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Николета Цветкова

Средствата, отделени за зим-
но поддържане, са 60 млн. лв. Това 
заяви министърът на регионал-
ното развитие Десислава Терзи-
ева на нарочна пресконференция.  
Участие в нея взеха инж. Стефан 
Чайков, председател на Управи-
телния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура”, комисар Антон 
Антонов, началник-отдел „Пътна  
полиция“ при ГДНП, и др.

За почистването на двайсетте 
хил. км републиканска пътна мрежа 
от снега ще се използват 3000 ма-
шини. По думите на Терзиева има 
пълна организация, като са налич-
ни и нужните сол, пясък и химикали. 
Според нея рисковите участъци са 
проходите Петрохан, Шипка и Пре-
дела. Режимът за зимна готовност 
се въвежда от днес, като ще се из-
пълняват 24-часови дежурства.

Регионалният министър посо-
чи още, че фирмите са проверени, 
но инспекциите ще продължат 
и следващата седмица. Към мо-
мента дружествата, които ще 
поддържат пътищата, трябва да 
имат в базите си 60% от необхо-
димите материали, предвидени по 
договорите им. Общо 367 хил. т пя-

Тази седмица в броя
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сък са нужни, а засега са осигурени 
257 хил. т. 

15 областни пътни управления 

са в пълна готовност, а при 8 има 
забавяне. Сред тях са Плевен, Бла-
гоевград, Хасково и Перник, къде-

то е установена недостатъчна 
наличност на нужните материали 
или техника. Обещанията са през 

следващата седмица пропуските 
да бъдат отстранени. 

Спестените средства ще се влагат в ремонт на пътища

ЧЕЗ приключи най-важния 
проект в елмрежата на 
София 

Снимка Денис Бучел
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МАЛКИТЕ РАДОСТИ 

 В ЖИВОТА НА СТРОИТЕЛЯ

Не знам дали има друга професия като 
тази на строителя, която да доставя толко-
ва радости, та били те и съвсем малки. Един 
работен ден на строителната площадка ни 
предлага толкова хубави мигове. Сутрин, 
преди да започнем, се събираме във фургона 
цялата бригада на по чаша горещо кафе или 
чай. Макар и да ни е тясно, за миг ни става 
толкова уютно, защото ароматът на напит-
ките изпълва пространството и подсилва 
усещането за приятелство и колегиалност. 
След кафето и чая отиваме за разбор на за-
дачите.

Бригадирът ни събира близо до самосва-
лите, които вече са запалени, за да загреят 
двигателите. В студената утрин топлина-
та, която излъчват, е последната за целия 
ден, който ще прекараме на открито, затова 
й се радваме и ценим. Ако пък към обяд огрее 
слънце, в душите ни настава истински праз-
ник. Неповторимо е усещането да погледнеш 
с присвити очи срещу най-близката ни звез-
да, докато си нависоко по скелетата. А ако 
има и лек вятър, можеш да свалиш каската и 
да му позволиш да те освежи, играейки си с 

косата и мислите ти.
За обедната почивка при хубаво време 

разпъваме импровизирана софра на кофражи-
те и хапваме на открито. Чистият въздух, 
добре свършената работа и приятелската 
компания така подсилват апетита, че дори 
и най-обикновеното обедно меню е вкусно. В 
оставащите минути до края на почивката 
някои сядат, където им е удобно, за по една 
цигара. Да се наслаждаваш на тишината, на-
стъпила след невъобразимия шум на стро-
ежната работа, това е рядко удоволствие.

А най-голямата малка радост е в края 
на работния ден, когато се събираме на по 
чаша бира. Тогава, колкото и да сме уморени, 
намираме последни сили да си кажем по някой 
виц или да поспорим за футбол и за политика. 
Всеки говори на всеки и никой не слуша дру-
гия. Но точно това най-много ни радва - за-
щото сме строители, защото сме бригада, 
защото сме едно и можем да се чуем винаги, 
дори и да не се слушаме!      

