, заяви кметът Иван Тотев. По думите му 
културните събития са един от двигателите за 
икономиката.

Нашето лого за европейска столица на културата 2019 г. е 
„Русе – градът на свободния дух”, каза кметът Пламен Стоилов. 
Според него състезанието е престиж за всеки град и за Бъл-
гария. „Русе е кръстопътен и космополитен град с 20-вековна 
история. Едно остава вечно – неговият дух, като река Дунав, 
която дава настояще, но и обещава бъдеще”, заяви Пламен Сто-
илов. 

Габрово се кандидатира с ясното съзнание 
и силна мотивация да привлича вниманието на 
Европа, за да разшири границите си на влияние, 
каза кметът Таня Христова. Тя сподели, че ре-
шението е взето заради една заръка от мина-
лото и 6000 пожелания от днес: „Тази пролет 
рибар намери писмо в бутилка. Авторът беше 
написал: „Този град ми е и къщата, и държава-
та”. На 15 септември подарихме на всеки ученик тефтерче с молба да откъсне лист, 
да напише своята мечта за града и да ни го изпрати. Получихме над 6000 желания и 
пожелания, рисунки. Имаме хиляди заръки, които сме длъжни да изпълним. Борим се, за 
да може Габрово да има бъдеще. 
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Общинската упра -
ва на Велико Търново ще 
подготви обществени по-
ръчки за над 100 млн. лв. 

идната година. 13 млн. лв. 
са за външни услуги, а ос-
таналите пари ще са от 
европрограми, обявиха съ-
ветниците от Старата 
столица.

Местните парламен-
таристи от няколко ме-

сеца настояват да имат 
право на контрол при 
тези процедури. Искат да 
наблюдават обявяването 
на критериите и условия-
та по договорите. Най-ак-
тивни са от БСП и ВМРО. 
Отделни съветници от 

ГЕРБ също подкрепят иде-
ята за контрол.

На предстоящата се-
сия те ще направят по-
реден опит да получат 
одиторски правомощия. 
В момента местният 
парламент няма думата 
какви критерии да се на-

ложат при процедурите. 
„Стигна се до парадокс 
на сесии да ни се дава 
да разглеждаме как да 
се поставят автомати 
за кафе в обществени 
сгради, но не и да кажем 
по какъв начин да се раз-
пределят милиони от бю-

джета”, гневят се съвет-
ници.

Намеренията си за за-
силен контрол съветници-
те подкрепят и с наскоро 
обявено изследване, че 
Велико Търново е в челни-
те места за нарушения по 
отношение на поръчките.

Общинският съвет иска контрол 
над търговете

Близо година вече Велико Търново 
чака един милион лева от държавата, 
необходими за укрепване на речното 
корито на Янтра. Направен е проект, 
който е изпратен до Комисията по бед-
ствия и аварии и макар да е внесен, по 
него все още няма отговор.

Пет са опасните зони в Търново, къ-
дето реката може да прелее и да при-

чини проблеми. Една от тях се намира 
до кв. „Чолаковци”, където често в по-
следните години бяха заливани градин-
ки, а веднъж реката успя да достигне и 
основния автомобилен мост. В района 
на южния пътен възел ще бъде вложена 
голяма част от средствата, за да се 
изчисти коритото на Янтра от наноси, 
кал и тиня. 

Удариха първата копка на претоварна станция за 
отпадъци край Балчик. Тя ще обслужва три краймор-
ски общини и е част от проекта за изграждане на 
регионално депо на стойност близо 39 млн. лв. по ОП 
„Околна среда”. Очаква се в претоварната станция 
в местността Момчил да постъпват общо 12 351 
тона отпадъци за година от селищата в общините 
Балчик, Каварна и Шабла. През туристическия сезон 
съоръжението ще обработва механично и ще сорти-
ра по 60-70 тона отпадъци за ден, а през останалото 
време от годината - по 40-45 тона. От общото коли-
чество отпадъци над 1600 тона се очаква да бъдат 
растителни. Те ще бъдат компостирани.

В обекта ще се изгради контролно-пропускателен 
пункт за автомобили с автоматична везна, складове 
и други.

Община Несебър ще ремонтира и разширява главния 
път Е-87 в участъка от входа на Несебър до кръговото 
кръстовище за Слънчев бряг. Трасето на съществува-
щия асфалтов път е двупосочно, без обособени бордю-
ри и тротоари, със стабилизирани банкети, многократ-
но е асфалтирано и опасно за движение. 

Прогнозната цена на ремонта е 1,8 млн. лева с ДДС, 
срокът за изпълнение е една година. Техническото пред-
ложение и ценовата оферта са равни по тежест при 
избора на изпълнител.

Министерството на правосъди-
ето отпуска нови близо 1,2 млн. лв. 
за ремонта на сградата на бивше-
то ГУСВ на бул. „Цар Борис III”. Там 
трябва да се преместят районният 
съд и прокуратура на София. Поръч-

ката е за изграждане на подземен и 
надземен паркинг и ограда. Срокът 
за изпълнение е 6 месеца.

През юли правителството от-
пусна 3 млн. лв. за обзавеждане на 
сградата, но тя все още не отго-

варя на условията за местенето на 
съда и прокуратурата. Отпуснати-
те пари за цялостната реконструк-
ция на сградата не покриват ремон-
та на приземните етажи, които се 
наводняват непрекъснато.

Близо 1 млн. лв. от 
Оперативна програма 
„Околна среда” се отпус-
кат за възстановяване и 
ремонт на съществува-
ща туристическа инфра-
структура в природен 
парк „Витоша”. Сумата е 
предназначена за алеите 
при Златните мостове, 
Тихия кът, Драгалевския 
манастир, Бистрица и др. 
Ще се монтират инфор-

мационни табла, ще се 
ремонтира езерото при 
Куртова река, ще се въз-
становят чешми, заслони, 
детски площадки. 

Подготовката на про-
цедурата за пускане на 
обществена поръчка за 
изпълнител трябваше да 
започне още през април и 
част от алеите се очак-
ваше да бъдат готови до 
края на лятото, което не 

се случи. Сега срокът за 
изпълнение на дейностите 
е 210 дни. Изпълнителят 
ще бъде избран на база 

икономически най-изгод-
на оферта, техническото 
предложение има тежест 
60%, цената - 40%.

Петрич търси строител на нова спортна зала. 
Проектът е с прогнозна стойност малко над 3 млн. 
лв. и се финансира по Програмата за европейско те-
риториално сътрудничество Гърция - България 2007-
2013 г. Спортната зала ще се изгради върху общин-
ски терен между улиците „Оборище” и „Рокфелер” и 
ще е със застроена площ 2250 кв. м. Тя ще бъде от 
стоманена конструкция и пожароустойчиви панели. 
Ще може да се използва за волейбол, баскетбол, ханд-
бал, футбол на малки врати, борба и др. Предвидени 
са 653 седящи места, от които 17 за инвалиди. 

След приключване на строежа районът около 
залата ще бъде озеленен. Кандидатите трябва да 
са строителни фирми с оборот за последните три 
години от поне 2,5 млн. лв. Ценовата оферта има 
40% тежест при избора на изпълнител. Техническо-
то предложение, включително гаранционен срок, има 
60%.

Община Белово ще реконструира водопроводната 
мрежа на село Сестримо. Проектът ще се изпълнява 
на два етапа и трябва да приключи на 1 октомври 
2014 г. Кандидатите за изпълнител трябва да дока-
жат достъп до финансов ресурс от поне 1 млн. лв. 
Оборотът за последните три години не трябва да е 
по-малко от 6 млн. лв. 

Изпълнителят ще бъде избран по икономически 
най-изгодната оферта, като предложената цена има 
50% тежест, техническото предложение - 30%, сро-
кът за изпълнение - 10% и за отложено окончателно 
плащане - 10%. Оферти се приемат до 20 ноември.

До края на седмицата 
ще бъде отворена цялата 
дълга част на моста в 
Бургас, включително дяс-
ното отклонение и вто-
рият етаж. Затворено 
ще остане лявото откло-
нение със стълбите към 
пристана, тъй като не е 
приключила сложната ра-
бота по монтиране и на-
стройка на подемника за 
хора с увреждания.

Най-важното в този 
ремонт е, че конструк-

цията е укрепена 50 го-
дини след първоначалния 
монтаж, съобщиха от 
кметството. Върху нея е 
наредена нова настилка 
от гранитни плочи. Това 
е изключително устойчив 
на натоварвания и атмос-
ферни влияния материал, 
който се износва бавно. 
Подменени са перилата, 
като са добавени красиви 
ръкохватки от бук. Тераси-
те за наблюдение и рибо-
лов са разширени. В чело-

то на моста, тоест там, 
където двете черти на „Т” 
се съединяват, е вградена 
ивица от червен гранит, 
ориентирана север-юг. Тя 
изписва Via Pontica, както 
се нарича главният път за 
миграция на птиците от 
Европа към Африка, важна 
част от който е Бургас с 
неговите 3 езера и морско 
крайбрежие.

Цялостният ремонт е 
съобразен с оригиналния 
вид на моста, тъй като 

заедно с Казиното и Мор-
ската градина той е част 
от ансамбъл с културна 
стойност и законът не 
позволява драстични от-
клонения от прототипа. 
До него се стигна, след 
като кметът Димитър 
Николов успя да вклю-
чи обекта в проекта за 
реставрация на остров 
Света Анастасия, оси-
гурявайки допълнително 
европейско финансиране 
за целта.
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Да се строи храм, винаги е трудно – не стига прос-
то да владееш занаята, нужно е да имаш вяра, която 
да вградиш в основите. Да се строи храм на светеца 
закрилник, е още по-трудно. Въпреки това в България 
има много църкви, които носят името на свети Дими-
тър Солунски, почитан като покровител на строите-
лите. Те са градени и надграждани векове наред. Пър-
вите са от времето на Втората българска държава и 
са свързани с легенда, според която свети Димитър 
се е отрекъл от гърците, защото били жестоки и ко-
варни. Иконата му тръгнала да търси по-добро място 
и където се спирала, там вдигали храм. Смята се, че 

намерила покой в Търново, след като в една беззвездна 
нощ свети Димитър се явил пред младия болярин Асен 
и му посочил с огнен меч към Янтра под Трапезица. На 
сутринта Асен извикал майстори да съградят Божи 
дом на посоченото място. Храмът е осветен в 1185 г. 

Всички стари църкви с името на закрилника на 
строителите са датирани в този период. По-късните 
са от времето на Възраждането, когато, било върху 
стари основи, било на различни места, са израствали 
нови. Представяме ви образци, които са ценни като 
градеж и са свързани и с имената на прочути майсто-
ри строители.  

В малкия град Лясковец има 5 църкви и един мана-
стир. Само една от тях обаче е строена по план и под 
надзор на самобитния български архитект и строител 
Колю Фичето. 

Осветена е на Димитровден 1864 г. след 7 години 
работа и 180 000 гроша. В строежа са вложени мате-
риалите от съборената през 1856 г. „Св. Троица“. За 
стените са използвани широки, дялани камъни.

В двора през 1865 г. е направено училище, което по-
късно е съборено. Имало е и дюкяни и читалище. Земе-
тресение през 1913 г. събаря покрива и камбанарията, 
които по-късно са възстановени.

Храмът е трикорабна базилика с един централен ку-
пол, с три входа и открита нартика от запад. 

Църквата „Св. Димитър” във Велико Търново е па-
метник с международно значение. Тя е и сакрално мяс-
то за старопрестолния Търновград. Молитвеният дом, 
издигнат от братята Асен и Петър, е разположен в 
източната част на хълма Трапезица. Тук на 26 октом-
ври 1185 г. е обявено въстанието на Асеневци срещу 
византийската власт. 

Докъм третото десетилетие на XIII век църквата 
остава водещ храм, разрушен към 70-те години от ло-
кано земетресение. От руините после израства нова 
църква, която просъществувала докъм 17-ото столе-
тие. 

Първите разкопки на „Св. Димитър” са от есента 
на 1906 г. През 1981 година храмът е възстановен по 
проект на арх. Теофил Теофилов в чест на 1300-годишни-
ната от основаването на българската държава. Автор-
ската идея на Теофилов била да внесе всички типични 
елементи на Търновско-месемврийската архитектурна 
школа.

Постигнат е добре оформен градеж, редуване на ка-
мък с тухлени пояси, широка и равномерна бяла хороса-
нова фуга, украса от кръгли панички и четирилистници 
и живопис в горните полукръгли пространства. 

Любопитно е, че при разкопките е намерен стар кла-
денец. Вероятно от него са пили вода и Асен и Петър. 
В източното крило, под една от големите сгради, пък 
е открита пещ с диаметър 3 метра. В нея са изпичали 
тухлите за строежа.

Катедралният храм „Св. Димитър” в Стара 
Загора е изграден в периода 1859-1861 г. През ве-
ковете на османското владичество е известен 
като „Папаз еви” - попската къща, и около него се 
оформя българската махала. Старият храм е бил 
едновременно и църква, и училище. С него са свър-
зани и много от основните събития в историята 
на града през Възраждането. Две от тях - живо-
тът и дейността на Васил Левски в Стара Загора 
и посрещането на руските освободителни войски 
и българското опълчение, са изобразени на стено-
писи, разположени на западната стена.

Елица Илчева

Два са големите проекти 
за строеж и реставрация на 
църкви, включени в програ-
мата на КСБ тази година за 
подпомагане със средства 
и дейности на обществено 
значими културни паметници 
и обекти. Това са църквата 
„Св. св. Константин и Елена“ 
в Търново и съвсем новият 
храм „Св. Лазар Български“ в 
габровското село Дебел дял. 

През април беше взето ре-
шение за ремонт на покрива на църквата 
„Св. св. Константин и Елена“ в Търново, а 
тогавашният председател на ОП на КСБ в 
Търново Стоян Стоянов, Великотърновски-
ят митрополит Григорий и кметът на общи-
ната Даниел Панов подписаха тристранно 
споразумение.

Така за пръв път след близо 30 години са 
предприети реални мерки за подобряване на 
състоянието на най-големия и най-красив 
храм, проектиран и построен от майстор 
Колю Фичето през 1872 година.  

Изпълнителят бе определен с търг, ор-
ганизиран от областното представител-

ство. Всички бяха поканени да се включат в 
него. Критерият с най-голяма тежест беше 
цената и на първо място се класира фирма 
„Жилстрой – 96“ ООД. Ремонтът включваше 
цялостна подмяна на покрива и дейности 
по камбанарията и вече е приключен. Про-
ектът за него е изготвен още през 1983 
година и след това само е актуализиран.  

След реставрацията на фасадата ще се 
търсят средства и за вътрешната работа 
по храма, който трябва да бъде изографи-
сан. За щастие олтарът е запазен, съхране-
на е и фигурата на седналия на трон митро-
полит Панарет Рашев. Регионалният музей 

В навечерието на Димитровден Камарата отчита приноса 
си за реализацията на два големи проекта от програмата 
за подпомагане на значими културни паметници

Снимка Денис Бучел
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Църквата „Св. Димитър“ в гоце-
делчевското село Тешово се пази като 
забележителен паметник на строи-
телния гений през Възраждането в 
този край. Тя има голяма историческа 
и архитектурна стойност. Знае се, 
че е строена през годините 1843-1844 
върху мястото на стар параклис.

Инициатор за нейното изграждане 
бил видният църковен настоятел Сава Савов, който измолил турски ферман. Доку-
ментът, написан със златни арабски букви, се пази и днес в църковния архив. След 
това буквално за дни хората събрали пари и вдигнали храма. 

През XIX век Тешово било заможно село, тъй като железарството процъфтявало. 
Населението започнало бързо да се увеличава, църквата се оказала малка, не могла да 
побира всички богомолци. Ето защо започнала подготовка за разширяването. Хаджи 
Андон Русев не само взема инициативата, но изцяло финансира целия строеж. На 
западната входна врата на черквата, отвътре на лявата страна на стената, между 
ктиторите е и портретът на хаджията, който държи църквата в ръце. 

Основите на черквата „Св. Димитър” 
в Пловдив са положени във времето на 
Иван Асен II, след Клокотнишката бит-
ка в 1230 година. Храмът е построен на 
тераса откъм северната страна на ви-
соката част на хълма Джамбазтепе (на 
Трихълмието) и е най-високо изграденият 
на територията на града. 

Съграждана и изгаряна, и пак възста-
новявана, тя следва пътя на другите 
старинни църкви в града. 

Когато почнало последното въз-
становяване на черквата в 1830 г., тя 
представлявала малка полуразрушена 
постройка. През 1838 г., когато е ос-
ветена, църквата е във вида, в който я 
знаем и днес. Строителят - известни-
ят брациговски майстор Стою Иванов, 
издигнал представителна трикорабна 
псевдобазилика, чиято западна фасада 
е оформена от открит притвор с тър-
жествена мраморна колонада. Колоните 
са масивни и завършват с тежки капи-
тели, поддържащи полукръгли арки. Над 
притвора е изградена емпория, отворена 
навътре към храма като балкон. Шест 
двойки каменни колони разделят наоса на 
три кораба. Свързващите ги полукръгли 
арки носят масивно изградените с ро-
допски бигор полуцилиндрични сводове. 

Странно за скромната отвън черк-
ва вътре струи великолепието на един 
стил, съществувал някъде из 
Изтока - в Асирия, Вавилон или 
в Египет, хиляди години преди 
Христа. Подът е изцяло по-
крит с бели мраморни плочи, а 
в средата на централния кораб 
са оформени мозаечни розети 
от цветен камък. Най-впечат-
ляващ е мраморният иконос-
тас, единствен паметник от 
този род в нашето възрожден-
ско изкуство. Той е създаден 
през 1860-1869 г. от одрински 
и местни каменоделци, ръко-
водени от гръцкия художник А. 

Калумен.
Черквата е строена с дарения на 

занаятчии и търговци в Москва, Одеса, 
Виена, Пеща, Акерман, както и пловдив-
ските еснафи.

По инициатива и със средства, съ-
брани от сдружение „Св. Димитър”, през 
2004 -2007 г. е извършен основен ремонт, 
иконите от иконостаса са подменени с 
нови, като старите също са изложени. 

„Свети Димитър” е най-интерес-
ната от всички 78 бобошевски църкви. 
Най-запазената, разположена на най-ху-
бавото място, най-шарената. Намира 
се на няколко километра южно от града, 
високо в планината Руен.

От архитектурна гледна точка е 
достатъчно скромна - еднокорабна с 
вътрешни размери 4,15 м на 2,66 м и ви-
сочина 5,50 м. 

Църквата е била част от манастир-
ския комплекс на средновековния мана-
стир „Свети Димитър“. Манастирът 
възниква в началото на Х век, като пър-
воначално се намира на над с.Скрино. В 
него започва своя монашески път и св. 
Йоан Рилски. Манастирът е разрушен 
след завладяването на България от ос-
манските турци. Възстановен е по вре-
мето на султан Баязид II (1481-1512), но 
не на старото си място, а на югоизток 

- над Бобошево. 
Стенописите са дело на майстори 

от Охридската школа. Те украсяват 
изцяло както стените и свода, така и 
някогашната западна фасадна стена 
(днес това е източната стена на при-
твора). Те са главната художествена 
ценност на паметника, който е от на-
ционално значение. 

В нишата на вратата е изображе-
нието на свети Димитър - един от най-
впечатляващите стенописи. 

В подножието на Родопите, в 
село Паталеница на 15 км от Па-
зарджик, е църквата с най-стран-
на история. Според преданията 
преди нашествието на турците 
в началото на XIV в. молитвеният 
дом, строен два века по-рано, е 
бил засипан с пръст. С времето 
на мястото се образувал хълм. И 
в наши дни е запазен споменът 
от разкриването на църквата, което станало около средата на XIX век от овчар, 
който съзрял оголения връх на металния кръст.

През 1975 г. въз основа на разкритите стенописи проф. Атанас Божков да-
тира изграждането и изписването на църквата към края на XII век. Намерена е 
мраморна плоча с надпис на гръцки, от която става ясно, че строител е Григорий 
Куркуа, протоспатарий и дукс на Филипопол, в 1090/1091 г. 

През 1956 г. църквата е обявена за архитектурен паметник на културата с 
национално значение, а през 1971 г. след проучването на изключително ценните 
стенописи - и за художествен паметник на културата с национално значение. От 
1993 г. до 2007 г. с известни прекъсвания се осъществяват строително-консер-
вационни и защитни работи.

пък пази 44 от иконите, които са били в 
храма. 250 кв. м е застроената площ на 
църквата. Дължината е 30 метра, шири-
ната – 15, височината на колоните - 10,5 
метра. Църквата е трикорабна. Абсида-
та е в бароков стил и с характерните 
за майстора прийоми – фичовски корни-
зи, закривени кобилици и тухлички „вълчи 
зъб”. Друг негов прийом е прилагането 
на дървените въртящи се колони, които 
показват състоянието и стабилността 
на храма. Те са демонтирани и оставени 
на съхранение през 1982 година. В пред-
дверието на храма са вградени надгробни 
плочи на търновски общественици. Тук 
са гробниците на хаджи Николи и на сина 
на Колю Фичето. На 7 октомври тази го-
дина се навършиха 140 години от освеща-
ването на църквата „Св. св. Константин 
и Елена” от първия български владика 
Иларион Макариополски.