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

Николета Цветкова 

След повече от година преговори меж-
ду европейските институции Комисия-
та по регионално развитие към ЕП даде 
зелена светлина за отпускането на 325 
млрд. евро за най-бедните страни членки, 
които са част от пакета от реформи в 
кохезионната политика на ЕС, предста-
вен през юли тази година.

За изоставащи са определени целите 
територии у нас, в Хърватия, в Естония, 
в Латвия, в Литва и в Португалия, както 
и част от още осем държави. 

„Тези средства са израз на европей-
ската солидарност и предоставят въз-
можности за реални инвестиции във 
времена на икономическа криза. Важно 
е тяхното усвояване да се осъществи 
при максимална прозрачност и при спаз-
ване на процедурите на ЕС“, заяви вице-
премиерът Зинаида Златанова по повод 
решението на Комисията по регионално 
развитие на ЕП.

То ще бъде внесено за гласуване от 
евродепутатите на пленарната сесия 
през следващата седмица. Полша ще по-
лучи най-много от кохезионните фондо-
ве - 72,5 млрд. евро. Втора е Италия с 
29 млрд. евро. България ще вземе 7 млрд. 
евро в програмния период 2014-2020 г.

Бюджетът на ЕС за догодина ще е на 
стойност 135,5 млрд. евро в плащания и 
142 млрд. евро в ангажименти, което е 
по-малко от разходите на съюза за тази 
година. 

За първи път ще бъдат отпуснати 
средства за техническа помощ за про-
екти по Дунавската стратегия, в която 
участва и България. Освен това парла-
ментарният преговорен екип е успял да 
договори завишение с 500 млн. евро на 
бюджета за плащания спрямо исканията 
на страните членки, което също е ново 
в историята на ЕС. Допълнителните 
средства ще отидат за компенсиране на 
щетите от наводненията през 2012 г. в 
Германия, Чехия, Румъния и Австрия. 

Определиха и бюджета на съюза за следващата година 

 Николета Цветкова

До края на годината или в началото 
на следващата може да започне изграж-
дането на метрото по бул. „Черни връх“ 
до ул. „Сребърна“. Това заяви кметът на 
София Йорданка Фандъкова при инспек-
ция на компостиращата инсталация на 
площадка „Хан Богров”. В проверката взе 
участие и Реналдо Мандметс, ръководи-
тел на отдел „България” в Главна дирек-
ция „Регионална политика” на Европей-
ската комисия. 

Трасето ще започне от съществу-
ващата метростанция „Джеймс Бау-
чер” и ще стигне до ул. „Сребърна” в кв. 
„Хладилника“. Отсечката е с дължина 
около 1,3 км и е продължение на втория 
метродиаметър, свързващ „Надежда” и 
„Лозенец”. „Това е третият участък от 
подземната железница, който ще се из-
гражда в този програмен период”, посочи 
градоначалникът.  

„Средствата за София по ОП „Региони 
в растеж” са крайно недостатъчни”, за-
яви още Фандъкова. И допълни, че се при-
теснява от това, което вижда разписано 
по програмата. По думите й се оказва, 
че на човек за целия програмен период за 
София са заложени най-малко средства. 
„В абсолютна стойност те звучат сери-
озно – около 120 млн. евро, но за нуждите 
на града и за хората, които живеят тук, 
това е крайно недостатъчно”, съобщи 
тя. „Не мога да се съглася, че европей-
ските средства трябва да се разпреде-

лят по друг начин освен там, където са 
хората”, коментира още Фандъкова.  

„България има нужда генерално от 
повече пари”, заяви Реналдо Мандметс. 
Той поясни, че са решили да увеличат 
инвестициите в градския транспорт 
на София. „Така ще направим живота 
тук по-удобен не само за столичани, но 
и за туристите, освен това и въздухът 
ще стане по-чист”, категоричен беше  
Мандметс. 