В Габрово по предложение на пред-
седателя на областното представи-
телство Богомил Петков КСБ отпусна 
средства за довършителни дейности на 
храма „Св. Лазар Български“ в село Дебел 
дял. Идеята за изграждането е на ини-
циативен комитет с фонд „Свети Лазар 
Български (Дебелдялски)” и лично на бив-
шия председател на областното пред-
ставителство инж. Йовчо Спасов, който 
миналата година почина след тежко бо-
ледуване. Наред с КСБ като организация и 
фирми от бранша са не само инициатори 
за строежа, но и основни дарители. Това 
са габровските „Димас“ и „Проектстрой“, 

„Мазалат“ от „Севлиево, „Калистратов 
груп“ от София и „Стоманобетон“ - Габро-
во, която е основен строител на обекта. 
Сред по-големите спомоществователи 
са и нотариус Пламен Коев и командария-
та на Ордена на тамплиерите в Габрово. 
Проектът е дарен от арх. Иван Николов и 
със съгласието на наследниците на арх. 
Кандилков.

Идеята за построяването на храм 
на името на този най-млад български 
светец, който е изключително популя-
рен в Йерусалим, където са го нарекли 
Български, и не толкова у нас, е от 1996 
г. Тогава по молба на жителите на род-
ното село на светеца Дебел дял община 
Габрово дарява терен. През 2007 г. се 
създава инициативен комитет и фонд, а 
същинската работа е извършена мина-
лата година. Храмът днес е построен, 
в момента се работи по оградата, като 
е приключено с вътрешната мазилка. 
Остава единствено изографисването 
на стените, което може да започне в 
ранната пролет. Освещаването е пред-
видено за края на април, когато ще се 
чества 240-годишнината от рождението 
на светеца. 

До момента в строителството са 
вложени 100 000 лв., необходимите сред-
ства за окончателното завършване са 
40 000 лв., а банковата сметка в лево-
ве е IBAN-BG90UBBS81411010124510;BIC-
UBBSBGSF;ОББ АД – Габрово. За всяко 
дарение се връчват грамоти и удосто-
верения. 

Енорийската църква 
в Пещера е построена в 
1831 г. За неин строител 
се приема Петър Казов 

(Казоолу) от Брацигово. 
Сградата е трикорабна 
с три купола: един голям 
и два по-малки без бара-

бани. Колоните, които раз-
делят корабите, са каменни. 
Върху тях лягат високи арки, 
поддържащи свода, който 
също е масивен. Куполите 
са изградени от тухли, до-
като стените са каменни. 
Отвън има по-ниска аркадна 
нартика с каменни колони и 
полукръгли арки над тях. Ол-
тарната част е отделена с 
дървен, украсен с резба ико-
ностас. Притворът и двуе-
тажната емпория са с дър-
вени решетки. Каменната 
зидария и архитектурните 
детайли от камък са много 
добре изпълнени. В полукръго-
вете над външните прозорци 
има декоративно изписване.
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ПРЕЗЕНТАЦИИ

Доклади и презентации на успешни 
реа лизации ще бъдат изнесени от пока-
нени лектори от ведомства и фирми.

Научнопрактическа конференция
„Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на ПСОВ”

26 ноември  2013 г., 9 часа, зала „Средец”, хотел „Шератон”, София

Генерален партньор

 лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 презентация на компанията партньор – до 10 мин
 изложбен щанд пред заседателната зала
 влагане на рекламни материали в информационния пакет на всеки

     участник
 3 безплатни пропуска за събитието
 30% отстъпка от таксата за участие за всеки 

    следващ участник
 реклама във в. „Строител“ – 1 страница
 реклама в сп. „Булаква“ – 1 страница

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

ПАРТНЬОРСТВО

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

За контакти:

Калоян Станчев, тел.: 0884 202 257
e-mail: events_vestnikstroitel@abv.bg; news.stroitel@gmail.com

Основен партньор

 лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 влагане на рекламни материали в информационния пакет 

    на всеки участник
 2 безплатни пропуска за събитието
 20% отстъпка от таксата за участие за всеки следващ участник
 реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница
 реклама в сп. „Булаква“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

Партньор

 лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница
 лого на компанията на корицата на сп. „Булаква“
 1 безплатен пропуск

Цена на пакет: 1500 лв. (без ДДС)

Предлагаме ви следните партньорски пакети

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ – 100 лв. (без ДДС). 

ЗАПЛАЩАНЕ с банков превод 

по следната банкова сметка:

„Вестник Строител“ ЕАД, 
Корпоративна ТБ, 
IBAN BG65KORP92201026374201, 
BIC KORPBGSF
Представителите на законодателната, 
държавната и местната власт не заплащат 
такса участие.

Защо да бъдете наш партньор:

 ще представим вашата компания пред точната 
    аудитория

 ще промотираме вашия опит, продукти и услуги
 ще предоставим възможности за разширяване 

    на вашите бизнес контакти

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

Официален медиен партньор

По състоянието и степента на развитие на водната инфраструктура може да се съди за състоянието и степента на раз-
витие на обществото. Изграждането на ВиК инфраструктурата у нас обаче среща определени проблеми. Тяхното решаване 
изисква съвместните усилия на всички държавни и обществени институции, имащи отношение към тази сфера.

Във връзка с това КСБ и БАВ за трета поредна година организират конференция, на която да бъдат публично дефинирани и 
дискутирани най-належащите въпроси в областта на пречистването на отпадъчните води на населените места: 

 открояване на т.нар. най-добри налични технологии; 
 качеството на предлаганите за финансиране проекти и критериите за тяхната оценка; 
 ролята на отговорните фактори – съответните парламентарни комисии, централната администрация, общините, ВиК дру-

жествата и неправителствените браншови организации за ускоряване на процесите, свързани с развитието на ВиК сектора, и др. 

Конференцията дава възможност за публично представяне на гледните точки и намеренията на отговорните институции, 
ВиК дружества, проектанти, строители и неправителствени браншови организации, както и за запознаване с най-добрите тех-
нологии и практики от известни чуждестранни експерти.

ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

1. Състояние на сектора за отпадъчни води у нас – финансиране, проектиране, 
    строителство и експлоатация;
2. Най-добри налични технологии – български и чуждестранен опит;
3. Успешни реализации – примери у нас и в чужбина.

КАТО СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ СА ПОКАНЕНИ

Вицепремиерът по еврофондовете
Министърът на околната среда и водите
Министърът на регионалното развитие
Министърът на инвестиционното проектиране
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AS SPECIAL GUESTS ARE INVITED

Deputy PM for EU Funds 
Minister of Regional Development 
Minister of Environment and Water 
Minister of Investment Planning 

PRESENTATIONS 

Reports and presentations of successful 
implementations will be given by invited 
lecturers from institutions and companies.

Bulgarian Construction Chamber 
and  

Bulgarian Water Association

Scientific and practical conference 
“Challenges in the construction and operation of WWTP”

26 November 2013, 9 a.m., Sredets Hall, Sheraton Hotel, Sofia 

General partner 

 company logo at the back of the event stage 
 presentation of the company partner  – up to 10 min 
 exhibition booth in front of the conference hall 
 insertion of promotional materials in the information 

   package for each participant 
 3 free passes for the event
 30% discount on the entry fee for each next participant 
 advertisement in “Stroitel” newspaper – 1 page 
 advertisement in “Bulacqua” journal – 1 page

Package price: BGN 5,000 (VAT excluded)

organize 

PARTNERSHIP 

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

Contact:

Kaloyan Stanchev, tel: 0884 202 257
e-mail: events_vestnikstroitel@abv.bg; news.stroitel@gmail.com

Main partner 

 company logo at the back of the event stage 
 insertion of promotional materials in the information 

    package for each participant 
 2 free passes for the event 
 20% discount on the entry fee for each next participant 
 advertisement in “Stroitel” newspaper – 1/2 page 
 advertisement in “Bulacqua” journal – 1/2 page 

Package price: BGN 3,000 (VAT excluded)

Partner 

 company logo at the back of the event stage 
 advertisement in “Stroitel” newspaper – 1/2 page 
 company logo on the cover of “Bulacqua” journal 
 1 free pass for the event 

Package price: BGN 1,500 (VAT excluded)

We offer the following partner packages 

PARTICIPATION FEE – 

BGN 100 (VAT excluded). 

PAYMENT by bank transfer 

to the following bank account:

“Stroitel” newspaper EAD,
Corporate Commercial Bank 
IBAN BG65KORP92201026374201, 
BIC KORPBGSF
Representatives of the legislative, state and local 
governments do not pay fee. 

Why be our partner:

 we will present your company to the right audience
 we will promote your experience, products and services 
 we will provide opportunities to expand your business

    contacts

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

Official media partner 

By the state and level of development of water infrastructure can be judged for the state and level of development of society. The 
construction of water infrastructure in our country, however, encounters certain problems. Their solution requires the joint efforts of all state 
and public institutions related to this sector. 

In this connection BCC and BWA for the third consecutive year organize a conference at which to be publicly defined and discussed the 
most pressing issues in the field of wastewater treatment in urban areas: 

 highlighting the so-called best available technologies;  
 the quality of projects for funding and criteria for their evaluation;  
 the role of decision-makers – respective parliamentary committees, central administration, municipalities, water companies and non-

governmental sector organizations to accelerate the processes associated with development of the water sector, etc. 

The conference allows for public presentation of the views and intentions of the responsible institutions, water companies, designers, 
builders and non-governmental sector organizations as well as acquainting with the best technologies and practices presented by invited 
experts. 

CONFERENCE TOPICS 

1. State of the sector for wastewater treatment in our country – funding, design, 
    construction and operation;
2. Best available technologies  – Bulgarian and foreign experience;
3. Successful projects – examples at home and abroad.
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Акад. Ячко Иванов, Венцеслав 
Стоянов, Магдалена Иванова - 
Eвропейски политехнически уни-
верситет, ВСУ „Любен Караве-
лов“ – София

Използването на материали в 
живота на човека датира от хиля-
долетия. Проследявайки историята 
на строителното материалозна-
ние, следва да отбележим XIX век, 
когато благодарение на Льо Шате-
лие на човечеството бе даден един 
от най-използваните материали 
– циментът, и появилият се след 
него т.нар. сив великан – бетонът. 
Миналият век бележи изключите-
лен прогрес в развитието на мате-
риалознанието, новите материали 
и технологии и затова той с право 
бе наречен век на новите материа-
ли. Бурното развитие на материа-
лознанието бе резултат от изклю-
чителен напредък на техниките 
на изследвания и създаването на 
изчислителната техника и инфор-
мационните технологии. Наред с 
появата на полимерните материа-
ли и композити, нанотехнологиите, 
в края на XX век и началото на XXI 
век бурно развитие получиха инова-
тивните строителни материали, в 
това число високотехнологичните 
бетони.

Развитие на високотехноло-

гичните бетони

Започналото в големи мащаби 
изграждане на отговорни съоръ-
жения (мостове, високоетажни 
сгради и др.) в последните години 
на миналия век и началото на XXI 
век бе една от предпоставките 
за развитие на изследванията за 
решително подобряване на свой-
ствата на стандартните бетони. 
За пръв път този нов клас бетони 
е дефиниран през 1989 г. Той удо-
влетворява изискванията: 

а) като бетонна смес да се са-
моуплътнява;

б) в ранна възраст да не допус-
ка появата на начални дефекти;

в) след втвърдяване да га-
рантира висока съпротивителна 
способност срещу екстремни въз-
действия.

Втората главна причина за 
тяхната поява е тенденцията за 
нарастване възнагражденията на 
строителните работници, което 
е съчетано с намаляване на умени-
ята им, т.е. с привличане на хора с 
по-ниска квалификация.

Високотехнологичните бетони 
(HPC) представляват комбинация 
от изисквания към изпълнение и 
стабилност, които не могат да 
бъдат постигнати рутинно с из-
ползването на конвенционални 
компоненти, смесване, полагане 
и температурно третиране. HPC 
могат да се класифицират като 
бетони за специални приложения, 
като в допълнение на посочените 
по-горе характеристики се доба-
вят и изисквания за лесно полагане, 
компактност без сегрегация, висо-
ка дълготрайност, редуцирана ек-
зотермия при втвърдяване, евтина 
експлоатация и стабилност в усло-
вията на агресивна околна среда.

Самоуплътняващи се бетони

От 1988 г. самоуплътняващи-
те се бетони (SCC) са обект на 
засилен теоретичен и практичес-
ки интерес. Вече може да се счита, 
че са утвърдени основните изиск-
вания за състава им:

а) ограничено съдържание и ед-
рина на едрия добавъчен материал;

б) ниски стойности на В/Ц от-

ношение (цимент + минерална пра-
хообразна добавка);

в) задължително използване на 
суперпластификатори.

В резултат на тези най-общи 
изисквания самоуплътняващите 
се бетонни смеси са с променена 
концепция за проектиране на със-
тава, технология на приготвяне и 
полагане. Бетонната смес тече 
под действието на собственото 
си тегло, лесно прониква в най-
сложните конфигурации на кон-
струкциите (както и в най-гъста-
та армировъчна мрежа), без да е 
необходимо вибриране. Наличието 
на повишено съдържание на пра-
хообразната компонента и ниско 
В/Ц отношение гарантира висока 
хомогенност на бетонната смес 
без наличие на разслояване и водо-
отделяне при транспортиране и 
полагане. В същото време опитът 
показва, че крайните свойства на 
този клас иновативен композит 
силно зависят от реологичното 
му поведение. Използвайки основ-
ните реологични характеристики 
(гранично напрежение на срязване 
 и пластичен вискозитет ), е въз-

можно да се предскажат свойства-
та му, правилно да се подберат 
компонентите му, като на тази 
основа се моделират основните 
технологични процеси. Реологията 
все повече се налага, за да се раз-
бере механизмът на подвижност 
на композитната смес, оптимизи-
ране на състава и контролиране на 
самоуплътнението чрез избор на 
подходящо оборудване, експеримен-
ти и процедури.

Използването на фини мине-
рални добавки (минерални брашна, 
летяща пепел, микросилициев прах 
и др.), поликарбоксилатни силно 
водоредуциращи химични добавки 
(HRWRA) и др. поставя въпроса за 
детайлно изучаване на съсъхва-
нето на пресния бетон, седимен-
тацията на едрите компоненти, 
пълзенето на втвърдения бетон. 
Първите резултати от използва-
нето на комбинацията на метакао-
лин (МК) и микросилициев прах (SF) 
в самоуплътняващите се бетони 
показват обещаваща възможност 
за управление на тяхното реоло-
гично поведение. Употребата на 
два вида фини минерални добавки 
с пуцоланови свойства е в процес 
на задълбочени изследвания, като 
се отбелязва възможността, че 
по-рационална е употребата само 
на МК, изискващо 25-35% по-мал-
ко количество HRWRA. Специално 
внимание се отделя за изясняване 
влиянието на високото съдържание 
на летяща пепел върху свойствата 
на SCC. Въпросите, свързани с при-
ложението на SCC, които все още 
не са намерили адекватно решение, 
са: преодоляване нарастването на 
хоризонталното налягане върху 
кофража с увеличаване на течли-
востта и оптимизация при проек-
тиране състава на SCC и особено 

при високо- и супервисокоякостни-
те бетони (HSC, UHSC).

Тук отношението В/Ц е по-
добре да се означава като отно-
шение вода - прахообразна ком-
понента (цимент + минерална 
прахообразна добавка).

Високо- и свръхвисокоякостни 

бетони

Високоякостните бетони 
(HSC) са вид HPC, характеризи-
ращи се с якост на натиск над 40 
(60) N/mm2. В допълнение към тях 
се предявяват изисквания за ви-
сока плътност, дълготрайност, 
мразо- и абразивна устойчивост 
или комбинация от тези характе-
ристики. Показателите за повише-
на дълготрайност се реализират 
по-трудно в сравнение с тези за 
висока якост. За постигането на 
изискванията за висока якост или 
дълготрайност в HSC се влагат 
допълнителни финоразмерни ком-
поненти, като най-често използва-
ни са летяща пепел, микросилициев 
прах и ситно смляна доменна шлака 
– използвани поотделно или в ком-
бинация. С използване на химични 
добавки от типа на HRWRA се по-
стига намаляване на В/Ц и управля-
ване процесите на структурообра-
зуване. Освен с повишена якост на 
натиск HSC се характеризират с 
повишени модул на еластичността 
и якост на опън при огъване.

Обект на задълбочено изслед-
ване на HSC е автогенното съ-
съхване, проявяващо се в ранна 
възраст. Във влагане на добавки, 
намаляващи съсъхването, в ком-
бинация с рециклирани керамични 
едри добавъчни материали (ЕДМ) 
може да се получат бетони с липса 
на пукнатини, образувани в ранна 
възраст.

Подклас на високоякостните 
бетони са супервисокоякостните 
бетони (UHSC), които са обект на 
интензивни изследвания в послед-
ните години.

Целта за постигане на якост 
на натиск от циментов композит, 
съизмерима с тази на стоманата 
датира от 1970 г.

Понастоящем като характе-
ризиращ показател за UHPC е як-
ост на натиск над 150 N/mm2, но 
тези бетони притежават високи 
якост на опън при огъване и модул 
на еластичност. Недостатък на 
тази група бетони е влошената 
обработваемост поради ниското 
В/Ц и влагането на относително 
големи количества фини пълните-
ли и дисперсна (метална и поли-
мерна) армировка. Перспективата 
на UHPC е производство на тън-
костенни елементи в заводски ус-
ловия със задължителна термична 
обработка.

Общ недостатък на HSC и 
UHSC в сравнение с конвенционал-
ния бетон е повишената чувст-
вителност на свойствата. Това 

предопределя акцента на изслед-
ванията – влияние на компоненти-
те върху физичните и механичните 
свойства, възможност за замяна 
на компоненти от състава и др. В 
допълнение степента на качест-
вения контрол при производство и 
употреба на HSC трябва да бъде 
на изключително ниво. 

Бетони със самовъзстановява-

ща се структура

В последните години, с цел 
повишаване дълготрайността на 
бетона, все повече популярност 
добиват методите за създаване 
на нов клас високотехнологични 
бетони – тези със самовъзстано-
вяваща се структура (self-healing 
concretes – SHC).

Това са клас иновативни цимен-
тови композити с възможности за 
предотвратяване и възстановява-
не на евентуално частично разру-
шаване и повишаване надеждност-
та на първоначалното състояние 
(„здраве“), с което значително се 
намаляват разходите при експло-
атация. Самовъзстановяването 
се дефинира като самостоятелно 
отстраняване на повреди в струк-
турата, причинени от механични, 
термични или химични въздейст-
вия. То се осъществява от ком-
поненти, които вече се намират 
в обема на материала. По своя ха-
рактер на протичане общоприето 
е самовъзстановяването на струк-
турата да се разделя на 

автогенно и автономно.

Поради сходствата си с ле-
чебния процес при живите органи-
зми материалите, притежаващи 
способността да възстановяват 
структурата си, се наричат са-
молекуващи се (self-healing). Ав-
тогенното самовъзстановяване 
е естествен процес на затваряне 
и запълване на пукнатини в бето-
ните, работещи във влажна среда. 
Съществуват относително голям 
брой механизми, предложени за 
обяснение на ефекта от самоуп-
лътнение на структурата:

а) съществуващият свободен 
портландит (Ca(OH)

2
) в цименто-

вия камък, разтварящ се под наля-
гане от проникващата вода;

б) набъбване на втвърдената 
циментова паста (ВЦП);

в) химични реакции на ВЦП и во-
дата (вторична хидратация);

г) осмотично налягане;
д) физично запушване на капи-

лярите, предизвикано от отделя-
нето на несвързани частици на ци-
ментовата паста и формирането 
на „филтърна тапа“.

От изброените механизми с 
най-голямо значение са последни-
те три, при които се осъществява 
необратимо самовъзстановяване 
на циментовия камък. Като резул-
тат от автогенното уплътнение 
на структурата се регистрира 
4-5% увеличение на якостта.

За пръв път идеята за авто-
номно самовъзстановяване на 
порьозната структура на бето-
на е разработена от White et. al. 
Това самолекуване на повредена-
та структура се дължи на осво-
бождаване в материала на капсу-
лирани до момента на повредата 
вещества за самовъзстановява-
не. Нарастването на пукнатина-
та предизвиква разрушаване на 
обвивката на микрокапсулата, 
веществото на самовъзстановя-
ване (ВС) се разтича в пукнати-
ната, свързва се с втвърдител и 
след процес на полимеризация пук-

натината се запълва с втвърден 
полимер. Посочените ВС формират 
самостоятелен клас „умни матери-
али“, притежаващи способността 
за възстановяване на леки повреди 
в бетони без външна намеса.

Друг вид SHC със способност 
за автономно самовъзстановяване 
са бетоните с вложени кухи стък-
лени влакна (d=500 μm), съдържащи 
ВС. Поведението на този композит 
може да се класифицира като па-
сивно „умно самовъзстановяване“. 
В случая свойството чувствител-
ност (sensing action) на натоваре-
ния композит при пукнатинообра-
зуването активира контролирано 
отдаване на ВС чрез разрушаване 
на крехките стъклени влакна. На-
соките на изследванията в облас-
тта на SHC са насочени в добавя-
не на възможност циментеният 
композит сам да локализира мяс-
тото на повредата (self-diagnostic 
composite).