Инсталацията за преработка на би-
ологични отпадъци на площадката „Хан 
Богров” ще заработи в началото на след-
ващата година, стана ясно по време на 
инспекцията. Строителните дейности 
са напълно завършени и сега се извърш-
ват студени проби. Градоначалникът ко-
ментира още, че инвестицията, която 
общината прави в момента за обработка 
на софийските отпадъци, е изключител-
но важна. 

Снимка Георги Сотиров

Мирослав Еленков

521 са новопостроените жилищни сгра-
ди през третото тримесечие. Това сочат 
предварителните данни на Националния 
статистически институт. 

Спрямо същия период на миналата го-
дина постройките са с 38 по-малко, а реги-
стрираното намаление на жилищата в тях 
е с 2,6%. В сравнение с третото тримесе-

чие на 2012 г. се наблюдава увеличение само 
на относителния дял на тухлените сгради. 

Най-много подобни обекти са въведени 
в експлоатация в областите Варна - 100, 
Бургас - 79, и Пловдив - 47. 

Най-голяма средна полезна площ на 
новопостроено жилище е отчетена в об-
ластите Шумен - 193,8 кв. м, и Хасково - 
150,7 кв. м, а най-малка във Видин и Враца, 
съответно 27,5 кв. м и 39 кв. м.

Предизвикателствата при изграж-
дането и експлоатацията на пречис-
твателните станции за отпадни води 
са основна тема в научнопрактическа-
та конференция, организирана от Ка-
марата на строителите в България и 
Българската асоциация по водите, с 
официален медиен партньор вестник 
„Строител“. Форумът ще се проведе 
на 26 ноември т.г. в столичния „София 
хотел Балкан” (бивш „Шератон”). На 
него са поканени за участие Искра Ми-
хайлова, министър на околната среда и 
водите, арх. Иван Данов, министър на 
инвестиционното проектиране, Добро-
мир Симидчиев, зам.-министър на реги-
оналното развитие.

Ще бъде представено текущото 
изпълнение на ОП „Околна среда“ 2007-
2013 г. Ще се дискутират предизвика-
телствата при пуска и експлоатацията 
на ПСОВ, управлението на инвести-
ционни проекти и т.н. Представители 
на общините, фирмите строители и 
на ВиК дружества ще представят до-
брите практики при реализирането на 
този вид обекти.

На форума ще се акцентира и върху 
конкретни проблеми при експлоатация-
та, тъй като вече има и готови обекти.  

Можете да се регистрирате за 
участие на сайта на в. „Строител“. 
http://vestnikstroitel.bg/reg_form/

Повече за програмата на стр. 22-23. 

Третата научнопрактическа конференция ще се 
проведе на 26 ноември в София
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100 ÄÓÌÈ

Бюджет 2014 бе одобрен на първо четене от де-
путатите в пленарна зала. Осигурено е финансиране 
на приоритетни за правителството области – ин-
вестиционни програми за икономически растеж и 
устойчиво развитие на регионите, за образование 
и социални потребности на нацията. Бюджетът бе 
определен от премиера Пламен Орешарски като 
„максимално напрегнат, но изпълним, с който се 
дава глътка въздух на местните власти“. Според 
министър-председателя почти всички параметри 
са увеличени, макар и не според очакването на кме-
товете, но все пак те ще помогнат да продължи 
процесът на финансова децентрализация.

Същевременно бе подчертана и ролята на новия 
публичен инвестиционен фонд „Растеж и устойчи-
во развитие на регионите“, разполагащ с 500 млн. 
лв., по който министерства и общини ще могат да 
кандидатстват за допълнително финансиране на 
проекти. 

Според вносителите в бюджет 2014 г. са осигу-
рени средства и за изпълнението на важните ин-
фраструктурни обекти от настоящия и следващия 
програмен период. Това дава надежда на строители-
те, че през новата година ще има повече поръчки и 
осигурени средства за разплащане с бизнеса.