Недостатъците на SHC не са 
напълно изяснени, но съществена 
трудност е установяването дали 
количеството на ВС е напълно 
използвано, чрез което да се га-
рантира възможност за повторно 
самовъзстановяване структурата 
на композита.

Съществуват разработки за 
изясняване размерите на пукна-
тината за ефективно автогенно 
самовъзстановяване и влияния на 
параметри на средата, като наля-
гане и рН на водата, температура, 
съдържание на хлориди и др. Редица 
от факторите имат случаен харак-
тер и трудно могат да се вложат 
в конкретни инженерни изчисления.

Бетони с наноразмерни  

компоненти

Този клас HPC е свързан с про-
вежданите напоследък интензив-
ни изследвания за създаването на 
„умни (интелигентни)“ материали 
и структури. Бетонът трудно 
може да бъде класифициран като 
„умен“, но с включването в негова-
та структура на оптични влакна 
и/или нанотръбички, нановлакна 
и други наноразмерни материали 
се превръща в такава структура, 
т.е. той вече формира класа на 
т.нар. вътрешно умни циментни 
композити. Понастоящем е труд-
но да се определят и специални-
те приложения на бетоните с 
наноразмерни компоненти, като 
очакванията са за управление 
на структурата и свързаното 
с това подобрено поведение при 
екстремни въздействия.

Развитието на изследвания-
та за създаване на високотехно-
логични бетони, основано на по-
стиженията на физико-химията 
на процесите на хидратация и 
структурообразуване на цимента, 
на напредъка на информационните 
технологии и на уредостроенето 
(изследователската апаратура) 
открива нова ера в приложението 
на „сивия великан“ – бетона. Тези 
бетони формират нов клас стро-
ителен материал с подобрени 
свойства, експлоатационна на-
деждност и дълготрайност, поз-
воляващ създаването на модерни 
и иновативни съоръжения с нама-
лени разходи за строителство и 
експлоатация. По-голямата част 
от високотехнологичните бетони 
способства и за подобряване на ес-
тетическия вид на съоръженията. 
Така също те биха гарантирали 
устойчиво развитие на строител-
ството след теоретично и прак-
тическо решаване на неизяснени-
те досега въпроси и проблеми.

Снимка Денис Бучел
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Понятие за обновяване  

и цел

Понятието обновяване се де-
финира с разпоредбата на § 1, т. 
10 от ДР към Закон за управление 
на етажната собственост (ЗУЕС) 
[2] като „строителни и монтажни 
работи, свързани с изпълнението 
на което и да е от съществените 
изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от 
Закона за устройство на терито-
рията (ЗУТ) [1], които се извърш-
ват по време на експлоатацията 
и засягат конструктивните еле-
менти на строежа, ограждащите 
конструкции и/или елементи на 
сгради, съоръжения и/или елементи 
на техническата инфраструктура 
- отоплителни, вентилационни, кли-
матични, електрически, водоснаб-
дителни, канализационни и други 
инсталации”.

 Друга дефиниция, дадена с 
текстовете на § 5, т. 66 от ДР на 
ЗУТ, прецизира понятието основно 
обновяване на строеж като „ком-
плекс от строителни и монтажни 
работи, свързани с изпълнението 
на съществените изисквания по 
чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ, които се 
извършват по време на експлоата-
цията и засягат конструктивните 
елементи на строежа, включител-
но ограждащите конструкции и 
елементи на сгради, съоръжения 
и елементи на техническата ин-
фраструктура - отоплителни, 
вентилационни, климатични, елек-
трически, водоснабдителни, кана-
лизационни и други инсталации”.

Обследване на строежите

Нормативно въпросът е уреден 
в текстовете на чл. 20 и следващи-
те на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. 
за техническите паспорти на 
строежите (Наредба №5/2006 г.) 
[4]. Обследването на едропанелни-
те жилищни сгради (ЕПЖС) е част 
от процедурата по паспортизация 
на съществуващстроеж, като 
извън това обследване на стро-
еж може да се извърши и по всяко 
времепри експлоатацията му по 
желание на собствениците или по 
искане на контролнитеоргани. Об-
следването на строежа обхваща:

1) съставяне на информацион-
на база данни за нормативните 
(проектните) стойности на тех-
ническите характеристики на об-
следвания строеж, в т.ч. и тези, 
свързани със съществените изи-
сквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ;

2) установяване на действи-
телните технически характерис-
тики на строежа по разделите на 
част А от техническия паспорт;

3) анализ на действителните 
технически характеристики на 
строежа и оценка на съответ-
ствието им с нормативните стой-
ности, определени с нормативните 
актове, действащи към въвеждане-
то на строежите в експлоатация;

4) разработване на мерки;
5) съставяне на доклад за ре-

зултатите от обследването.
Обследването на строежите 

се извършва от консултант, полу-
чил удостоверение по реда на на-
редбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, или 
от проектанти от различни спе-
циалности с пълна проектантска 

правоспособност. Обследването 
за енергийна ефективност е част 
от общото обследване на стро-
ежите и се извършва от физически 
или юридически лица, които отго-
варят на изискванията, определени 
в Закона за енергийната ефектив-
ност (ЗЕЕ) (чл. 25, ал. 1 от Наредба 
№5/2006 г. във вр. с. чл. 176в, ал. 1 
- 4 от ЗУТ).

Технически паспорти на едропа-

нелните жилищни сгради

Съгласно официалната дефини-
ция, дадена с разпоредбата на § 5, 
т. 64 от ДР към ЗУТ, технически-
ят паспорт на строеж е документ, 
който включва техническите ха-
рактеристики на елементите на 
строежа, свързани с изпълнението 
на съществените изисквания по чл. 
169, ал. 1 - 3 от ЗУТ, инструкции за 
експлоатация, обслужване, обслед-
ване, поддържане и ремонт, и отра-
зява всички извършени строителни 
и монтажни работи след въвежда-
нето на строежа в експлоатация. 
В техническия паспорт на строежа 
се определят сроковете за извърш-
ване на основните и текущите ре-
монти на строежа и се съдържат 
данни за всички издадени сертифи-
кати на строежа, изискващи се от 
други нормативни актове. Техни-
ческият паспорт на съществуващ 
строеж се съставя от лицата, 
извършили обследването (чл. 176б, 
ал. 2, ЗУТ). Техническият паспорт 
на съществуващ строеж, по смисъ-
ла на § 1, т. 2 от ДР на Наредба № 
5/2006 г., се съставя след и въз ос-
нова на резултатите от проведено 
обследване и оценка на строежа за 
установяване на характеристики-
те му, свързани с изискванията на 
чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ, с изключение 
на част Г „Енергиен паспорт на 
сграда” (чл. 14, ал. 1, чл. 20, ал. 1 
от Наредба №5/2006 г.). Всяка про-
мяна в състоянието на съществу-
ващ строеж след въвеждането му в 
експлоатация като реконструкция, 
основен ремонт, основно обновява-
не, пристрояване, надстрояване или 
промяна на предназначението на 
съществуващ строеж или на част 
от него, включително изпълнение 
на СМР, за които не се изисква раз-
решение за строеж, но с които се 
засягат основните характеристи-
ки на строежа по чл. 169, ал. 1 - 3 
ЗУТ, се отразяват в техническия 
паспорт, съставен по реда, описан 
по-горе ( чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от На-
редба №5/2006 г.). Това означава, 
че специално за съществуващите 
строежи, в това число и за ЕПЖС, 
техническият паспорт се съставя 
преди започване на процедурата 
за обновяване (когато такъв не е 
изготвян) и се актуализира след 
нейното приключване.

В § 2 от Преходните и заклю-

чителните разпоредби на Наредба 
№ 5/2006 г. са определени периоди 
и крайни срокове, в които трябва да 
се извърши обследване на същест-
вуващите строежи.

Разрешаване  

на строителството

Разрешение за строеж се из-
дава от главния архитект на об-
щината, а за градовете с районно 
деление по решение на общинския 
съвет - от главния архитект на 
района, въз основа на съгласуван и 
одобрен инвестиционен проект, ко-
гато такъв се изисква. Принципно 
инвестиционните проекти могат 
да се изработват в 3 фази – иде-
ен проект, технически проект и 
работен проект, в зависимост от 
вида, предназначението, големина-
та и местоположението на проек-
тираните обекти и изискванията 
към проектните решения. Но в 
конкретния случай на обновяване 
на ЕПЖС обемът и обхватът на 
необходимите СМР се описват от 
мерките в Част Б на техническия 
паспорт „Мерки за поддържане на 
строежа и срокове за извършване 
на ремонти”.

Разрешение за строеж за из-
вършване на строителни и мон-
тажни работи като основен ре-
монт, реконструкция, основно 
обновяване, преустройства, рес-
таврация и адаптация, при които 
се засяга конструкцията на стро-
ежа, се издава след извършено об-
следване и съставяне на техниче-
ски паспорт на строежа.

В изключение от общото пра-
вило законът (ЗУТ) определя две 
нива на облекчен режим за разре-
шаване на строителството съо-
бразно характера на предвидени-
те СМР, предмет на изпълнение, 
а именно: строежи, за които не се 
изисква одобряване на инвестицио-
нен проект за издаване на разреше-
ние за строеж, а именно изброени-
те в чл.147, ал.1 от ЗУТ, и видове 
строително-монтажни работи по 
чл. 151 от ЗУТ, които не подлежат 
на разрешителен режим за реализи-
рането им - за извършването им не 
се изисква издаване на разрешение 
за строеж, включително и изгот-
вянето на инвестиционен проект.

В случаите, когато за предви-
дените СМР не се изисква одобря-
ване на инвестиционен проект, а 
именно тези, описани в чл. 147, ал. 
1 от ЗУТ, разрешение за строеж 
се издава само въз основа на ис-
кането за разрешение и документ 
за собственост. В разрешението 
за строеж се вписват видовете 
строителни и монтажни работи, 
които ще бъдат изпълнени. Такива 
случаи, които могат да възникнат 
при обновяване на ЕПЖС, са:

• монтаж на инсталации, съо-

ръжения и уредби с изключение на 
съоръженията с повишена степен 
на опасност, подлежащи на техни-
чески надзор от Главна дирекция 
„Инспекция за държавен техниче-
ски надзор” (т. 2 на чл. 147, ал. 1, 
ЗУТ);

• остъкляване на балкони и 
лоджии с изключение на разположе-
ните към първостепенната улична 
мрежа (т. 12 на чл. 147, ал. 1, ЗУТ);

• монтаж на инсталации за 
производство на електрическа 
енергия, топлинна енергия и/или 
енергия за охлаждане от възобно-
вяеми източници с обща инстали-
рана мощност до 30 kW (т. 14 на 
чл. 147, ал. 1, ЗУТ).

Реализиране  

на строителството  

и разрешаване на ползването

За да се пристъпи към начало/ 
реализиране на строителството, е 
необходимо да са налице: 

• одобрен инвестиционен про-
ект (когато такъв се изисква),

• влязло в сила разрешение за 
строеж, заверено от органа, който 
го е издал,

• сключен договор за упраж-
няване на строителен надзор (за 
строежите от първа до четвърта 
категория задължително), техни-
чески ръководител (за строежите 
от пета категория),

• сключен договор за строи-
телство (по аргумент на чл. 157, 
ал. 2, ЗУТ).

С ъ г л а с н о  р е з п о р е д б и -
те на чл. 7, ал. 2 от Наредба  
№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне 
на актове и протоколи по време 
на строителството (Наредба 
№3/2003 г.) [5] при вътрешни преу-
стройства, каквито по същество 
са случаите с обновяване на ЕПЖС, 
за начало на строителството се 
счита датата на заверка на запо-
ведната книга.

Съгласно текстовете на чл. 
231 от ЗУТ изискванията към фи-
зическите и юридическите лица, 
извършващи строителство, се 
уреждат със закон – Закона 
за Камарата на строителите 
(ЗКС) [3].

Строителният надзор се 
упражнява задължително от 
консултант за строежите от 
първа до четвърта катего-
рия, а за строежите от пета 
категория – от технически  
ръководител.

По време на строителство-
то се упражнява и авторски над-
зор от страна на проектанта, 
свързан с авторското му право 
за точното спазване на изра-
ботения от него инвестицио-
нен проект. Условията и редът 
за осъществяване на авторски 
надзор по време на строител-
ството се определят чрез до-
говор между възложителя и про-
ектанта. Авторският надзор по 
всички части (след 26.11.2012 г., 
до този момент – само по част 
„Конструктивна”) е задължите-
лен за всички строежи от първа 
до пета категория включително.

Лицето, упражняващо строи-
телен надзор, или техническият 
ръководител за строежите от 
пета категория преди започването 
на строежа заверява заповедната 
книга на строежа и уведомява пис-
мено в 7-дневен срок от заверката 
общината, специализираните кон-
тролни органи и регионалната ди-
рекция за национален строителен 

контрол (ЗУТ, чл. 158, ал. 2).

Актове и протоколи, които 

трябва да се съставят при 

обновяването на ЕПЖС 

С актовете и протоколите по 
време на строителството учас-
тниците удостоверяват обсто-
ятелствата за изпълнението на 
строежа в съответствие с из-
дадените строителни книжа и с 
изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3, 
ЗУТ, изпълнението на строителни-
те и монтажните работи с мате-
риали, изделия, продукти и други в 
съответствие със съществените 
изисквания към строежите, както 
и за спазване на технологичните 
изисквания за влагането им.

С Наредба 3/2003 г. се опре-
делят задължителни образци за 
съставяне на актове и протоколи 
съобразно категорията на стро-
ежите по чл. 137, ал. 1, ЗУТ, но с 
разпоредбата на чл. 9 от същата 
наредба е регламентирано задъл-
жение на участниците в строи-
телството при изпълнението на 
строежа да съставят и всички не-
обходими актове съгласно изисква-
нията на действащата норматив-
на уредба за контрол и приемане на 
строителни и монтажни работи, 
непосочени в Наредба №3/2003 г.

С ъ г л а с н о  Н а р е д б а  
№ 3/2003 г., съобразно с определе-
ната категория и според вида на 
извършените/приеманите работи 
по време на строителството се 
попълват следните актове и про-
токоли - образци № 4, 7, 12, 14 (при 
намеса в конструкцията), 15, 16 и 
17 (при монтаж на нови/подмяна на 
съществуващи машини и съоръже-
ния).

Съгласно чл. 168, ал. 1, т. 2 от 
ЗУТ лицето, упражняващо стро-
ителен надзор, осъществява кон-
трол за пълнотата и правилното 
съставяне на актовете и прото-
колите по време на строителство-
то, които за строежите от 1-ва до 
4-та категория се подписват от 
технически правоспособните фи-
зически лица, определени за надзор 
по съответните части на проек-
та, а за строежите 5-а категория 
това е в отговорност на техни-
ческия ръководител, който, както 
споменахме по-горе, осигурява и 
изпълнението на отговорностите 
на строителя. Актовете и прото-
колите се подписват от състави-
телите и присъствалите лица съ-
гласно приложенията от [5], които 
носят солидарна отговорност за 
достоверността на съдържащите 
се в тях данни.
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е да има условия фирмите да 
приемат ученици на големи-
те обекти. 

В Германия два дни уче-
ниците учат теория и еле-
ментарна практика, три са 
на подходящо работно мяс-
то, където им се заплаща. А 
след като приключат обуче-
нието, остават на работа. 
Така че хората го правят, но 
аз не виждам при нас кога ще 
стане.

Защо? 

В онези страни бизне-
сът е създаван в продълже-
ние на стотици години, има 
възможности и плаща 60% 
от издръжката на ученици-
те за тяхната професио-
нална подготовка. Правите 
ли разликата – тук не искат 
фирмите дори да взимат 
пари, за да обучават. В мо-
мента вървят проекти за 
училищни практики. Европа 
отпусна милиони евро за 
проекти. От бизнеса се иска 
да сключи договори с учили-
щата, да осигури подходящи 
работни места и настав-
ник, който да се занимава с 
група ученици, срещу което 
ще получава пари. Но няма 
кандидати, защото при сви-
тата икономика в момента 
фирмите не могат да осигу-
рят условия дори за своите 
работници. И така парите 
се губят. Аз искрено вярвам, 
че скоро нашите фирми ще 
излязат от затрудненията 
и ще приемат деца. 

За момента предложих в 
министерството друг вари-
ант – да осигуряваме подхо-
дящо работно място поне в 
училище, както правим ние. 
До последния ден тук уче-
ниците строят - и сухо, и 

плочки, и зидария, и ВиК, и 
електроинсталации. 

Има ли други подобни 

проблеми в системата на 

професионалното образо-

вание?

На една среща при ми-
нистър-председателя Пла-
мен Орешарски за профе-
сионалното обучение и за 
идеята за валидирането 
на професионални умения 
изразих притесненията на 
директорите, че има нор-
мативни документи, които 
ни задължават да каним 
специалисти от бранша 
на държавните изпити за 
квалификация. За съжале-
ние бизнесът няма време. 
А това е мястото, където 
може да се види какво знаят 
зрелостниците и при нужда 
да се коригира учебният про-
цес. За съжаление от 100 в 
национален мащаб само в 20 
училища можем да се похва-
лим, че на изпитите им са 
присъствали представите-
ли на бизнеса.

Аз съм канил много пъти 
професионалистите да 
участват и в разработва-
нето на програмите и учеб-

ните планове. Те трябва да 
ни кажат кое да изхвърлим, 
и кое ще е нужно на тях. Но 
някак и тази връзка не се 
получава. 

На какъв етап е идеята 

за валидирането на знания?

Мисля, че от следваща-
та година ще започне реа-
лизацията на модела. Това 
е хубав вариант за нефор-
мално обучение. Фирмите 
много често си позволяват 
да наемат неквалифицира-
на работна ръка, която е 
по-евтина. Във времето се 
натрупват знания и умения. 
В Германия придобитите 
знания се узаконяват след 
2-седмични курсове в учи-
лище и полагане на изпити. 
Така се спестяват сред-
ства и на държавата, и 
на фирмите. В сектора на 
строителството това е 
най-нужно. От фирмите ще 
се изисква само да платят 
изпитите. 

А как се намират квали-

фицирани учители?

Стагнацията прину-
ди специалистите да се 
върнат в училище. Преди 

бума на строителството 
например аз имах добър ар-
хитект. После той напусна 
училище. Сега негов колега 
отново е тук. И най-веро-
ятно ще се задържи, дока-
то се усети раздвижване в 
сектора. При мен заплати-
те на учителите стигат 
до 1000 лв. благодарение 
на делегираните бюджети, 
които са най-хубавата про-
мяна в образователната 
система.

Разкажете за ваша-

та инициатива „Зелена  

точка“.

От 6 години се занима-
вам с модела за превръщане 
на училищата в безопасни 
зони. Част от него беше 
идеята всяко учебно заведе-
ние да стане в зелен оазис. 
Младежите обаче погледна-
ха през Космоса и видяха на-
шето училище като зелена 
точка. Така се роди новото 
име на инициативата. 

Зелената точка озна-
чава зелен двор, озелене-
ни спортни площадки, жив 
плет вместо телена огра-
да. Зелени коридори и зелена 
стена, която изграждаме 

Елица Илчева

Повече от половината учеб-
ни заведения в страната нямат 
спортни площадки, а 40 на сто 
от съществуващите не са в до-
бро състояние. 80% от сградите, 
в които учат децата ни, са без 
огради, а тенденцията за нама-
ляване на ремонтните дейности 
в училищата се засилва. Данните 
бяха изнесени на международна 
кръгла маса за приоритетите в 
училищното здравеопазване в пе-
риода 2014-2020 г. Тя се проведе 
на 24 октомври в Професионална-
та гимназия по техника и строи-
телство „Арх. Йордан Миланов” в 

Перник.
Директорът Самуил 

Шейнин, който е и пред-
седател на Съюза на ра-
ботодателите в систе-
мата на образованието, 
организира събитието 
ден преди патронния празник на 
училището – 25 октомври. Фо-
румът събра образователни екс-
перти от 7 държави и бе предше-
стван от друга инициатива, която 
се провежда за първи път у нас – 
панорама на ученическата мебел 
и училищното осветление. Гости-
те видяха и друго – как се строи в 
строително училище. Не един, а 12 
нови обекта са преобразени тук в 
рамките на последната календар-

на година. Вече има съвсем нова 
стая за 5-те деца със специални 
потребности, има „суха” стая, 
в която учениците подсушават 
дрехите си в дъждовно време, има 
модерен многофункционален каби-
нет, стая за интериорен дизайн, 
нова столова, лекарски кабинет и 
не физкултурен салон, а спортен 
комплекс с фитнес салон, шах клуб, 
зала за тенис и др. Всичко е дело 
на бъдещите строители – 560-

те възпитаници на 
училището. Фирма 
„Димел“ на Димитър 
Живков е помогна-
ла само в културния 
салон, където се на-
ложило специално ук-
репване.

Децата са автори на още една 
уникална идея, която вече се въз-
приема в национален мащаб – вся-
ко българско училище да се превър-
не в зелена точка. 

За тези и други градивни неща 
разговаряме с директора с 22-го-
дишен стаж на поста Самуил 

Шейнин. Той се шегува, 
че 2014-а е годината, в 
която ще смени ста-
тута си на директор с 
този на пенсионер. Ка-
тегоричен е обаче, че 
няма да излиза в пенсия 
и ще продължи да брани 
интересите на бранша 
като изпълнителен ди-
ректор на организация-
та на работодателите 
в образованието. От 
години Шейнин е и ак-
тивен член на Област-
ния съвет на ОП на КСБ 
в Перник.

Стъпка по стъпка възпитаниците на професионалната гимназия в Перник превръщат 
училището в уютен дом и зидат бъдеще за цялата образователна система

Директорът Самуил Шейнин: 
Г-н Шейнин, наскоро 

внесохте в министерство-

то на образованието пред-

ложение за централизирана 

надбавка за ремонтни дей-

ности в училищата. Как се 

приема идеята?

За да се повиши сигур-
ността на учениците, е 
крайно наложително да се 
обнови качествено мате-
риално-техническата база. 
Предлагаме целевата добав-
ка от 25 лв. в единния разхо-
ден стандарт за всеки уче-
ник да се удвои от 1 януари 
догодина. Работодателска-
та организация обсъжда и 
евентуално предложение за 
целеви средства за ремон-
ти на училищните дворове 
и площадки - собственост 
на общините. Не може в об-
разованието да се говори 
само за това, че са ниски 
заплатите на учителите. 
Материалната база, която 
създава условия и комфорт 
на учениците, е много по-ва-
жна според мен.

 
Похвалихте се на гос-

тите си с 12 нови обекта, 

които сте изградили с уче-

ниците си в последната 

година. Как се справихте?

Идеята за дуалната обу-
чителна система, за която 
толкова много се говори 
сега, ние сме я реализирали, 
макар и на терена на на-
шето училище. Моя грижа 
е да снабдявам с материа-
ли, бизнесът също помага. 
Учениците горят от жела-
ние да работят, учителите 
получават допълнително 
възнаграждение и също са 
доволни, когато сложат ра-
ботните костюми. И стъпка 
по стъпка училището става 
все по-красиво, а младежите 
се превръщат в истински 
строители. 

Разбира се, това е ком-
промисен вариант, защото 
най-добрият начин да се 
създават качествени кадри 

между етажите. Следват 
и зелените стаи и най-ва-
жното е зеленият покрив. 
До две години покривът на 
ниската част от сградата, 
който е 800 кв. м и сега е 
покрит с черен асфалт, 
ще се превърне в цветна 
градина. Вече сме събрали 
150 000 лв., нужни са още 
толкова. Фирмата, която 
ще изгради специалната хи-
дроизолация с почва, е обе-
щала да поеме голяма част 
от сумата, а проектът ни 
ще се превърне в пилотен. 
Така за 50-годишния юбилей 
ще имаме уникална гради-
на с ограда, алеи и пейки. 
Там ще бъде и алеята на 
г-н Шейнин, която ще води 
до пейката на г-н Шейнин. 
Ще има и лампа, която ще 
ми свети, когато чета в. 
„Строител“. Тогава вече ще 
бъда пенсионер…

Децата вече пропаганди-
рат идеята сред всички учи-
лища. Представете си - ако 
направим 5000 зелени точки, 
ще се получи зелена систе-
ма. А това означава здраве 
за нацията, уют и мечта за 
всеки човек. И как да не съм 
щастлив, че всичко тръгва 
от тук, от Перник, който е 
най- замърсеният град. 

Вие сте член на област-

ното представителство 

на КСБ. Как си партни-

рате?

Аз като ръководител на 
работодателската органи-
зация в образованието от 
години пропагандирам иде-
ите на КСБ дори и на меж-
дународно ниво и естест-
вено стигнахме до извода, 
че можем да сме си полезни. 
За моя радост ръководите-
лите на фирмите, които са 
на територията на Перник 
и не само тук, са свързани 
с училището – било те, било 
децата им са наши възпита-
ници. Връзката е налице и е 
много ценна за нас.

Снимки авторът
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Георги Сотиров

Голяма част от дис-
циплините, които се пре-
подават от академичния 
състав на катедра „Тех-
нология и мениджмънт 
на строителството”, са 
свързани с организацията 
на технологичния процес и 
на самото изпълнение на 
строителството. 

Катедрата сега про-
вежда обучение по дисци-
плините: технология на 
строителните процеси, 
технология на довърши-
телните работи, строи-
телни машини, инженерни 
инсталации,  ЗБУТ в стро-
ителството, кофражни 
системи и скелета, ор-
ганизация на строител-
ството, строителен ме-
ниджмънт, икономика на 
строителството, правна 
и нормативна уредба в 
строителството, строи-
телно предприемачество 
и др.

Към звеното има и две 
магистърски програми. 
Едната е „Технология на 
строителните процеси”, а 
другата -  „Управление на 
инвестиционни проекти”. 
Доц. Хрисчев подчертава, 
че има засилен интерес 
към програмата за упра-
вление на инвестициите 
и това е разбираемо. Той 
обяснява и че преподава-
телите  са взели  реше-
ние да разработят нова 
магистърска програма - 
„Технология и управление 
на строителството”, на-
сочена към подготовка-
та на кадри за средното 
управленско ниво. „След 
като разработим тази 
магистърска програма, за-
дължително ще я съгласу-
ваме с Камарата на стро-
ителите в България, тъй 
като кадрите, които ще 
подготвяме по нея, ще са 
и бъдещите специалисти 
във фирмите. Считаме, че 
е изключително важно да 
има близки контакти меж-
ду браншовите организа-
ции и университетите. 
Вузовете всъщност под-
готвят кадрите за бизне-
са”, твърди доц. Хрисчев. 

Инициативите за кон-
кретните магистърски 
програми идват от съ-
ответните катедри. На-
пример специализацията 
по строителни конструк-
ции се ръководи основно 
от катедра „Строителни 
конструкции”, като те 
държат много на конта-
ктите с Камарата на 
инженерите в инвести-
ционното проектиране. 
Това е разбираемо, тъй 
като магистрите, които 

се обучават по програма-
та, един ден вероятно ще 
бъдат членове на КИИП. 
Докато студентите от 
направлението на кате-
драта на доц. Хрисчев ос-
новно са ориентирани към 
строителните фирми и е 
естествено да търсят в 
бъдещото си професио-
нално развитие контакти 
с КСБ.

„Задачите, по които ще 
работя през тази година, 
са свързани с повишаване 
качеството на учебната 
дейност. Второто на-
правление е активизиране 
на научната и научно-при-
ложната дейност на кате-
драта и накрая, но не и на 
последно място - развитие 
на кадровата политика и 
подобряване условията за 
развитие на академичния 
състав”, категоричен е 
младият учен.

В катедрата има се-
дем докторанти. Те раз-
работват дисертации и 
целият академичен състав 
всъщност е ангажиран 
с подготовката им. Тези 
докторанти са потенци-
ални преподаватели във 
вуза, смята доц. Хрисчев. 
Някои от тях, разбира се, 
ще бъдат добре дошли 
в големите строителни 
компании.

Важна насока в рабо-
тата на катедра „Техно-
логия и мениджмънт на 
строителството” е раз-
витието на научната дей-
ност като предпоставка 
за създаване на условия за 
иновации в практиката. 

Например тема в една от 
дисертациите е „Техно-
логичните проблеми при 
обновяването на едропа-
нелни жилищни сгради” 
– актуален въпрос, който 
кореспондира и с енергий-
ната ефективност. 

„Преди  да  започне 
топлоизолирането, тряб-
ва да се извърши детайлна 
оценка на експлоатацион-
ната годност на сграда-
та, основаваща се на кон-
структивно обследване. 
Необходимо е да се обърне 
внимание на състоянието 
на връзките между отдел-
ните панели, дали има ня-
какви самоволно направени 
промени в конструкцията 
като например премахна-
ти стени, корозия на ар-
мировката и др. Т.е. - дали 
тази сграда преди всичко 
е устойчива. Ако се кон-
статират съществени 
дефекти, е необходимо да 
се разработят обосновани 
технологични решения за 
ремонт и възстановява-
не”, напомня преподавате-
лят, когато заговорихме 
за саниране. 

Друг млад учен разра-
ботва в катедрата тема 
за топлоизолационните 
системи на сградите - ви-
дове, технология за изпъл-
нението им. „За партньо-
ри ще търсим общините, 
които така или иначе раз-
полагат с най-много соб-
ственост и следователно 
знаят най-много за сград-
ния фонд на тяхна тери-
тория. Тук позволете да 
използвам повода да чес-

титя на вашия вестник 
признанието на НСОРБ. 
Сдружението ви удостои с 
най-голямото си отличие, 
като ви избра за медия 
на годината в раздела за 
печатни издания”, споделя 
доцентът.

Тема на една от дисер-
тациите е „Изследване на 
конкурентоспособността 
на строителните фирми”. 
Целта на анализите е да 
предложат конкретни 
препоръки за повишаване 
конкурентоспособността 
на строителните фирми. 
Към катедрата се прави 
и разработка за техноло-
гичните проблеми и реше-
ния при изпълнението на 
пожарна защита при сто-
манените конструкции. 
На тази докторска дисер-
тация консултант е ха-
билитиран преподавател 
от Академията на МВР и 
част от експериментите 
и изпитванията се правят 
в техните специализира-
ни лаборатории. От около 
една година в катедрата 
се разработват и диплом-
ни работи с научноизсле-
дователски характер. 
Това са бакалавърски и 

магистърски теми, които 
много се различават от 
традиционните дипломни 
работи. Те са насочени 
към решаване на конкре-
тен приложен проблем. 
Например една от теми-
те в катедрата  е „Опре-
деляне на хоризонталния 
натиск от бетонната 
смес върху кофражите в 
съответствие с БДС EN 
12812”. Това е технологи-
чен проблем, който е свър-
зан с новите стандарти 
в проектирането на коф-
ражите. Той има експери-
ментална и теоретична 
част, графични анализи и 
др. - представлява мини-
докторска дисертация. 
Един от дипломантите, 
защитил разработката си 
с отлична оценка, е приет 
за докторант и има въз-
можност да я доразвие на 
по-високо ниво.

„Важно е също много 
добре да организираме и 
ползотворно да провежда-
ме заложените в учебните 
планове производствено-
технически практики и по-
точно за специалностите 
„Строителство на сгради 
и съоръжения“ и „Строи-
телство и архитектура 
на сгради и съоръжения”, 
убеден е доц. Хрисчев. 
Между трети и четвърти 
курс има предвидени про-
изводствено-технически 
практики, които са с про-
дължителност 120 часа и 
са в строителните фир-
ми, където младите хора 
изпълняват задълженията 
на помощник технически 
ръководители, в офертен 
отдел и др. Според доц. 
Хрисчев те са изключи-
телно важни за бъдещото 
развитие на строителни-
те инженери и катедрата 
ще участва активно в про-
веждането на практиките 
и обучението на студен-
тите на строителната 
площадка. 

По думите му това 
няма как да стане без 
съдействието на КСБ и 
съответно на нейните 
членове - строителните 
компании. Сами студен-
тите трудно биха наме-
рили фирми, които да се 
заемат с тяхното обуче-
ние, защото те се явяват 
допълнителен ангажимент 
и грижа на строителите. 
От друга страна, има 
студенти, които правят 
много добро впечатление 
на хората от бизнеса със 
своите знания и работата 
си. Затова имат обеща-
нието, че след завършване 
на университета веднага 
ще бъдат назначени във 
фирмата. 

От миналата година 
катедрата на доц. Хрис-
чев организира и ежегоден 
студентски приложен се-
минар с лектори от прак-
тиката. Те запознават 
студентите с последните 
световни технологични 
нововъведения в строи-
телството. Такъв пример 
е небостъргачът на бул. 
„Цариградско шосе”, вляво 
на влизане в София. 

„За тази 126-метрова 
сграда - най-високата в 
България, успешно е при-
ложена технологията за 
напрягане след бетонира-
нето на междуетажните 
плочи. Това е нова тех-
нология, малко позната у 
нас, но нашите студенти 
трябва да са добре запоз-
нати и със съвременните 
решения”, обяснява доц. 
Хрисчев. 

В  заключение  той 
напомня и че проектът 
„Студентски практики” 
по ОП „Човешки ресурси” с 
бенефициент Министер-
ството на образованието 
и науката успешно продъл-
жава. Вече 128 студенти 
са започнали своята прак-
тика, около 60 са я приклю-
чили. 

Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, ръководител катедра „Технология и мениджмънт  
на строителството“, ВСУ:

Важно е да има близки контакти между браншовите организации и университетите

Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев е най-младият 

ръководител на катедра във ВСУ „Любен Кара-

велов”. Тя се нарича „Технология и мениджмънт 

на строителството”. Доскоро това са били две 

отделни катедри - „Технология и механизация на 

строителството” и „Мениджмънт на строител-

ството”, но преди няколко месеца с решение на 

Академичния съвет на ВСУ са преобразувани в 

нова катедра.

Снимка авторът
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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 ЗаЗЗаЗЗаЗа За ааЗаЗаЗа За ЗаЗаЗааЗЗааЗЗЗЗа сумсумсумсумсумссссумсусуумммсумсумсумссусумсумсуммуусуммссуу и и и иии ии иии  ииии иии 
2222222

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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Людмил Митакев

Обаянието на Бургас 
има много лица. Сравняват 
града с най-добрите обра-
зци по италианското Сре-
диземноморие. Безспорно за 
това имат принос родени-
те от сърцето и таланта 
на арх. Рикардо Тоскани уни-
кални сгради в стария цен-
тър. Те придават неокласи-
чески и сецесионов облик на 
пристанищния град. 

Архитектът се влюбва  

в българка и в Бургас

Любопитен факт е, 
че младият италианец 
участва като доброволец 
в Сръбско-българската 
война. След това се жени 
за българка и през 1885 г. 
се установява в Бургас. В 
първите години проекти-
те му са с печат от други 
правоспособни технически 
лица. По-късно е съдружник 
с арх. Светослав Славов и 
много от проектите са 
подписвани от двамата. 
Като италиански възпита-
ник Рикардо Тоскани внася 
в архитектурата ни основ-
ните белези на неостило-
вете. Той проектира банки, 
жилищни и търговски сгра-
ди. Тенденциите в негови-
те произведения се движат 
между средиземноморския 
неоренесанс, неокласицизма 
и сецесиона. Тоскани обра-
ботва фасадите до макси-
мална пищност с богато 
разнообразие от пластични 
животински и растителни 
елементи, гирлянди, кар-
туши, плетеници, фризове, 
сложни корнизи, мансардни 
покриви, разнообразни кули, 
кубета и шпилове.

На неговата фантазия 
дължим над сто от обяве-
ните за паметници на ар-
хитектурата и строител-
ството сгради в Бургас. 
Една от тях е зданието на 
Българската народна банка, 
построена през 1912 г., сега 
седалище на местното по-
деление на Националната 
агенция по приходите. За-
ела почти цял квартал, тя 
излъчва ренесансово спо-
койствие, несмутено от 
бароковата украса, а ман-
сардният й покрив, обшит 
с люспеста ламарина, и 
кубето с шпил над главния 
вход, изглежда, са любими 
елементи от еклектиката 
на много други архитектур-
ни бижута. 

Откриваме го като ак-
цент на следващия елемент 
от общия ансамбъл по улица 
„Александровска” - Доходна-
та сграда, издигната около 
1900 г. за гръцки търговец и 
използвана от Френско-бел-
гийската банка. Строгата 
геометричност е разноо-
бразена с флорални мотиви 
за декорация на прозорци-
те и с парапети от тънко 
ковано желязо, а кръглите 
мансардни прозорчета са 
емблематични. Недалеч е 
оригиналният безистен, 
плод на сътрудничеството 
между Тоскани и арх. Свето-
слав Славов през 1912 г. На 
горния етаж в галерията с 
дъговиден стъклен покрив 
били канторите, а занаят-
чиите заемали помещени-
ята на приземието. Тежка-
та барокова украса вдъхва 
респект, а сред клоните на 
дърветата наднича каме-
нен орел, разперил крила над 
покривния корниз. 

Едно от майсторските 
творения на италианеца е 
Модерният театър на ул. 
„Милин камък”. Построен 
е по поръчка на един от 
най-големите индустри-
алци по онова време Иван 
Хаджипетров. Той решил 
да добави към строящия се 
в съседство негов хотел 
„Империал” модерен салон 
за сценичните изкуства. 
Еркерът по цялата челна 
фасада е много подобен на 
този над входа на хотела, 
но артистичните му ба-
рокови форми подсказват 
предназначението на сгра-
дата. Над високия сложен 
корниз е бодната лира - сим-
вол на изкуствата.

Няколко малки фамилни 
двореца се открояват със 
запазените си фасади. Един 
от тях - домът на Иван Хад-
жипетров и тримата му си-
нове, е строен близо десет 
години. Архитектът вложил 
цялото си умение, защото 
основателят на Големите 
български мелници, които 
нямали равни на Балканите, 
искал най-хубавата къща в 
града. Тук се наблюдава не-
окласически стил с елемен-
ти на античност, ренесанс 
и барок.

Между шпалир от пищ-
ни, освежени напоследък 
жилищно-търговски къщи 
се движи пешеходният по-
ток по ул. „Богориди”. На 
пресечката с „Ген. Лермон-
тов” архитектът Тоскани е 
ръководил лично през 1920 г. 
изпълнението на проекта 
си за магазин и дом на тър-

говеца на хранителни стоки 
Димитър Коруджиев. Подпи-
сал се е с характерните ер-
кери и ъглово кубе с шпил. 
Малко по-нататък, преди 
да свърне по ул. „Антим I”, 
минаващият е прикован от 
другия характерен маниер 
на маестрото в къщата, 
строена по същото време 
за търговеца Стефан Ген-
чев – бароковата украса, 
неизменното кръгло люкче 
и игриви мансардни прозор-
чета от двете му страни.

Едно от най-забележи-
телните, макар и от 1893 г., 
постижения на Тоскани е по 
поръчка на първия дипломи-
ран адвокат в града - Йови 
Воденичаров, син на про-
чут майстор на воденици. 
Фасадата с две триъгълни 
лоджии на втория етаж съ-
бира много слънце дори от 
северното изложение, а в 
приземния са били кантори-
те. Отгласи от тези ранни 
архитектурни елементи 
звучат в една по-далечна 
по място и две десетиле-
тия по-късно строена къща 
с магазин на ул. „Априлов”. Тя 
е изградена за Атанас Кри-
вошиев, един от най-големи-
те търговци на земеделски 
машини в Бургаска област. 
По-леката флорална бароко-
ва украса дава предимство 
на релефите с женски гла-
ви, но кубетата с люспес-
та ламарина и кръглите 
прозорчета са неизменни. 
Въпреки някои любими еле-
менти Тоскани никога не е 
повтарял произведенията 
си. Доказателство е проек-
тираната също през 1924 
г. къща на търговеца Сте-
фан Родев на ул. „Рилска”, на 

която комбинацията между 
сецесионови и необарокови 
елементи придава еклекти-
чен облик. 

Истински шедьовър 
на италианеца е разперил 
сякаш крила или ръце за 
прегръдка на ъгъла на ул. 
„Цар Симеон I” и ул. „Соф-
роний” – къщата от 1910 г. 
на Йордан Костов, тогава 
представител на Руската 
параходна агенция. По съ-
щата улица две на пръв по-
глед еднакви срещуположни 
ъглови къщи са поставени 
сякаш на шега от Тоскани с 
помощта на арх. Светослав 
Славов през почти едно де-
сетилетие една от друга. 
Отличават се и двете с ос-
тровърхи люспести кулички, 
но едната е отворена към 
тротоара, а другата като 
че се е отдръпнала. Първа-
та е известна като Хате-
вата къща, а отсрещната 
е била на търговеца Кере-
мидчиев. 

На път по ул. „Оборище” 
към крайморския булевард 
човек не може да не спре 
погледа си пред дома на се-
мейството на Коста Качев, 
зам.-председател на Бурга-
ската стокова борса, чиято 
съпруга Донка, е първата 
българка, завършила висша 
математика в чужбина – в 

Брюксел още през 1899 г. 
Сградата е проектирана 
от Тоскани през 1914 г. в 
зрелия му период, когато за 
най-влиятелните и заможни 
хора в града е било чест ма-
естрото да твори за тях.

Църквата „Свети свети 

Кирил и Методий“

Рикардо Тоскани като 
повечето свои сънародници 
бил дълбоко вярващ. Затова 
не е чудно, че влага всичко 
от себе си в проектиране-
то на един от символите 
на Бургас – църквата „Све-
ти свети Кирил и Методий“. 
Тя е разположена в центъра 

на едноименния площад. 
Строена е десет години и 
официално е осветена през 
1907 г. Различава се от гра-
дените през Възраждането 
църкви, както и от тези от 
първите година след Осво-
бождението. Храмът е три-
корабна кръстовидна бази-
лика, ориентирана по оста 
изток-запад. Централната 
абсида с олтара и богато 
украсеният иконостас се 
намират в източната част 
на църквата. Наосът разде-
ля вътрешността на кате-
дралата на три кораба чрез 
пет двойки носещи мрамор-
ни колони. Над главния кораб 
на църквата е изграден цен-
тралният и най-голям купол, 
а над двата странични ко-
раба са другите четири по-
малки купола. Главният ку-
пол се извисява върху висок 
дванадесетостенен бара-
бан с прозорци. Нартексът 
в западната част на храма 
е по-висок от централния 
кораб. Централният вход е 
от западната фасада, като 
другите по-малки входове 
при северната и южната 
страна са отворени само 
при специални церемонии. 
В изграждането на храма 
взимат участие и майстор 
Митьо Цанев от Дряново 
и Кузман Димитров. Върху 
красивия стъклопис на глав-
ния вход на катедралата са 
изобразени светите братя 
Кирил и Методий. Катедра-
лата е изографисана от ху-
дожниците Атанас Гюдже-
нов и Никола Кожухаров.