Свилена Гражданска

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

Елица Илчева

Кабинетът ще работи 
за ускоряване връщане-
то на ДДС към бизнеса, 
ще предприеме сериозни 
мерки за пресичане на кон-
трабандните канали и ще 
се бори с укриването на 
ДДС. Това каза министър-
председателят Пламен 
Орешарски при открива-
нето на Петнадесетия 
български икономически 
форум, който събра близо 
500 души – политици, ди-
пломати и представители 
на бизнеса.

Пред тях Орешарски 
изтъкна, че България е 
посрещнала кризата със 
здрави публични финанси 
и банкова система. „Днес 
страната ни има нужда от 
по-голяма държавна регу-
латорна намеса. Тя обаче 

трябва да прави по-ефек-
тивна конкурентната сре-
да и да постави на преден 
план сравнителните преи-
мущества на българските 
предприятия, които да се 
откроят по-добре в съот-
ветните сектори, за да 
бъдат по-конкурентоспо-
собни“, допълни той.

Премиерът припомни, 
че са смекчени над 100 ли-

цензионни режима за сто-
панска дейност, като още 
толкова административни 
тежести ще бъдат нама-
лени за бизнеса през след-
ващата година.

„Около 85% от тези 
режими са законови и се 
изчаква да се направят 
съответните промени. 
Убеден съм, че след няколко 
месеца ще имаме сериозен 

резултат в олекотяването 
на условията за правене на 
бизнес”, добави министър-
председателят.

Засилването на подкре-
пата към малкия и средния 
бизнес е един от приорите-
тите на правителството. 
То ще предприеме оздрави-
телни мерки и за ключови 
сектори като енергети-
ката. 

Орешарски изтъкна 
още, че ще се развива пуб-
лично-частното партньор-
ство, като открои намере-
нията и възможностите 
за създаване на такова в 
сектора на иновациите и 
инфраструктурата. Той 
подчерта и усилията за 
изграждане на електрон-
ното правителство, което 
ще улесни бизнеса и ще е 
стъпка към намаляване на 
корупционния натиск.

Невена Картулева

Законопроектът за държавния бю-
джет за 2014 г. беше приет на първо 
четене с гласовете на 116 народни 
представители. Против бяха 78, а 17 
се въздържаха. Нормативния акт не 
одобриха депутатите от ГЕРБ. 

Народните представители не при-
еха бюджета на Висшия съдебен съвет, 
като за него гласуваха общо 210 от тях 
- 72 „за“, 24 „против”, 114 се въздържаха. 

За дебатите в НС бе и премиерът 
Пламен Орешарски. От пленарната 
трибуна той определи бюджета като 
труден, но изпълним. „Ще разгледаме 
критичните бележки на опозицията и 
ще ги вземем предвид при водене на 
финансовата политика през 2014 г. 

Смятам, че този бюджет 
дава достатъчно инстру-
менти за насърчаване на 
ръста на икономиката и 
създаване на по-благопри-
ятен климат“, заяви ми-
нистър-председателят. 
По думите му средствата, 
разчетени за общините за 
догодина, ще дадат глът-
ка въздух и на местните 
власти. 

По време на дебатите по бюджет 
2014 г. председателят на Коалиция за 
България Сергей Станишев подчерта, 
че регионалното развитие е изведено 
на преден план с цел възстановяване на 
икономическия растеж. Той обясни, че 
1,4 млрд. лв. са заложени в приходната 

част, и определи това като трудна и 
амбициозна задача за правителството. 
По отношение на разходите Станишев 
уточни, че на първо място остават 
три основни приоритета - социалните 
плащания, средствата за образование 
и финансирането за балансирано реги-
онално развитие. 

Министърът на регионалното развитие Де-
сислава Терзиева назначи Дончо Атанасов за член 
на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфра-
структура“.

Той е завършил Химико-технологичния и металур-
гичен университет в София. Започва трудовия си 
стаж в МК „Кремиковци“. През периода 1995-1997 г. 
инж. Атанасов е народен представител в 37-ото на-
родно събрание. Заемал е ръководни постове в раз-
лични търговски дружества. В периода 2008-2009 г. 
Дончо Атанасов е заемал поста директор на дирек-
ция „Оперативен контрол и управление на риска“ в 
Национална агенция „Пътна инфраструктура“. 