 

Градът съхранява перли 
от италианското 
Средиземноморие

Орелът над безистена

Сградата на бившата банка 

и сега е една от най-представителните

Маестрото с поредния 

чертеж

Тук е разположен 

Етнографският музей

Снимки авторът
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Непринуденият худо-
жествен безпорядък и ме-
белите от натурално дърво 
са основните елементи на 
кънтри интериора. Спе-
циалистите са единодуш-
ни - това е стилът, който 
може да внесе идеално успо-
кояваща атмосфера, уют и 
селска романтика във всяка 
къща.

Какво да искаме  

от дизайнерите

Наскоро бях при прияте-
ли в Котел. Те бяха възста-
новили великолепно къща на 
повече от век. Оставили 
бяха голяма част от стари-
те мебели, а интериорните 
дизайнери бяха свършили ос-
таналото.  

Имаше старинни дър-
вени маси, столове и ра-
кли, полирани антики от 
метал. Някои от мебелите 
бяха стари и недодялани, но 
сякаш на мястото си – бе 
постигнат истинският дух 
на кънтри стила. Нито в 
гостната, нито в спалните 
или кухнята не видях големи 
шкафове, претрупани с мо-
дерна техника или някакви 
модернистични аксесоари. 
Задължително е присъст-
вието на цветни материи 
и текстил в единна тонова 
гама със заобикалящата 
ги среда. Простите завеси 
и пердета без грандиозни 
детайли в меки и земни то-
нове от естествени тъкани 
са добро допълнение тук.

Текстури от дървени и 
каменни облицовки по сте-
ните до ръчно тъканите за-
вивки и възглавници създа-
ват цялостна комбинация за 
уютен дом.

Изложени и подредени 
домашни посуди, декорации, 
лични вещи и снимки по 
стените, рафтовете, шка-
фовете и масите. Духът на 
обитателите се усеща из 
целия дом. Може да се из-
ползва превъзходната въз-
можност да се разположат 
не само старинни мебели и 
дивани, но и ръчно изработе-
ните плетива или алати от 
някой занаятчия, които при-
дават някак си свойска, до-
машна атмосфера. Говорей-
ки за характерните черти 
на кънтри стила, е необхо-
димо да се спомене липсата 
на изтънчени и модерни еле-

менти, което пък от своя 
страна се явява основният 
елемент за постигането на 
харизмата в този тип жи-
лища. За да има настроение, 
не е необходимо да се след-
ва стриктно всяка стъпка 
при проектирането на та-
къв интериор от конкретна-
та епоха. Старият сандък с 
поръждясали обкови идеално 
би допълнил настроението. 

Една от най-важните 
особености при проекти-
рането на кънтри е правил-
ното съчетание на цвета 
на стените и мебелите. 
Балансът между всички де-
тайли, мекотата, грубата 
текстура, семейните кар-
тини, реликвите от мина-
лото и тъмните цветове 
са ядрото.

Какво се получава,  

ако къщата е нова

Ако къщата е нова, не 
забравяйте, че това не е 
място за съхраняване на 
всички онези неща, които 
вече не са необходими в 
апартамента. В края на 
краищата в селската къща 
ще прекарате уикенда, ще 
чествате семейни търже-
ства и просто идеята е да 
се отпуснете от шума и 
суетата.

Най-важната особе-
ност на този кънтри стил 
е използването на естест-
вени материали в украса-
та. Подът трябва да бъде 
от груби дъски, мебелите 
от подходящо небоядисано 
дърво, тапицерията и заве-
сите - изработени от лен 
или памук. За металните и 
синтетичните материали е 
разрешено да се използват 
в минимален размер. Удачен 
вариант са плетените ме-
бели. Ако имате в наслед-
ство от баба си старинен 
бюфет, ракла или дори дър-
вено люлеещо се конче, след 
добра реставрация биха 

заели своето достойно  
място. 

Животъта в кънтри 
стил ще даде истински 
комфорт за всички членове 
на семейството, ако имате 
камина или имитация на ка-
мина.

Що се отнася до окрас-
ката на интериора, стени-
те трябва да са в многоцве-
тен стил. Във всеки случай 
тоновете са меки и спокой-
ни – може би бежово, зелено 
и сиво, което не пречи на 
отделни места да се напра-
вят елементи с по-ярки цве-
тове. Има и друг подход – 
декоративна шпакловка или 
комбинация от облицовка с 
декоративни тухли и камък.

Не избирайте прекале-
но ярките лъскави завеси 
и покривки. Те трябва да 
са в приглушени цветове, 
пастелни за предпочитане. 
Ако изберете тапети – да 
бъдат на ивици, ако сте 
решили да рисувате по сте-
ните – по-добре е да бъдат 
в един тон. Картини на жи-
вотни и аспекти на живота 
в селските райони перфект-
но допълват интериора в 
жилището. Осветлението 
е важна част, тъй като не 
се препоръчват силни осве-
тителни тела по таваните. 
По-добре са повече лампи 

по ъглите, в нишите и около 
мебелите. Ако към сградата 
е предвиден басейн, негово-
то оформление трябва да 
следва основната визия. На-
пример парапетите на вод-
ното съоръжение могат да 
бъдат изработени от под-
ходящо импрегнирано дър-
во или облицовани с камък. 
Всички това ще ви помогне 
да създадете атмосфера на 
простота и елегантност, 
домашен уют и хармония с 
околната среда във вашата 
кънтри къща.

Американски интериор

Какви асоциации възник-
ват в съзнанието ви, когато 
видите американски кънтри 
интериор? Разпознавате ли 
този стил, ако го зърнете 

дори за секунда? Кока-кола-
та, джинсите и бейзболът 
са американски емблеми. В 
основата на кънтри стила 
част от тях присъстват, 
не натрапвайки се, защото 
той е насочен към просто-
тата, практичността, на-
туралното и максималната 
функционалност.

Ключови особености 
са под от натурално дър-
во, цветни тъкани килими, 
мебели от масив с лаконич-
но строг дизайн в матови 
цветове. Стените са бели 
с фризове по тях с куки, по 
които се закачат кухненски 
прибори, кърпи или различни 
предмети от бита.

Тук са подходящи тъкани 
или раиран плат в малки ко-
личества, ръчно изработени 
прибори, предмети от кова-
но желязо, особено в банята.

Американският кънтри 
стил датира своето нача-
ло от XVII в. Миграциите в 
Щатите на други култури 
и народности го правят 
толкова цветен и разноо-
бразен. Всички предмети се 
характеризират с просто-
та и практичност. Точна-
та подредба внася топлота 
и семеен уют. Дървените 
планки на подовете, час-
тично покрити с шарени 
килимчета, разнообразие-
то по стените и таваните, 
нюансите на мебелите от 
череша, бук, бреза или ела 
са задължителни елементи. 

Характерна за вътрешното 
разпределение на помеще-
нията е липсата на врати и 
преградни стени. Простор-
на всекидневна, в средата 
на която се намира голям 
диван, украсена камина, 
фотографии, стари снимки 
и други семейни реликви, 
които очевидно допринасят 
още повече за домашния 
уют висят по стените.

Кънтри стилът може да 

идва отвсякъде по света

Както можете да си 
обзаведете дома като 
ранчо на американски ка-
убой, така е възможно да 
живеете и в африканска 
или мексиканска къща или 
в традиционната руска 

изба. Стилът кънтри има 
много общо с различните 
етнически направления и 
въпреки това се счита, че 
е напълно самостоятелно 
творческо русло. Той се 
явява антипод на високи-
те технологии, без да се 
конфронтира с тях. Явна 
е тенденцията за завръ-
щането към простия дом, 
продиктувана от ностал-
гията по селската къща. И 
не е чудно, че оформление-
то на жилищата по този 
начин става все по-попу-
лярно. Тъй като е демокра-
тичен по дух, стилът поз-
волява на домакина да си 
избере тази разновидност 
от всеки край на света, 
където ще се чувства 
най-комфортно. Остава да 
спази основните черти – 
простота, отсъствие на 
съвременна декорация и 
все пак да се постигне ви-
сока функционалност. 

Специалистите отбе-
лязват, че доскоро стилът 
се е ползвал преди всичко 
за вили и къщи извън града, 
но жителите на големи-
те градове все по-често 
избират за своите апар-
таменти в мегаполисите. 
Не е за пренебрегване, че 
много елементи от него 
могат да бъдат постиг-
нати самостоятелно, без 
майстори, като това би 
спестило значителна сума 
от бюджета. 

Очарователен и наивен, пасва на всеки дом

В столовата може да има предмети от наследството на баба

И задължителният елемент – камината

Добре е кухнята да бъде различно оцветена

Дори и в апартамента може да има спалня в кънтри стил
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Белово
Описание: Изпълнението на строително-мон-

тажните работи по проект „Реконструкция на 
вътрешна водопроводна мрежа - село Сестримо, 
община Белово, ще се извърши на два етапа, както 
следва: първи етап - главен клон I, главен клон III и 
клонове от 3 до 17, в т.ч. ревизионни шахти - 1, 3, 

5, всички сградни отклонения и всички довърши-
телни работи за подобекта на обща стойност до 
1 078 653 лв. без ДДС; втори етап - главен клон II, 
главен клон IV, клонове от 18 до 32, в т.ч. ревизи-
онни шахти - 2, 4, 6, 7, всички сградни отклонения 
и всички довършителни работи за подобекта на 
обща стойност 1 270 412 лв. без ДДС.

Възложител: Община Долни чифлик
Описание: Настоящият проект обхваща стро-

ителство на обект: „Реконструкция на язовир и 
изграждане на съоръжение за гасене на горски 
пожари, находящ се в имот № 000331, землището 
на с. Горен чифлик, община Долни чифлик”, който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Про-
грамата за развитие на селските райони 2007 
- 2013 г., мярка 226, съгласно сключен договор № 
03/226/00300 между община Долни чифлик и ДФ „Зе-
меделие”. Настоящият проект има за цел да бъде 
подобрено експлоатационното състояние на язо-
вир, находящ се в землището на село Горен чифлик 
като цяло. Поради някои негативни признаци за 
влошено състояние на насипа и основата на сте-
ната в разработката се препоръчва изграждане на 
облекчително съоръжение, за да се евакуират висо-
ките води безпроблемно, и разполагане на контрол-
на измерителна система, която да даде информа-
ция за годността на насипа, филтрация през, под 
и покрай стената, наличие на деформации в насипа 
и други данни, които, анализирани от експерти, ще 

създадат условия за нормално експлоатационно 
функциониране на това хидротехническо съоръже-
ние. Самото съоръжение е от особена важност 
за района, тъй като подава вода за оводняване на 
терените, от които се водоснабдява село Горен 
чифлик и не по-маловажно - язовирът се намира 
в прекрасен горист район и при нужда ще се яви 
най-близкото водохранилище за гасене на горски 
пожари. Поради отговорността на ремонтно-въз-
становителните работи трябва особено внимание 
да се обърне на качеството на влаганите мате-
риали и тяхното полагане. Кариери за камък има 
в селата Голица, Булаир, Бърдарево, южно от гр. 
Долни чифлик. Кариери за глина има по терасата 
на р. Камчия, до с. Горен чифлик в участъка Лонго-
за, край с. Гроздьово и в с. Пчелник – местността 
Балтата. Много е важно доброто уплътняване на 
контактните зони между новия и стария насип. За 
изграждане на възстановителните насипи могат 
да се използват всички видове естествени строи-
телни почви – глини, пясъци, баластри, грус, скални 
породи и строителни изкопи. 

Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект 
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа - село Сестримо, община Белово”.

Наименование: Реконструкция на язовир и изграждане на съоръжение за 
гасене на горски пожари, находящ се в имот № 000331, землището на с. Горен 
чифлик, община Долни чифлик, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 226, съгласно 
сключен договор № 03/226/00300 между община Долни чифлик и ДФ „Земеделие”.

Наименование: Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа 
инфраструктура в природен парк „Витоша” по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности 
по устойчиво управление на природен парк „Витоша”, финансиран по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните позиции: обособена по-
зиция № 1 - 1.1. Възстановяване и ремонт на туристическа алея, м. Златни мостове 
– х. „Кумата”, 1.2. Възстановяване и ремонт на туристическа алея, м. Тихия кът – с. 
Владая; обособена позиция № 2 - 2.1. Възстановяване и ремонт на туристическа алея, 
Драгалевски манастир – м. Бай Кръстьо – х. „Алеко”; 2.2. Възстановяване и ремонт на 
туристическа алейна мрежа, Драгалевски манастир, 2.3. Възстановяване и ремонт на 
туристическа алея с. Бистрица - финална къща („Витошко лале“); обособена позиция 
№ 3 – изграждане на 20 дървени конструкции с информационни табла на подходите 
към ПП „Витоша”; обособена позиция № 4 – извършване на ремонтни дейности на 
езеро в района на Куртова река; обособена позиция № 5 – ремонт на чешми; обособена 
позиция № 6 - ремонт на заслони; обособена позиция № 7 - ремонт на детска площад-
ка обособена позиция № 8 - ремонт на зимна маркировка в природен парк „Витоша”.

Наименование: Избор на изпълнител/и за извършване на строително-монтаж-
ни работи (СМР) по изпълнението на проект bg161po001/4.1-03/2010/069 „Подобряване 
на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност”, по обособени позиции: обособена позиция №1 – въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в III ОУ „Иван Вазов” – ремонт на покрива, подмяна на до-
грама и поставяне на топлоизолация, ремонт на отоплителна инсталация, изграждане на 
газова отоплителна система, ремонт на електрическата система. Обособена позиция 
№2 – въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пролетна дъга” - подмяна на 
дограма и поставяне на топлоизолация, ремонт на отоплителна инсталация. Обособена 
позиция №3 – въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Малина” - поставяне 
на топлоизолация, ремонт на отоплителна инсталация.

Наименование: Реконструкция и разширение на път от I-9 (вход гр. 
Несебър) до кръгово кръстовище, гр. Несебър.

Oсн. предмет: 45332200 - Строителни и монтаж-
ни работи на водоснабдителни инсталации 
Прогнозна стойност: 2 349 065 лева
Общо количество или обем: първи етап - главен 
клон I, главен клон III и клонове от 3 до 17, в т.ч. 
ревизионни шахти - 1, 3, 5, всички сградни откло-
нения и всички довършителни работи за подобекта 
на обща стойност до 1 078 653 лв. без ДДС; втори 
етап - главен клон II, главен клон IV, клонове от 18 
до 32, в т.ч. ревизионни шахти - 2, 4, 6, 7, всички 
сградни отклонения и всички довършителни рабо-
ти за подобекта на обща стойност 1 270 412 лв. 
без ДДС.

Краен срок за изпълнение: Завършване: 01.10.2014 г. 
Срок за получаване на документация за участие: 

13.11.2013 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 20.11.2013 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: сградата на община 
Белово, ул. „Орфей” № 4а, ет. 3, заседателна зала
Дата: 21.11.2013 г. Час: 13:00
За контакти: инж. Анета Кечева
Адрес: ул."Орфей" №4а
Адрес на възложителя: www.belovo.eu 
Телефон: 03581 2770
E-mail: kmet@belovo.eu

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Oсн. предмет: 45200000 - Строителни и монтаж-
ни работи на сгради и строителни съоръжения или 
на части от тях 
Прогнозна стойност: 631 944,97 лева
Общо количество или обем: Обществената по-
ръчка е по три обособени позиции и обхваща СМР 
на описаните по-долу обекти. Обособена позиция 
№1 – въвеждане на мерки за енергийна ефективност 
в III ОУ „Иван Вазов”. Обособена позиция №2 – въ-
веждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ 
„Пролетна дъга”. Обособена позиция №3 – въвеждане 
на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Малина”.
Краен срок за изпълнение: Дни: 180

Срок за получаване на документация за участие: 

29.11.2013 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 10.12.2013 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Заседателна зала - об-
щинска администрация Берковица
Дата: 11.12.2013 г. Час: 10:00
За контакти: Златина Петрова
Факс: 0953 88405
Адрес: пл. „Йордан Радичков“ №4
Адрес на възложителя: www.berkovitsa.com 
Телефон: 0953 88404
E-mail: petrova.z@berkovitsa.com  

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   

Oсн. предмет: 45247220 - Строителни и монтаж-
ни работи на преливници на язовири 
Прогнозна стойност: 497 559,59 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
дни: 240
Срок за получаване на документация за участие: 
22.11.2013 г. Час: 16:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 02.12.2013 г. Час: 16:00

Отваряне на офертите: Област Варна, община 
Долни чифлик, град Долни чифлик, пл. „Тича” №1
Дата: 03.12.2013 г. Час: 14:00 
За контакти: Светла Димитрова
Факс: 0878 963672
Адрес: пл. „Тича” №1
Адрес на възложителя: www.dolni-chiflik.acstre.com.  
Телефон: 0878 963672
E-mail: оbst_dchiflik@mail.bg

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 1 500 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 

месеци: 12
Срок за получаване на документация за участие: 
13.11.2013 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 20.11.2013 г. Час: 16:30

Отваряне на офертите: сградата на община 
Несебър
Дата: 21.11.2013 г. Час: 09:00
За контакти: Сюрея Исуф
Факс: 0554 29399
Адрес: ул. „Еделвайс” № 10
Адрес на възложителя: www.nessebarinfo.com  
Телефон: 0554 29399
E-mail: kapitalnostroitelstvo@abv.bg

Възложител: Община Несебър
Описание: Реконструкцията и разширението 

на пътна връзка е в участъка между първокласен 
път I-9/Е-87 (вход гр. Несебър) до кръгово кръс-
товище гр. Несебър – кк Слънчев бряг. Трасето 
на съществуващия асфалтов път е двупосочно, 
без обособени бордюри и тротоари, със стаби-
лизирани банкети, многократно преасфалтирано 
и опасно за движение. Обхваща участък с при-
лежащи кръстовища, платна и тротоари, като 
се запазват 2х2 ленти в посока с ширина 7 м и 
разделителна ивица с ширина от 3 м. Обособени 
са две еднопосочни платна за движение, като се 
цели максимално запазване на съществуващата 
настилка на дясното платно като геометрия и 
нивелета. Лявото платно, разделителната иви-
ца и тротоарите са изцяло ново строителство. 
Предвижда се запазване на геометрията и верти-
калната планировка на съществуващото кръгово 

кръстовище при разклона Несебър – кк Слънчев 
бряг. Нивелетата и напречният наклон обезпе-
чават бързо отвеждане на дъждовните води от 
пътните платна по регули. Регулите са оформени 
с 15 см бетонови бордюри на бетонова основа. 
Предвижда се гравитачно отводняване на пътни-
те платна, следващи оптимално денивелацията 
на терена, като се запазват, където е възможно, 
съществуващи облицовани окопи пешеходни алеи 
с елосветление. Предлага се следната етапност 
при реализиране на обекта с цел осигуряване на 
автомобилното движение по време на строител-
ството. Първи етап – реконструкция на дясното 
(южно) платно с цел уширението му до достигане 
проектния габарит. Втори етап – изграждане на 
ляво (северно) платно. Трети етап – изграждане 
на централните острови на кръговите кръстови-
ща и пренастилане на дясно (южно) платно. Чет-
върти етап – довършителни работи по тротоари. 

Възложител: Дирекция на природен парк „Ви-
тоша”

Описание: „Възстановяване и ремонт на съ-
ществуваща туристическа инфраструктура в при-
роден парк „Витоша” по проект № DIR-5113326-4-98 
„Дейности по устойчиво управление на природен 
парк „Витоша”, финансиран по Оперативна програ-
ма „Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните 
позиции: обособена позиция № 1 - 1.1. Възстановяване 
и ремонт на туристическа алея, м. Златни мостове 
– х. Кумата, 1.2. Възстановяване и ремонт на ту-
ристическа алея, м. Тихия кът – с. Владая; обособе-
на позиция № 2 - 2.1. Възстановяване и ремонт на 
туристическа алея Драгалевски манастир – м. Бай 
Кръстьо – х. Алеко, 2.2. Възстановяване и ремонт на 

туристическа алейна мрежа, Драгалевски манастир, 
2.3. Възстановяване и ремонт на туристическа алея, 
с. Бистрица - финална къща („Витошко лале“); обо-
собена позиция № 3 – изграждане на 20 дървени кон-
струкции с информационни табла на подходите към 
ПП „Витоша”; обособена позиция № 4 – извършване 
на ремонтни дейности на езеро в района на Куртова 
река; обособена позиция № 5 – ремонт на чешми; обо-
собена позиция № 6 - ремонт на заслони; обособена 
позиция № 7 - ремонт на детска площадка; обособена 
позиция № 8 - ремонт на зимна маркировка в приро-
ден парк „Витоша”. Пълното описание на обхвата на 
строителните дейности по отделните обособени 
позиции се съдържа в техническите спецификации 
на одобрената документация за участие.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 822 950 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 

дни: 210
Срок за получаване на документация за участие: 

08.11.2013 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 15.11.2013 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: в сградата на ДПП „Ви-
тоша”
Дата: 18.11.2013 г. Час: 11:00
За контакти: Снежана Петрова
Факс: 03592 9895377
Адрес: ул. „Антим I” №17
Адрес на възложителя: http://www.park-vitosha.org/  
Телефон: 03592 9895377
E-mail: dppvitosha@iag.bg

Възложител: Община Берковица
Описание: Предмет на настоящата об-

ществена поръчка е избор на изпълнител/и 
за извършване на строително-монтажни 
работи (СМР) по изпълнението на проект 
bg161po001/4.1-03/2010/069 „Подобряване на об-
разователната инфраструктура в община Бер-

ковица чрез въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност”, по обособени позиции в съответ-
ствие с изискванията на Закона за устройство 
на територията (ЗУТ), които включват ремонт 
на покрив, подмяна на дограма, поставяне на то-
плоизолация, ремонт на отоплителна инстала-
ция, ремонт на електрическа система.
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да създаде интелигентна, 
работеща само при необ-
ходимост осветителна 
система, разчитаща на 
безжични сензори. Улично-
то осветление се включ-
ва само в присъствието 
на хора, велосипеди или 
коли и остава изключено 
през повечето време. Тех-
нологията разграничава 
хора и животни като кот-
ки и мишки, така че да се 
избегне включването на 
лампите, когато това не 
е наложително.

„Tvilight се използва в 
четири общини в Холан-
дия и една в Ирландия, а 
плановете са броят им 
да се увеличи драстич-

но. Имаме запитвания от 
Израел, Турция, САЩ, Ав-
стралия, Индия и Япония. 
Проблемът не е в липсата 
на интерес, а във възмож-
ностите на екипа да оси-
гури решения по цял свят”, 
казва дизайнерът.

Първоначалните из-
числения са, че система-
та ще намали разходите 
за електричество и еми-
сиите на въглероден двуо-
кис с 80%, а поддръжката 
- с още 50% благодарение 
на интегрирания безжи-
чен сензор, който позво-
лява на лампите да уведо-
мяват контролен център 
кога е време за подмяна-
та или поправката им. 

Небе от супердървета с височина до 
50 м се издига надлъж и шир над градския 
оазис. Колосалните изкуствени създания, 
използващи слънчева енергия, се намират в 
градината „Южен залив”. Тя е част от градо-
устройствения проект „Градините до залива” 
с обща площ 250 акра, който е инициатива на 
сингапурския Национален съвет по паркове-
те и е замислен да култивира флора и фауна 
от чужди земи и климати.

Изкуствената механична гора се състои 
от 18 супердървета, които са вертикални 
градини, генериращи слънчева енергия и съ-
биращи дъждовна вода, служещи за вентила-
ция и охлаждане на разположените в близост 
до тях оранжерии.

За да произведат електричество, 11 от 
тях са снабдени със системи от фотоклет-
ки, които превръщат слънчевата светлина 
в енергия, като по този начин осигуряват и 
топла вода за оранжериите в градината.

Около стоманената структура на вся-
ко от дърветата с височина между 25 и 50 
метра растат различни тропически цветя 
и увивни растения. Големите „клони” също 
играят ролята на температурни регулато-
ри, абсорбирайки и равномерно разпростра-
нявайки топлината, което от своя страна 
предоставя подслон за посетителите, раз-
хождащи се в горещините. 

Проектът е част от иновативен градо-
устройствен план, който цели да създаде нов 
градски център в района на залива, разполо-
жен в южната част на Сингапур. Създатели-
те на проекта се надяват, че завършените 
„Градини до залива” ще се превърнат в еко-
туристическа дестинация, демонстрираща 
устойчиви строителни и градоустройстве-
ни практики.

Изградени са специални мостове, наре-
чени „небесни пътеки”. Те свързват няколко 
от 50-метровите супердървета и ще да-
дат възможност на посетителите да се 

разхождат между тях и да се насладят на 
градините под себе си от зашеметяващата 
височина. 

Растителният рай разполага и с две 
зелени оранжерии в близост до дърветата, 
наречени „Облачната гора” и „Цветен купол”, 
които представляват биоми с контролиран 
климат, вдъхновени от формата на цвете-
то орхидея. Оранжериите имат площ, рав-
няваща се на четири футболни игрища, и ще 
приютят в себе си 220 хил. растения от поч-
ти всеки континент. Една от устойчивите 
иновации на „Цветния купол” е система за 
обработване на растителни градински от-
падъци, свързана с огромна парна турбина, 
която генерира електричество на място и 
по този начин спомага за поддържането на 
ниска температура в изкуствения биом.

Супердърветата и биомите съставят 
едва 5% от устройствения проект на стой-
ност милиони долари, който спечели меж-
дународен конкурс за екстериорен дизайн, 
организиран от британската Асоциация на 
ландшафтните архитекти. Останалата 
част от „Градините при залива” ще отдаде 
дължимото на етническото наследство на 
Сингапур.

В т.нар. Градини на наследството посе-
тителите ще могат да разгледат специални 
експозиции, посветени на китайската, ма-
лоазиатската, индийската и колониалните 
култури. Тези зелени пространства с кул-
турно значение ще бъдат заобиколени от 
останалите 103 акра от парка, в които ще 
бъдат изградени живописни комплекси с езе-
ра и мостове. 

Градинският оазис ще контрастира с 
останалата част от Сингапур, която е из-
ключително гъсто населена и урбанизирана. 
Неговото изграждане е само една стъпка от 
цялостната стратегия на правителството 
за трансформиране чрез иновации на Синга-
пур в град сред градини.

Учени от Центъра за 
електрохимични техноло-
гии CIDETEC в Испания мо-
гат спокойно да допишат 
сценария на филма „Терми-
натор”. Те създадоха поли-
мер, който се поправя сам 
след срязване по подобие 
на робота от метала чудо 
в екшъна с Арнолд Швар-
ценегер. Материалът се 
държи като жив и показва 
уникална способност да се 
възстановява без никаква 
външна намеса. При те-
стове учените установи-
ли, че ефективността на 
структурата в това от-
ношение е 97%.

Полимерите, които се 
регенерират сами, се по-
правят чрез възстановя-
ване на прекъснатите хи-
мични връзки между вериги 
от молекули. Този процес 
обикновено изисква външно 
въздействие като топлина 
или светлина. „Терминато-
рът“ е първият, при който 
се наблюдава регенератив-
на способност без какъв-
то и да било катализатор, 
обяснява Ибон Одриозола 

от екипа. 
Първоначално изсле-

дователите разработили 
друг продукт с подобни 
качества, базиран върху 
силикон и сребърни наноча-
стици. Той обаче изисквал 
натиск, за да може да се 
регенерира. Освен това 
използването на сребро 
правело производството 
на материала икономиче-
ски неизгодно.

Новата разработка 
разчита на широко дос-
тъпни изходни продукти и 
евтин технологичен про-

цес. Възможно е в бъдеще 
материалът да се използва 
за усъвършенстване на ши-
рока гама от строителни 
материали, особено за 
външни облицовки, както и 
за подобряване на издръж-
ливостта на някои части в 
автомобилите, в уредите 
за дома и в електрически-
те компоненти. 

В научните планове на 
екипа е залегнало създа-
ването на още по-твърд 
полимер, който притежава 
същата способност да се 
самолекува. 

Дървото е един от 
най-ценните материали 
в строителството. То се 
използва и за производ-
ството на изолационни 
покрития. Да не говорим 
за приложението на из-
влечените от него ве-
щества в химическата 
промишленост. Как да се 
повиши ефективността 
за използването на дър-
весината? На този въ-
прос отговарят с новото 
си изобретение учени от 
института „Макс Планк” 
в Мюлхайм. Те са намерили 
начин за по-лесното усво-
яване на една от най-цен-
ните съставки – лигнина. 
Биополимерът е почти 
неизчерпаем възоб новя-

ем материал, който се 
натрупва в стените на 
клетките на дърветата 
и храстите и съставлява 
20-30% от сухата маса на 
дървесината. 

В химическата лабо-
ратория те са подложили 
лигнина на тристепенен 
процес на обработка с 

използването на два ка-
тализатора. Комбинира-
ният път за извличането 
на ценната суровина се 
нуждае от по-малко енер-
гия, а и съоръженията 
са евтини, обяснява бра-
зилският учен Роберто 
Риналди, който ръководи 
екипа в института.

Представител на института „Макс Планк” показва процеса  

на добиване на лигнина

В лабораторията проверяват още веднъж качествата  

на полимера

Местните власти ще пестят милиони Страницата 
подготви 
Людмил Митакев 

Само в Европа общи-
ните плащат годишно 
над 10 млрд. евро за ос-
ветление на улиците. 
Това на свой ред се пре-
връща в повече от 40 
млн. тона емисии на въ-
глероден двуокис - кол-
кото от 20 млн. авто-
мобила. Не може ли това 
да се промени? Какво би 
станало, ако лампата 
знае, че идвате, и може 
да се включва и изключва 
сама? Това е визията на 
системата Tvilight, изо-
бретение на холандския 
дизайнер Чинтан Шах. 
Решението му е просто - 
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Руският милиардер и 
собственик на футболния 
клуб „Челси” Роман Абрамо-
вич покори нов рекорд. Той 
вече е собственик на най-
скъпия имот в Ню Йорк на 
стойност 75 млн. долара. 

Луксозната покупка се 
намира в една от най-туза-
рските части на Манхатън 
- Горен Ийст сайд. Жилище-
то е построено през 20-те 
години на миналия век за 

въглищния магнат Едуард 
Бъруинд.

През 2005 г. имотът  бил 
купен от Хауърд Ронсън, кой-
то планирал да го възстано-
ви, както е бил в началния си 
вид. През 2007 г. обаче Рон-
сън починал, а през минала-
та година семейството му 
пуснало имота на пазара 
срещу цена от 72 млн. до-
лара.

Абрамович, който за-
почва живота си като си-
рак, притежава също така 
осеметажна къща в Лондон, 
както и жилища в някол-
ко други държави. Новата 

придобивка на 46-годишния 
милиардер бие по цена тази 
на американския магнат 
Дейвид Гефен. Става дума 
за имот на Пето авеню, за 
който Гефен миналата го-
дина плати 54 млн. долара, а 
сделката бе обявена за най-
голямата.

Домът на Абрамович 
също е на Пето авеню и е 
с обща площ от 903 кв. м, 
разделена на три отделни 
жилища. Роман и половин-
ката му Даря Жукова пре-
карали близо година в тър-
сене на подходящ дом в Ню 
Йорк. Сега ще могат да се 

наслаждават на гледка към 
Сентръл парк от новия си 
имот с осем спални.

Според някои информа-

ции Абрамович преговарял 
със собствениците на ос-
таналите апартаменти в 
зданието да купи техните 

имоти и да придобие цяла-
та сграда. 

Състоянието на олигар-
ха е около 10 млрд. долара.

Островите Кирибати в 
Тихия океан са населени по-
вече от 50 века. Глобалното 
затопляне и повишаването на 
водното равнище може да са 
причина до столетие държави-
цата от 32 атола да изчезне. 
Спасение за 100 хил. жители 
от двете страни на Екватора 
предлагат от японската ком-
пания „Шимизу” със седалище 
в Токио. Изследователите раз-
работват в момента планове 
за градове, които ще могат 
да плават в океана на плат-
форми, наподобяващи огромни 
водни лилии. Проектът „Зелен 
понтон” предвижда плаващият 
град да е издигнат на около 700 
до 1000 м над морската повърх-
ност. Всеки от островите ще 
бъде с диаметър около три км. 
В средата му ще има централ-
на кула, която се разширява 
като чаша в горната част и 
достига диаметър един км. 
Там ще бъде разположен основ-
ният квартал. Кулата ще има 
капацитет да осигури жилища 
и всякакви удобства за около 
30 хил. души. 

Кухата част на кулата ще 
е оранжерия, в която ще се от-
глеждат плодове и зеленчуци, 
които трябва напълно да задо-
воляват нуждите на жители-
те на всеки остров. Долната 
равна част ще представлява 
плаваща платформа, която ще 
е закотвена на няколко места 
за дъното на океана. Там ще 
бъде разположена зона с ниско 
строителство за още около 10 
хил. души. Има и обработваема 
земя, на която ще се отглеж-
дат зърно и домашни животни. 
На всеки от островите ще има 
и пристанищен терминал. 

Проектът за плаващите 
острови предвижда всеки един 
от тях да абсорбира въглерод-
ния двуокис като своеобраз-

на пречиствателна станция, 
като за целта в изграждането 
му ще бъдат вградени най-съ-
временни и щадящи околната 
среда технологии. Ще бъде 
сведено до минимум използва-
нето на петрол, а акцентът 
ще е върху изолация за съхра-
няване на топлинната енергия.

Отделните лилии биха мог-
ли да бъдат свързани заедно, 
така че да образуват плаващи 
градове с население до 100 хил. 
души, колкото е населението 
на Кирибати, планират япон-
ските учени.

Идеята за създаването на 
проекта „Зелен понтон” тръг-
ва като търсене на решение 
за бързо нарастващото насе-
ление на Земята. Другата идея 
на изследователите била да на-
правят проект за град, който 
ще е абсолютно защитен от 
земетресения и цунами, обяс-
нява Масаюки Такеуши, шеф на 
изследователския екип. Осъз-
нахме, че проектът може да 
спасява острови, застрашени 
от бързо покачващото се ниво 
на океана. Все още сме на етап 
планиране, но сме убедени, че 
това е един напълно изпълним 
проект, коментира той. 

Екип от инженери от япон-
ската фирма посети острови-
те Кирибати, за да предста-
вят идеите си на президента 
на страната. Цената на съо-
ръженията е около 317 млрд. 
британски лири - почти 3000 
пъти повече от брутния въ-
трешен продукт на държава-
та за миналата година. Това 
е една абсолютно непосилна 
сума за островитяните. Още 
не е ясно откъде ще дойдат 
парите. Президентът на Кири-
бати Аноте Тонг е убеден, че 
за спасяването на страната 
му ще е необходимо едно наис-
тина радикално решение. 

Ще спаси ли „Зелен понтон” този красив атол

Макар и само за 
една десета от пер-
сонала си, Facebook 
строи суперлуксозни 
жилища. Най-голяма-
та социална мрежа в 
света влага 120 млн. 
долара в изграждане-
то на комплекса Anton 
Menlo до централата 
си в Калифорния, САЩ. 
Социално-битовите 
условия на част, слу-
жителите в Менлоу 
Парк ще се подобрят значител-
но, тъй като малкият град ще се 
намира на един хвърлей от цен-
тралата. Те ще могат да стигат 
на работните си места и пеша. 
Кварталът на площ от 58 хил. 
кв. м ще разполага с общо 394 
сгради с различни функции, в това 
число и спортен бар, дневен цен-
тър за гледане на кучета и други. 
Там служителите на интернет 
гиганта ще се възползват от ле-
карски кабинет, както и от цен-
тър за поправка на велосипеди.

Дори в Силициевата долина, 
където технологичните компании 
постоянно измислят нови начини 
за забавление и отдих на работ-
ниците си, планът на Facebook 
звучи грандиозно. Говорител на 

компанията коментира, че задър-
жането на специалистите не е 
основна причина за стартиране-
то на амбициозния проект. Много 
сме развълнувани, че ще успеем 
да предложим удобно жилище на 
нашите служители в близост до 
техните работни места. Въпре-
ки това смятаме, че хората във 
Facebook вярват във философи-
ята на компанията и са доволни 
от възнагражденията, които по-
лучават, допълват от ръковод-
ството.

Отдавна обаче е ясно, че в 
Менлоу Парк има недостиг на жи-
лища, а цените на недвижимите 
имоти в Силициевата долина, как-

то и в Сан Франциско, са скочили 
с 24% през четвъртото тримесе-
чие на 2012 г.

Новината за новия комплекс 
провокира спомени за т.нар. кор-
поративни градове, които през 
ХХ в. приютяват работниците 
от минната и металургичната 
промишленост в Америка. 

Експерти обаче смятат, че да 
живееш в близост до работното 
си място невинаги е добра идея. 
Причината подобни градове да 
изчезнат в САЩ е фактът, че те 
са за по-голяма експлоатация на 
работниците. Опасенията са, че 
това ще се повтори и в модерна-
та версия на Facebook.

За волната душа на студента жилището не е чак толкова ва-
жно. На друго мнение обаче са архитектите от шведското студио 
„Денгбом”. Те създадоха малка спретната къщурка с легло, бюро, душ, 
хладилник и маса. Всичко необходимо за младите хора е събрано на 
площ от 10 кв. м. Дървената къщичка бе представена наскоро на 
изложението WOOD 2013 в Музея на изкуството в шведското селище 
Вирсерум. 

Удобната и енергийно ефективна къща е приятелски настроена 
към околната среда по отношение на дизайн и използвани материали. 
За да разберат най-добре нуждите на студентите, архитектите са 
ангажирали в проекта бъдещи висшисти от университета в Лунд. 

Крайният резултат е компактно жилище, в което има удобен 
кът за спане, кухня, баня и дори малка градинка. Ефективното раз-
положение и използването на кръстосано слепена дървесина зна-
чително са намалили вредното въздействие върху околната среда 
и разходите за строителство. Това ще позволи на инвеститора 
да предложи по-нисък наем на студентите, тъй като къщичката 
няма да се продава. 

Прототипът е направен по поръчка на производителя на мате-
риали от дърво „Мартинсонс” и на компанията AF Bostder, специали-
зирана в създаването на студентски имоти и отдаването им под 
наем. Догодина се очаква да бъдат построени първите 22 къщурки, 
които ще посрещнат ученолюбивите си стопани. 

Музеят „Вирсерум” се намира в шведската провинция Смоланд, 
откъдето е детската писателка Астрид Линдгрен, създала „Пипи 
Дългото чорапче”. От тук е и Инвар Кампрад, основател на вери-
гата „Икеа”.

Милиардерът взе най-скъпия апартамент в Ню Йорк

Тук Роман и Даря могат да посрещат 

спокойно гостите си в Ню Йорк

Хората от Facebook ще си живеят като голямо семейство

Хубаво е да си имаш всичко, макар и по малко
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Шоуто ще е на 16 декември в „Арена Армеец”

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Легендарната немска 
рок група Scorpions ще из-
несе поредния си концерт 
в България в зала „Арена 
Армеец” на 16 декември. 
Събитието ще бъде част 
от предстоящия Rock'n'roll 
forever tour, с който бандата 
ще мине през София малко 
преди Коледа. 

Успехът на последния им 
албум Sting in the Tail е про-
менил решението на група-
та отпреди три години да 
сложи край на турнетата. 
Наскоро фронтменът Клаус 
Майне сподели: „Развълну-
вани от успеха, идеята за 
пенсиониране постепенно 
изчезна от съзнанието ни“.

Rock'n'roll forever tour 
стартира в края на мина-
лата седмица от Беларус, а 
само в Русия концертите на 
бандата ще бъдат четири. 
В последно време музикан-
тите работят по нов албум, 
който ще включва и неизда-
вани досега песни, написа-

ни през 80-те. „Не искам да 
издавам твърде много сега, 
но мога да ви уверя, че все 
още има живот в старите 
Scorpions. Работим усилено 
и върху документален филм 
за кариерата ни, в който 
ще включим и кадри от по-
следното турне”, каза още 
Майне.

Само ден след като 

предстоящото шоу на 
Scorpions в София беше 
обявено, 1000 от най-запа-
лените фенове на бандата 
вече се сдобиха с билет за 
шоуто им в „Арена Армеец“ 
и така промоционалните би-
лети бяха изчерпани. Оттук 
нататък цените им са меж-
ду 65 и 100 лв., а пропуските 
могат да бъдат намерени 

в разпространителската 
мрежа на Eventim.

Деца до 7-годишна въз-
раст ще влизат без билет 
на концерта (без право на 
седящо място), като за-
дължително трябва да са 
с възрастен придружител, 
притежаващ билет и Декла-
рация за защита на деца на 
обществени места. 

Най-добрите постановки от 
Royal Opera House в Лондон ще мо-
гат да бъдат видени и на голям ек-
ран в България. В края на октомври 
кино „Арена” започва излъчване на 
Киносезон 2013/14 от Кралската 
опера, който включва 5 опери и 5 ба-
лета с участието на най-известни-
те изпълнители в жанра. Всяко едно 
от представленията пристига у нас 
само няколко седмици след премиера-
та му в Лондон. Всички постановки 
от сезона ще бъдат излъчвани в пре-
миум залите на веригата в София, 
Варна, Стара Загора, Пловдив, Вели-
ко Търново, Плевен и Смолян.

България е една от 20-те страни, 
в които ще бъде показан Киносезон 
2013/14 от Кралската опера, като 
по този начин българската публика 

ще има възможност да се наслади на 
любими класически произведения и 
да получи усещането, че е на сцена-
та при самите изпълнители. 

„Всяко място е най-доброто в 
залата“, казва директорът на Royal 
Opera Каспър Холтен. Заснемането 
на сезона се извършва с последна 
дума на HD техниката, като осем 
камери показват всички костюми, 
грим, декори и изпълнения в техни-

те детайли, а съраунд звукът е с 
изключително качество. Всяка за-
снета постановка съдържа кадри 
зад кулисите с моменти от самата 
подготовка.

Старт на сезона ще бъде поста-
вен с ориенталската приказка от 
Джакомо Пучини „Турандот”. Спек-
такълът под режисурата на Андрей 
Щербан ще потопи почитателите 
на класическото изкуство в магия-
та на операта с впечатляващи деко-
ри, сложни и пищни маски и костюми, 
вдъхновени от традиционния китай-
ски театър. „Турандот” може да бъде 
гледан на 27 октомври от 16.00 часа. 
Билети се продават на касите в ки-
ната, като към всеки пропуск зри-
телите получават бутилка вино и 
шоколадова изненада.  

Филмът е дългоочакваната 
нова адаптация по известния 
роман на краля на хоръра Сти-
вън Кинг. Той разказва класи-
ческата история за живота на 
Кери Уайт - скромно момиче, 
отхвърлено от връстниците си, 
което живее с дълбоко религиоз-
ната си майка. След като е жес-
токо унизена на училищния бал, 
тя започва да упражнява терор 
в градчето с помощта на теле-
кинетичните си способности.

Всъщност героинята на 
Кери от едноименния роман е 
събирателен образ на две мо-
мичета от ученическите години 
на Стивън Кинг. Легендарната 

история има няколко адаптации, 
включително игрален филм под 
режисурата на Браян де Палма, 
бродуейски мюзикъл и телевизи-
онна продукция. Новата екрани-
зация е с амбициите да даде нов 
поглед към зловещата история, 
пречупен през женската гледна 
точка към сложните отношения 

между майка и дъщеря.
В ролята на Кери се превъ-

плъщава младата и талантли-
ва Клоуи Грейс Мориц. Тя е ка-
тегорична, че участието й във 
филма е едно от най-хубавите 
неща, случвали се в живота й. 
„Постарах се да играя по на-
чин, който никога досега не съм 

опитвала. Аз съм от онзи тип 
актьори, които обикновено бър-
зо излизат от състояние, след 
като са играли в сцена, в която 
са плакали, и дори се смея и ше-
гувам. Но в „Кери” опитах да ос-

тана в образ и да съм в мрачно 
настроение през цялото време“, 
признава тя. Мориц добавя, че я 
е страх да види филма, защото 
по думите й в него е по-уязвима 
от когато и да било. 

Революционният на-
предък, на който се рад-
ват производството и 
технологиите през по-
следните години, успя 
да преобрази човечест-
вото и да подпомогне 
значително създаването 
на богатства. Състоя-
нието на образованието 
обаче (не само у нас, а и 
по целия свят) далеч не 
се е подобрило, а въпреки 
значителните усилия на 
много държави и благот-
ворителни организации 
няма особен напредък и в 
положението на бедните по света. След като тол-
кова неща се променят изключително бързо, изниква 
въпросът защо бедността и проблемите в образо-
ванието остават.

Търсейки отговор на него, канадският матема-
тик Джон Майтън стига до заключението, че имен-
но във връзката между тези две области се крие и 
липсата на напредък. В книгата си „Краят на неве-
жеството“ той пише, че невежеството е „погрешно-
то схващане, че съществуват фундаментални, вро-
дени разлики между хората – селяни и благородници, 
малцинства и мнозинства“. Тази заблуда ни кара да 
пренебрегваме потенциала на повечето деца, a в 
училище изискванията към тях не водят до разви-
ване на възможностите им.

Майтън акцентира върху пагубния ефект, кой-
то оказва върху всички общества – и бедните, и 
богатите – основният постулат в образованието, 
според който децата се раждат с толкова осезаеми 
разлики в умствените си способности, че по-голя-
мата част от тях никога не биха могли да разберат 
истински математиката и естествознанието. В 
подкрепа на тезата си той допълва: „Вярвам, че ин-
телектуалната бедност, която налагаме на мнозин-
ството деца поради непознаване на истинския им 
потенциал, е най-дълбокият източник на материал-
на бедност, защото прави обществата неспособни 
да разпределят богатството си справедливо, рацио-
нално или устойчиво. Ако искаме някога да развием 
пълния потенциал на децата, трябва да разработим 
образователен модел, базиран на по-дълбоко позна-
ние за човешкия мозък. В естествените науки на-
шето понятие за подобен род комплексни системи 
беше преосмислено из основи. Днес учените призна-
ват, че тези системи демонстрират възникващо 
поведение, при което поредица от дребни промени 
може да доведе до ненадейната поява на нови и не-
очаквани качества.“

Джон Майтън е канадски математик, автор на 
книги и пиеси. Носител е на две награди Governor 
General за свои произведения и е основател на JUMP 
(Junior Undiscovered Math Prodigies) – благотворител-
на организация, която подготвя ученици в сферата 
на математиката.
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Светослав Загорски

Милиони хора по све-
та издигат в култ Вене-
ция, а се оказва, че има 
градчета на Стария кон-
тинент, които по нищо 
не й отстъпват, що се 
отнася до архитектурни 
паметници, разположени 
покрай речни канали. А и 
разходката е в пъти по-
приятна, защото няма ог-
ромни тълпи от туристи. 

Такъв град е белгий-
ският Гент, разположен 
при сливането на реките 
Шелда и Лис. За този ше-
дьовър се говори, че има 
повече забележително-
сти, отколкото всички 
останали белгийски гра-
дове, взети заедно. Още 
с влизането в него оста-
ваш с впечатлението, че 
си герой в приказка, в коя-
то къщите са направени 
изцяло от захар, шоколад 
и бисквитки. Приказка-
та става още по-пъстра 
поради факта, че Гент 
освен храм на сладките 
изкушения е и един от го-
лемите цветарски цен-
трове в Европа. 

Нищо не е в състоя-
ние да развали тази иди-
лия, защото в центъра на 
града е абсолютно заб-
ранено придвижването с 
автомобили. Ходи се пеш 
или с велосипед, като на-
всякъде може да се вземе 
колело под наем. Естест-
вено, другият вариант на 
придвижване е много по-
романтичен – разходка с 
лодка.

Всъщност Гент съв-
сем не е обикновено мал-
ко градче. Той има бурна 
история, като в опреде-
лен момент се е явявал 
второто по големина 
селище в Европа след 
Париж. Това се дължи на 
факта, че е бил най-го-
лямото пристанище на 
Фландрия и около среда-
та на XV в. се е превър-
нал в най-крупния произ-
водител на сукно, който 
внася вълна от Англия и 
осигурява работни места 
за хиляди хора. По канала 
Ghent-Terneuzen са били 
товарени на лодки про-
чутите тъкани платове, 
за да бъдат доставени до 
различни краища на Евро-
па. Всичко в Гент обаче 
започва през VII в., кога-
то свети Арманд основа-
ва абатство на мястото 
на съвременния град. По-
късно разрасналото се 
селище е разграбено от 
викингите, но се възраж-
да с нова сила през XII-XIII 
в. и за това свидетел-
ства първата забележи-
телност, която трябва 
да включите в своята 
разходка – 

Замъкът  

на графовете.

Той е построен през 
XII в., за да защитава жи-

телите на града, и днес 
се счита за един от най-
запазените фламандски 
дворци. В миналото е 
функционирал едновре-
менно  като монетен 
двор, затвор и дори фа-
брика за памук, а сега е 
отворен за посещения. 
Градските власти тран-
сформират интериора 
на замъка, превръщайки 
го в изложбена зала с ко-
лекция от средновековни 
оръжия. От кулите пък се 
открива прекрасна глед-
ка към целия град.

А повярвайте, тя на-
истина си струва. Сред-
новековното сърце на 
Гент се разпростира 
между няколкото големи 
открити площадa. 
Те са свързани по-
между си от три-
те  внушителни 
сгради на църква-
та „Св. Николай”, 
камбанарията и 
катедралата St. 
Baaf. Именно тук 
се образува глав-
ният площад „Ку-
тер” и мястото 
се смята за исто-
рически център на 
града. Познато е и 
като „Трите кули” 
– заради кулите 
на църквата, на 
камбанарията и на 
катедралата. Тук 
е и кметството – 
красива сграда от XVI в.

Именно 

катедралата St. Baaf

обаче е един от ос-
новните исторически 
паметници на Гент. Във 
вътрешността й може да 
се види прекрасен баро-
ков амвон. Първоначално 
катедралата е функцио-
нирала като часовникова 
кула. На всеки от нейни-
те четири ъгъла има по 
един каменен войник. Фи-
гурите, които се виждат 
днес, обаче са дубликати. 
От оригиналните воини 
е оцелял само един, кой-
то се пази старателно 
в т.нар. Стая със съкро-
вищата в храма. Извест-
на още и като Тайната 
стая, в миналото тя е 
пазела най-важните до-
кументи и ценности на 
града, като е била за-
щитена  от  2 
големи порти с 
по 3 ключалки. 
Препоръчител-
но е да прекара-
те няколко часа 
в мраморната 
катедрала,  за 
да се потопи-
те в история-
та й.  Можете 
да видите също 
13 - ве ков н ат а 
крипта, която 
първоначално е 
била църква, и 
произведението 
„Гентски олтар“ 
на Ян ван Ейк, 
което е с вну-

шителни размери и пред-
ставлява истинско архи-
тектурно бижу.

Ако продължите раз-
ходката си през култо-
вите религиозни сгради в 
Гент, трябва да спрете в 
тази, в която се намира 
Орденът на монахините. 
Известна е като „Трите 
бегинажа“ и наред с кам-
банарията и прилежащия 
свещенически дом е в 
списъка на ЮНЕСКО за 
паметници на световно-
то културно наследство.

Следващата спирка е 

абатството  

„Св. Петър”,

построено през сред-
ните векове. То е типи-
чен пример за западно-
европейската църковна 
архитектура. Към ма-
настира има прекрасен 
парк с богата растител-

ност, който е като цве-
тен оазис близо до ожи-
вения град.

В покрайнините мо-
гат да се видят прелест-
ни насаждения от азалии, 
лалета и бегонии. На все-
ки пет години в Гент се 
провежда Gentse Floralien 
- прекрасен фестивал на 
цветята, привличащ хи-
ляди туристи. Той оба-
че остава на заден план 
пред популярния Ghent 
Festival. Това празненство 
на театралното и музи-
калното изкуство в Гент 
е магнит за около 2 млн. 
души от цял свят всяка 
година. 

Не бива да се пропуска 
и Художествената гале-
рия, която разполага с го-
ляма колекция от картини 
и други експонати, дело 
на известни художници 
от Средновековието и 
съвременността. 

Но да се върнем от-
ново на улицата и да 
продължим разходката 
си. Този път в близост 
до речните канали. Едно 
от култовите места в 
града е улицата на под-
правките и зеленчуците 
– Graslei. Тя е прочута с 
нейните красиви занаят-
чийски къщи, които кри-
воличат и следват тече-
нието на реката. На тази 
улица са разположени и 
домовете на отделните 
гилдии.

Вървейки по нея, ще 
стигнете до 

историческия мост  

„Сен Мишел”,

а впоследствие и до 
старото пристанище на 
Гент.

Друг известен мост 
е „Грасбург”. Тук е подхо-
дящо да дойдете, когато 
падне нощта. Виадуктът 
води към окъпаната в 
светлини църква „Св. Ми-
хаил” и нейната 90-мет-
рова камбанария. От нея 
се разкрива изключител-
на гледка към покривите 
и тесните криволичещи 
улички на Стария град.

Ãåíò –
Шедьовърът разкрива красотата и мощта на Фландрия

Улицата 

на занаятчиите

Кулата 

на катедралата

Църквата „Св. Николай“ 

на централния площад

Още един впечатляващ 

замък в покрайнините

Красивата градина  

на абатството 

„Св. Петър“
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God bless the hands that construct, create and keep 
values through the ages. This is a special blessing for 
all Bulgarian builders by the parish priest at “St. Dimitar” 
church in Lyaskovets, archpriest Angel Razgradski. 

“Stroitel” newspaper visited before the holiday the built 
by Kolyo Ficheto 150 years ago church, named after the pa-
tron saint, and one of the masterpieces of the great master 
builder. Today, builders of modern Bulgaria as his followers 
continue to put money, spirit and energy in the construction 
of churches. 

About the recent charitable projects of BCC and about 
the history of churches with the name of the saint recog-
nized as the patron of builders. 

The annual awards for best compa-
nies in the construction sector will be 
given on 26 October at 9 pm Royal Hall 
at Sofia Hotel Balkan. This will hap-
pen at the traditional ball on Builder’s 
Day, hosted by Minister of Regional 
Development Desislava Terzieva and 
BCC Chairman Eng. Svetoslav Glosov. 
Among the official guests will be Deputy 
Ministers of Regional Development Mi-
roslav Maznev and Dobromir Simidchiev, 
Deputy Minister of Investment Planning 
Borislav Angelov, Chair of the Manage-
ment Board of RIA Eng. Stefan Chaikov, 
Head of NCCD Arch. Nikolay Hristov, Ex-
ecutive Director of “Metropoliten” EAD 
Eng. Stoyan Bratoev, experts from gov-
ernment departments and MPs. 

In the ranking are included only 
builders registered in the Central Profes-
sional Register of Builders (CPRB) and 
performed the procedure under Article 

20, paragraph 2 of CBA in 2012. This 
year, however, eight of the companies 
that meet the criteria are not admitted 
to the competition. The reason is that 
last year they were awarded the special 
prize of BCC for overall contribution to 
sector “Construction”. In 2012 awarded 
with a special plaque companies were: 
“Balkanstroy” JSC, “Bulgartransgas” 
EAD, “Geotechmin” Ltd., “Glavbolgar-
stroy” JSC, “Enemona” JSC, “PST Hold-
ing” JSC, “Stanilov”Ltd., “Trace Group 
Hold”PLC.  

The total number of companies par-
ticipating in the ranking is 3,814 of 4,170 
registered in CPRB. In the first group 
compete 2,738 companies, in the sec-
ond - 246, in the third - 515 and 315 – in 
the fourth. Of them all only 12 will get 
gold medals. 

They will be determined by a techni-
cal committee headed by former Deputy 

Chairman of BCC, now member of the 
Supervisory Board Venelin Terziev, and 
after consulting with the regional of-
fices. Deputy Chairman of the commit-
tee is Executive Director of BCC Eng. 
Ivan Boykov, it also includes the head of 
unit “Register” Georgi Grancharov. The 
jury will select the winners on the basis 
of the information provided by the an-
nual reports for 2012 in the electronic 
system of CPRB. Evaluation indicators 
are also NSR for the last financial year 
which gives 15 points, DMА – 5 points, 
staff – 10 points.

The awards will be given by Minister 
of Regional Development Desislava Ter-
zieva, RIA Chairman Eng. Stefan Chai-
kov and BCC Chairman Eng. Svetoslav 
Glosov. After the official ceremony the 
guests will have the more enjoyable part 
of the evening – with lots of dancing and 
music in the company of “Akaga” group. 

BCC awards ”Oscars” for construction 

Eng. Svetoslav Glosov, BCC Chairman: 
Hristo Alexiev, Deputy Director 
General of National Company 
“Railway Infrastructure” (NCRI):

“We made a good start for the de-
velopment of Bulgarian-Moroccan re-
lations,” said Eng. Svetoslav Glosov, 
Chairman of the Bulgarian Construction 
Chamber during the ceremony for the of-
ficial opening of the Honorary Consulate 
of the Kingdom of Morocco in the City of 
the Seven Hills. 

The event was attended by H.E. Am-
bassador of the Kingdom of Morocco to 
Bulgaria Latifa Aharbash, representa-
tives of the City Council – Plovdiv, newly 
elected Chairman of the BCC Regional 
Office – Burgas Eng. Nikolay Nikolov, 
former Chairman of the BCC Regional 
Office – Plovdiv and current BCC board 
member Plamen Ivanov and a number 
of other officials from Bulgarian and Mo-
roccan side. 

“With H.E. Ambassador Aharbash we 
have set several tasks that we want to 
be realized within her mandate. They are 
about the development of our relations 
in the areas of tourism, food industry, 
pharmacy and last but not least what my 
colleagues and I am good at most– con-
struction,” said Eng. Glosov. 

BCC Chairman said that another im-
portant objective they have taken is to 
restore the airline between Bulgaria and 
Morocco. 

“For me Plovdiv is the most beautiful 
city in Bulgaria. Most of you know that I 
was born and raised here. So I would like 
once again to thank the Moroccan gov-
ernment for my appointment as Honor-
ary Consul of this beautiful North African 
country in the City of the Seven Hills,” 
added Eng. Svetoslav Glosov. 

“Quite frankly I can say that the elec-
tion of Eng. Glosov as honorary consul 
of the Kingdom of Morocco in Plovdiv 
is a very good news for both countries. 
I believe that he is the right man in the 
right city for the right job. His good repu-

tation and extensive experience are of 
great benefit to us. Plovdiv is also a good 
place to start his tenure because it is 
one of the cultural and economic cent-
ers in Bulgaria,” said H.E. Ambassador 
Latifa Aharbash. 

Municipal Council Chairman Arch. 
Ilko Nikolov also did not save his praises 
to the honorary consul. “I am absolutely 
sure of his good qualities and I can as-
sure you that Eng. Glosov is the right 
person,” he said. 

H. E. Ambassador Latifa Aharbash 
admitted that the mandate of the honor-
ary consul is crucial because he has to 
make the connection between business 
circles of the two countries. 

“We are glad that Eng. Glosov sets 
definite and clear terms in his work 
schedule, which will inevitably lead to 
positive results. As Ambassador of the 
Kingdom of Morocco to Bulgaria I would 
definitely need his help, the help of local 
authorities and of course the support of 
the governments of the two countries. 
Finally, I would like to draw attention to 

another question. 
Strengthening the relationship be-

tween us is not to look only at the do-
mestic markets of Morocco and Bul-
garia although the Moroccan market 
has 34 million users. Morocco can be 
the gateway to Africa for Bulgarian in-
vestors. This is an important message 
to business,” added H. E. Ambassador 
Aharbash.

The official program of the first day 
continued with a meeting of representa-
tives of “Marketing, advertising and in-
formation” Directorate to the Ministry of 
Economy and Energy with H.E. Ambas-
sador Aharbash and Honorary Consul 
Eng. Glosov. During the visit, both sides 
expressed their desire to expand joint 
cooperation between Bulgaria and Mo-
rocco in the field of tourism. Alexander 
Mutanov from “Marketing, advertising 
and information in tourism” Directorate 
at the Ministry said that they would like 
to be sent regular information about up-
coming exhibitions not only in Morocco 
but also in the whole of Africa. 

Happy 
St. Dimitar 
Day!

LSP should follow the logic 
of the investment process 

Mr. Alexiev, some days ago information came out that 

there is foreign interest in the construction of an intermodal 

terminal (IMT) in Gorna Oryahovitsa. How would you com-

ment on that and does NCRI make any activities on this 

project now?  

The construction of this type of equipment is recorded in 
the strategy for developing a network of IMT. The document 
states that developing of sites should start in Plovdiv, Ruse, 
Sofia, Varna or Burgas. Gorna Oryahovitsa also appears but 
it is in the background. We are open to every expression of 
interest. 

As to marine sites, we can participate in the improvement 
of rail links to ports. This will help to attract investors for the 
construction of a container terminal. In the next programming 
period we will offer a project for renovation of the access to 
ports. Because they are also a kind of IMT in which most fre-
quently are changed the vehicles transporting goods. Railroad 
ties and approaches were constructed long ago and do not 
have the needed functionality. The project is envisaged to in-
clude both maritime and river ports but before that an analysis 
will be made exactly where it needs to be modernized. 

NCRI should provide the necessary infrastructure and the 
private investor is the one who invests in buildings and equip-
ment and then manages them. We have made an analysis 
that shows that if only private capital is put there is no return 
needed to awaken the business interest. The state invests 
in the development of these facilities because it brings eco-
nomic effects, such as lower cost of the transport service, 
attraction and mobility of goods and many more. But it should 
be involved where it is clear that only with private enterprise 
sites will not be realized but it is of strategic importance to 
have them. For example, in Sofia there is business interest 
and perhaps this is one of the reasons the state to withdraw 
from the project. 

We are planning to announce a tender for a feasibility 
study for the construction of an intermodal terminal in the 
capital city. The goal is it to show how to realize the site, i.e. 
whether there is need to put national resources. The contract 
is expected to be released next year while funding for it is to 
be provided by Operational Program “Transport and Transport 
infrastructure”. 

Eng. Antov, how far has the signing of the 

contracts on the announced procedures for Lot 

3 of Struma motorway gone?

The three major contracts for the preparation 
of Lot 3 (Blagoevgrad – Sandanski) of Struma 
motorway, that passes through the Kresna gorge, 
are for making a draft, for a strategic advisor to NC 
“Strategic Infrastructure Projects” (NCSIP) and for 
environmental consultant. 

The advisor will assist the company in accept-
ing the work of the designer, while the ecologist 
is required to monitor the project so that poten-
tial problems related to the environment to be 
resolved as soon as possible. It is expected the 
three contracts to be accomplished at the same 

time together. Tender procedures for determining 
the contractors were held, we signed agreements 
and preparation of the project is underway. 

Can the first results be seen?

The track of Lot 3 of the motorway is ready. 
Furthermore, its documentation was sent in 
September for comments and consultation with 
various administrations and operating companies, 
whose facilities could be affected. At present we 
receive stands and after compliance with them we 
will have the track in its final form. We expect this 
will happen by the end of November. 

The designer is working on the preparation of 
different options for the format of the junctions. 

Now there are at least 3 preliminary 
positions for them as we expect 
them to be limited to 2 options for 
each one. Then we will hold meet-
ings with the municipal administra-
tions to make sure that the solu-
tions proposed are acceptable. 

The major issue that we con-
stantly discuss with the designer is 
preparation of the project in such a 
way that during construction to be caused mini-
mum inconvenience to all travelling along this di-
rection. 

We discuss also the gauge of the long tun-
nel in the Kresna gorge and of the tunnel north 

of Zheleznitsa village. By the end of October we 
expect from the designer proposals for several so-
lutions. They are related to pre-gate zones, initial 
considerations for selecting drilling technology, 
main input parameters for design of the ventilation 
system, etc. 

Eng. Asen Antov, Executive Director of NC “Strategic Infrastructure Projects”:

Track of Lot 3 of Struma Motorway will be clear in a month  

We made a good start for the development 
of Bulgarian-Moroccan relations 
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Тенис

Бокс

Художествена гимнастика

Футбол

„Барселона“ се затрудни в Италия
Страницата 
подготви 
Теодор Николов

След успехите над „Га-
латасарай” и Копенхаген 
„Реал” (Мадрид) се справи 
и с „Ювентус”, макар и по-
трудно. Тимът спечели с 
2:1 на „Сантяго Бернабеу“ 
и е с девет точки, дока-
то „Юве” е трети с едва 
две точки. Роналдо откри 

резултата още в четвър-
тата минута, но Йоренте 
бързо върна „Юве” в мача 
с гол в 22-рата. В 28-ата 
минута обаче Роналдо от-
ново изведе „Реал” в резул-
тата, след като бе точен 
от бялата точка. Две ми-
нути след подновяването 
на играта „Ювентус” ос-
тана с 10 души, след като 
Киелини получи директен 
червен картон за наруше-

ние срещу Роналдо.
Други ят  испански 

гранд „Барселона” и този 
път срещна трудности 
на „Сан Сиро“, правейки 
равенство 1:1 с „Милан” в 
груповата фаза на Шампи-
онската лига.

Двата тима показаха 
качествен футбол, макар 
и с малко положения пред 
двете врати.

В 9-ата минута резул-
татът бе открит след 
двойно подаване между 

Робиньо и Кака, в което 
Робиньо се разписа във 

вратата на „Барса”. В 24-
тата мин резултатът бе 
изравнен от Лионел Меси, 
с което бе оформено край-
ното 1:1.

С точката „Барселона” 
остава лидер в група Н с 
актив от 7 точки, а „Ми-
лан” е веднага след това 
с 6 точки. „Селтик” вече е 
на 3-та позиция с 3 точки, 
а „Аякс” остава последен с 
1 точка.

Вечните футболни съперници 
ЦСКА и „Левски“ ще изиграят два-
та мача помежду си от осминафи-
налите за Купата на България на 17 
ноември и 19 декември. Това стана 
ясно след среща на представите-
лите на Професионалната фут-
болна лига, ЦСКА в лицето на Иво 

Котев, „Левски”, представляван от 
Христо Йовов, органите на реда и 
Столична община. Арена на двата 
сблъсъка ще е Националният ста-
дион „Васил Левски“.

Двете срещи трябваше да се 
изиграят на 6 и 27 ноември, но то-
гава българският шампион „Лудо-

Легендарният мениджър 
на „Манчестър Юнайтед” сър 
Алекс Фъргюсън разкри дос-
та любопитни неща в своята 
автобиография, като призна, 
че причината Дейвид Бекъм 
да бъде продаден е, защото 
се е помислил за по-голям от 
мениджъра.

„В момента, в който играч на „Манчестър Юнайтед” 
се помислеше за по-голям от мениджъра, трябваше да 
напусне. Дейвид се помисли за по-голям от Алекс Фър-
гюсън. Това бе погребален звън за него. Дейвид беше 
единственият, играл под мое ръководство, който избра 
да бъде известен, чиято мисия бе да бъде разпознаваем 
и извън рамките на играта. Чувствах се некомфортно 
със звездния аспект на неговия живот“, споделя Фър-
гюсън. За Уейн Рууни специалистът разкрива следното:

„В деня, след като спечелихме титлата, той дойде в 
офиса ми и поиска да си тръгне. Не беше щастлив, че бе 
оставен извън състава в някои мачове, докато в други 
бе заменен. Неговият агент Пол Стретфорд се обади 
на Дейвид Гил и му каза същото.“

За Кристиано Роналдо сър Алекс се изказва изклю-
чително ласкаво: „Кристиано беше най-талантливият 
футболист, който е играл под мое ръководство. Той пре-
възхожда всички други страхотни играчи, с които съм 
работил, а те са много. Единствените, които могат да 
бъдат поставени близо до него, са играчите, които съз-
дадохме ние - Пол Скоулс и Райън Гигс, защото техният 
принос за „Манчестър Юнайтед” в продължение на две 
десетилетия бе огромен.“

„Розовите“ от „3DD Инженеринг” 
са новият водач в Ceresit БСФЛ, 
след като записаха петата си по-
беда, този път над „Нитера Груп” с 
4:2. В мач, който се игра предимно 
на една врата, „Рубин 2001” не само 
оцеля срещу безспирните атаки на 
Pipe System, но след бързи контри 
Младенов и Василев на два пъти ма-
тираха Качъшки – 2:0, и „Рубин” из-
мести „Пайпс“ от шестата позиция.

„Главболгарстрой” и „Станилов“ 
изиграха вълнуващ двубой с обра-
ти и драматична развръзка. Ста-

ниловци поведоха още в третата 
минута и не изпуснаха преднината 
си до почивката – 1:0. ГБС атаку-
ваше непрекъснато и 12 минути 
преди края Ангел Тошев с две по-
падения изцяло обърна развоя – 1:2. 
Вучелийски обаче върна „Станилов“ 
в играта – 2:2, за да дойдат послед-
ните секунди, когато удар от близо 
40 метра на Младенов завари вра-
таря на „Станилов“ абсолютно не-
подготвен – 2:3 за ГБС. „Райкомерс” 
взе поредна рутинна победа, този 
път срещу „Стройкомерс РС” в един 

Григор Димитров продължава да демонстрира отличната си форма. 
Първата ни ракета се класира за втория кръг на турнира в зала в швей-
царския град Базел с награден фонд 1,99 млн. евро.

22-годишният българин, който в неделя спечели първата титла в ка-
риерата си в Стокхолм, победи чешкия ветеран Радек Щепанек с 6:3, 6:3 
за 74 минути игра. Григор си осигури 45 точки за световната ранглиста и 
18 275 евро, а във втория кръг ще срещне Александър Долгополов (Украйна).

Българският про-
фесионален боксьор 
Кубрат Пулев - Ко-
брата ще излезе от-
ново на ринга на 14 
декември. Мачът ще 
бъде в Германия, а съ-
перникът му трябва 
да стане ясен до дни. 

От мениджърската агенция на Кобрата преговарят с 
трима боксьори. Предстои да се уточни и в кой град ще 
бъде двубоят.

Последната му среща бе в Шверин, а след успеха 
над Тони Томпсън той стана претендент за световна-
та титла на Владимир Кличко (версия IBF). Спортист 
номер 1 на България за 2012 г. вече започна подготовка 
в Германия, където се намира от близо седмица. Мачът 
е фиксиран и Пулев не очаква да има нови проблеми с 
намирането на съперник. „Надявам се този път всичко 
да бъде наред. За мен е важно да играя мачове, защото 
трупам допълнителен опит“, обясни Пулев, който все 
още няма загуба на професионалния ринг.

На 14 декември Кобрата ще заложи интерконтинен-
талната си титла, както и правото да се бие с Кличко. 
Това обаче не притеснява бившия европейски шампион 
за аматьори. „Ще се подготвя по най-добрия начин как-
то физически, така и тактически. Все пак нали казват, 
че съм една интелигентна машина за трепане“, каза 
през смях Кобрата.

Евентуалният мач между Пулев и Кличко ще се със-
тои най-рано през пролетта. Очаква се преди това ук-
раинската звезда да направи защита на някоя от дру-
гите си световни титли. 

Силвия Митева спече-
ли златен медал на лента 
и бронзови отличия на об-
ръч и топка на финала на 
турнира по художестве-
на гимнастика Гран При 
в германската столица 
Берлин. Тя завършва над-
преварата с общо четири 
отличия, след като стана 
трета и в многобоя. Бъл-
гарката изигра невероят-
но съчетанието си с лен-
та и получи най-високата 
оценка – 17,783 точки. За 

Митева това е последно 
състезание за годината, 
като тя все още не е обя-
вила дали ще продължи 
спортната си кариера.

Втора на лента ос-
тана Джамила Рахмато-
ва (Узбекистан) с 16,933 
точки, а трета - Мария 
Кадобина (Беларус)  с 
16,383 точки. На обръч 
българската грация полу-
чи оценка от 17,566 точки, 
като пред нея са само рус-
кините Маргарита Мамун 

Ализе Короне е послед-
ната тенисистка, която 
придоби право на учас-
тие на Garanti Koza WTA 
Tournament of Champions в 
София от 29 октомври до 
3 ноември. Така оформи-
лата се осморка включва: 
Цветана Пиронкова, Ана 
Иванович (Сърбия), рус-
кините Мария Кириленко, 
Елена Веснина и Анаста-

сия Павлюченкова, Симона 
Халеп (Румъния), Саманта 
Стосър (Австралия) и Али-
зе Корне (Франция).

Ализе Корне,  която 
е №27 в подреждането, 
зае осмото място и за 
четвърти път ще дойде 
в България. Чаровната 
тенисистка от Ница ми-
налата година беше ре-
зерва в турнира в „Алианц 

Арена”, но не успя да влезе 
в игра. През 2010 и 2011 
година французойката 
игра на турнира на ITF в 
София, като при първото 
си участие беше обявена 
и за „Мис”. Тя си осигури 
класиране за турнира, след 
като победи в Страсбург 
(Франция) през май.

Жребият ще бъде из-
теглен в понеделник, 28 

октомври. От вторник до 
петък следващата седми-
ца са двубоите от групо-
вата фаза, като първата 
среща е с начален час 
17:00. В събота са полуфи-
налите, а в неделя от 17:20 
часа е финалната среща, 
която е и последната от 
календара на Женската 
тенис асоциация за 2013 
година.

с 18,400 точки и Мария 
Титова с 18,150 точки. 
Митева бе оценена със 
17,866 точки на топка и 
завърши трета. Побе-

дителка стана Мамун с 
18,500 точки, пред Титова 
с 18,200 точки. На бухалки 
българката остана чет-
върта с 16,983 точки.

двубой, който бе равностоен през по-
голямата си част. В крайна сметка 
„Райкомерс” не допуснаха изненада, 
взеха своето с 6:2 и се придвижиха 
плътно зад новия лидер 3DD. Дерби-
то на кръга обаче бе срещата между 
G.P. Group и „Пътпроект”. Капитанът 
на „светлосините“ Венцислав Зарев 
оформи крайното 4:5 секунди преди 
края на един паметен двубой в БСФЛ. 
Пълен кредит на респект и към два-
та отбора за мъжката и коректна 
игра. Във временното класиране на-
чело излязоха „3DD Инженеринг” с 16 
точки, плътно следвани от „Пътпро-
ект”, „Райкомерс” и G.P. Group с по 15 
точки.

горец” има мачове от Лига Европа. 
Датите 16 и 20 ноември също не 
се понравиха на столичани, а освен 
това младежките ни гарнитури 
имат мачове по това време. Пред-
ставители на двата клуба заяви-
ха, че са стигнали до споразумение 
само за броени минути. Така реван-
шът на вечното дерби ще се със-
тои дни преди Коледа. ЦСКА е сим-
воличен домакин в първата среща.
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от дърво и камък

КСБ 
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Людмил Митакев

Сър Ричард Чарлз Никълъс 
Брансън може да лети в Кос-
моса, да продуцира музика, да 
прави туризъм. Всичко, което 
докосва по уникалния за него 
артистичен начин, носи пари. 
Конгломератът от 350-те му 
компании „Върджин Груп” досега 
е припечелил 4,4 млрд. британ-
ски лири.

Човек от Холивуд или бизнесмен

Трудно е да се повярва, че 
той не е холивудски актьор или 
художник авангардист, а глава 
на една от най-големите част-
ни компании в света. Новото 
му начинание е „Върджин Гала-
ктик“, с която предлага косми-
чески пътешествия на цена от 
около 200 хил. долара. Заедно с 
телевизия Ен Би Си планира кон-
курс „Космическа надпревара” с 
голяма награда - пътешествие 
в Космоса. Вече е готов кора-
бът, който бе тестван на висо-
чина 21 хил. метра над Земята. 
Целта е следващата година да 
започнат туристически поле-
ти, а Брансън и съпругата му 

ще участват в първия от тях.
Милиардерът, който през 

1999 г. получава титлата сър 
за служба на предприемаче-
ството, е прочут със своята 
екстравагантност. През по-

следните 25 години извърши 
десетки опити за поставяне 
на рекорди за скорост, прекоси 
Атлантическия океан с катер 
и с въздушен балон. Освен това 
се пробва да обиколи за най-
кратко време Земята. Много от 
експериментите му завършиха 
неуспешно, но името на бизнес-
мена фигурира многократно в 
Книгата на Гинес.

Бяга от Великобритания

Последната придобивка на 
Брансън е частната резиден-
ция на остров Некер в Карибско 
море. Той реши да смени место-
жителството си заради високи-
те данъци във Великобритания. 
Вирджинските острови, част 
от които е Некер, са популярна 
офшорна зона. Там няма корпо-
ративен данък, няма налог върху 
доходите и оборота, нито пък 
ДДС.

Интересното в случая е, 
че Брансън прави бизнес и от 
това. Срещу 60 хил. долара на 
ден всеки може да наеме мяс-

тото с още 29 свои при-
ятели и до шест деца и 
да се наслади на красо-
тата на тропическия 
остров. Всяка от общо 
осемте стаи за гости 
има собствен балкон с 
гледка към океана. Най-
голямото помещение е 
около 140 кв. м, а пред 
него има вана и джаку-
зи за двама. Оттам е и 
най-краткият път към 
плажа. 

Има връзка и с България

Компанията „Върджин 
Мъни” е част от импери-
ята на сър Ричард Бран-
сън. По своеобразен на-
чин милиардерът свърза 

името си с България, след като 
неговата фирма определи стра-
ната ни за най-добра в света за 
семеен туризъм. Тя бе избрана 
за лидер заедно с още две дър-
жави като водещи дестинации 
през 2013 г.

България е препоръчана за-
ради ниските цени на услугите, 
съчетани с висококачествени 
преживявания, предлагани най-
вече в Родопите. Компанията 
акцентира и върху популярните 
български ски курорти, които 
привличат хиляди туристи от 
цяла Европа и света със съоръ-
жения и обслужване от светов-
на класа на ниски цени.

„Върджин Мъни” пояснява, че 
София, разположена в полите на 
Витоша, е идеална дестинация 
за семейства, които търсят 
добро място за ски през зима-
та или за планинско катерене 
през лятото.

Компанията описва архи-
тектурата на българската 
столица като странна смеси-
ца от европейски и комунисти-
чески стил, но я определя като 
очарователна и подчертава, че 
е успяла да съхрани много сред-
новековни съкровища, както и 
някои от най-красивите право-
славни църкви в тази част на 
света.

Компанията на Брансън съ-
ветва туристите да отидат 
до Розовата долина, най-вече в 
първата седмица на юни, кога-
то в Казанлък се чества Праз-
никът на розата. Подчертава 
се, че българското розово масло 
се продава на цената на злато-
то, а ароматът му не може да 
се сравнява с нито един мар-
ков парфюм в света. „Върджин 
Мъни” не крие учудването си, 
че българските момичета купу-
ват „Шанел”, при положение че 
под носа си имат „нектара на  
боговете”.

Сър Ричард Брансън е смел 
авантюрист, който обича да 
поставя рекорди

Áðàíñúí ñúâåòâà:

1. Âçåìè ñå â ðúöå è äåéñòâàé.  
2. Æèâåé âåñåëî. Æèâåé ñ ðà-

äîñò, ðàáîòè îò ñúðöå, à ïàðèòå 
ñàìè ùå äîéäàò.  

3. Áúäè ñìåë. Îöåíè ðèñêà è 
ðèñêóâàé. Âÿðâàé â ñåáå ñè.

4. Íå ñå ó÷è äà õîäèø ïî èí-
ñòðóêöèè. Ó÷èø ñå îò ïðàêòèêà. 

5. Áåç ïðåêàëåíè óñëîæíåíèÿ. 
Âñåêè ãëóïàê ìîæå äà íàïðàâè 
íåùî ñëîæíî. Ìíîãî ïî-òðóäíî å 
äà ñå íàïðàâè íåùî ïðîñòî.

6. Ñàì ñè ïîñòàâÿé ïðåäèçâè-
êàòåëñòâà. Öåëè ñå ïî-íàâèñîêî. 

7. Åäíîäíåâíèÿò óñïåõ ñúâñåì 
íå îçíà÷àâà, ÷å ñëåä òîâà âñå-
êè äåí ùå ïîëó÷àâàø áåçïëàòåí 
îáÿä.

8. Ñòîé òâúðäî íà ñîáñòâåíèòå 
ñè íîçå. Ðàç÷èòàé íà ñåáå ñè. 

9. Öåíè ìèãà. Îáè÷àé æèâîòà 
è æèâåé ïúëíîöåííî. 

10.Öåíè ñåìåéñòâîòî è ïðèÿ-
òåëèòå ñè.  

11.Óâàæàâàé õîðàòà. 
12.Ïðàâè äîáðî. Íå âðåäè. 

Брансън си избра да живее на остров Некер, но и там прави бизнес

Милиардерът има излъчване 

на актьор от Холивуд

Т в к кТ

Б к
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

- Защо слонът 

не може 

да кара колело?

- Защото няма 

малък пръст 

за звънеца!

Бившият  
зам. икономически 

министър 
Валентин Николов 

застана 
на чело

на АЕЦ „Козлодуй”.

Снимка Денис Бучел
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Уважаеми колеги,
В този брой ще ви запознаем със закрития плувен басейн в спортен комплекс „Спорт палас” в 

курортен комплекс Св. св. Константин и Елена - Варна. 
Басейнът е разположен в отделна сграда, предназначена само за него. От едната му страна 

има изградени трибуни. Под тях са помещенията за лекари, треньори, съблекалните и други. В су-
терена са техническото отделение за басейна и компресорен резервоар заедно с още помещения, 
обслужващи самата сграда. 

Плувният басейн е проектиран изцяло по стандартите на световната плувна организация FINA. 
През 2011 г. АКВАТЕК ЕООД участва в доставката и монтажа на оборудването за системите за 
филтрация, за химичната обработка и за отоплението на водата, порцелановите плочки и необ-
ходимите материали за полагането им. 

Басейнът е полуолимпийски, с размери 25 х 13 м. В едната си част е с дълбочина 2 м, а в друга-
та - 2,5 м. Водната му площ е 325 м2, обемът - 731,25 м3. По двете му дължини е изграден преливен 
улей, а по-късите страни са със стартови площадки на кота +0,30 м. По този начин се образуват 
две стени, с помощта на които плувците могат лесно да се обръщат.

В басейна има обособени 5 плувни коридора с ширина 2,5 м, разделени с въжета с диаметър 
110 мм. На двете къси стени има монтирани стартови блокчета. Те са с височина 40 см, като по 
този начин общата височина, от която плувците скачат във водата, става 70 см - какъвто е и 
световният стандарт. Влизането/излизането в/от басейна става посредством 4 метални стъл-
би, разположени в ниши в стената, по две на всяка дълга страна. По целия периметър на басейна 
на кота 1,20 м под водното ниво има стъпало за почивка с ширина 15 см. 

Спортното оборудване - стартови блокчета, плувни коридори, индикатори за обръщане по гръб, 
индикатор за фалстарт, също отговаря изцяло на изискванията на FINA и е сертифицирано от нея. 

Пречистването на водата от механични замърсители става чрез шест циркулационни помпи и 
шест пясъчни филтъра. Облицовката на басейна е изпълнена с порцеланови плочки, като на двете 
къси страни те са антислип. Двата дълги борда на басейна са с два реда порцеланови плочки сис-
тема Finland. Подводното осветление е решено чрез 14 халогенни FLAT прожектора с елмощност 
100W/12V. Химичното пречистване на водата се извършва посредством автоматична дозаторна 
станция, намираща се в отделна стая в техническото помещение.