 от стр. 1 

Министър Терзиева и 
инж. Чайков увериха, че 
това няма да затрудни по-
срещането на първия сняг, 
който се очаква на 22 но-
ември. Регионалният ми-
нистър заяви, че ще има 
стриктен контрол, който 
ще се извършва както чрез 
GPS-и в снегорините, така 
и чрез снимков материал. Тя 
коментира, че очаква по-ле-
ка зима, за да има спестени 
средства, които да бъдат 

вложени в текущ ремонт на 
трасетата. „Заради топло-
то време и по-късното въ-
веждане на готовността с 
15 дни вече са спестени 5 
млн. лв.“, уточни инж. Чай-
ков.  

Очаква се преди актив-
ните снеговалежи ремон-
тът на виадукта на 61-ви 
км от магистрала „Тракия” 
да завърши. Дейностите по 
другото платно ще започ-
нат през пролетта, за да не 
се затруднява трафикът. 
Работите по съоръжението 

на 67-и км от аутобана, как-
то и тези на „Хемус” няма 
да възпрепятстват под-
държането и движението, 
защото са само по долната 
част на виадуктите. 

През следващата годи-
на АПИ  ще разполага с бю-
джет от 140 млн. лв., стана 
ясно още на пресконферен-
цията. Общото намаление 
на средства за Министер-
ството на регионалното 
развитие е с 11%. Инж. 
Чайков обясни, че по-малко-
то пари не са за сметка на 

нужните за текущ ремонт 
и поддръжка. Планират се 
промени в търговете и 
договорите за тези дей-
ности. Предвижда се през 
декември да бъде завърше-
на новата методология, 
по която ще се оценяват 
офертите. Промени се оч-
аква да има в допустимите 
видове работа, които ще 
бъдат заложени в споразу-
менията. Измененията ще 
засегнат основно лятното 
поддържане и текущия ре-
монт. 

Снимка Денис Бучел

Снимка Влади Георгиев
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

Сертифициран 
по ISO 9001 - 2008

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

 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични 
подпори

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

 Парапетни стойки за обезопасяване на 
плочи

 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

С промени в Административно-процесуалния кодекс 
се въвежда комплексно  обслужване

Невена Картулева

Въвежда се забрана адми-
нистрацията да изисква пре-
доставяне на информация или 
документи, които са налични 
в нейните звена. Чиновници-
те от една държавна инсти-
туция ще бъдат длъжни да 
предоставят книжата и на 
своите колеги от други. Това 
е записано в проектозакона 
за изменение и допълнение 
на Административно-про-
цесуалния кодекс, одобрен 
от Министерския съвет на 
редовното му седмично за-
седание. Промените са част 

от мерките за намаляване на 
регулаторната тежест за 
бизнеса и гражданите.

Предвижда се още сро-
кът за предоставяне на ус-
луги да се съкрати от 30 на 
14 дни, с изключение на слу-
чаите, за които българското 
законодателство постановя-
ва друго. 

Разширява се достъпът 
до услугите чрез въвеждане 
на възможност за заявяване 
на такива и по пощата, как-
то и възможност за комби-
ниране на различните канали 
- електронен път, лицензи-
ран пощенски оператор и на 

гише. Заявителят ще може 
по собствена преценка да 
избира формата и начина 
както за искането, така и 
за получаването на админи-
стративната услуга.

Нормативният акт де-
легира на Министерския 

съвет правото да определи 
с тарифа таксите за ком-
плексното административно 
обслужване. Законопроектът 
регламентира и правна въз-
можност за изграждане на 
центрове за предоставяне 
на административни услуги.

Елица Илчева

Не повече от десе-
тина дни ни делят от 
дългоочаквания момент, 
в който ще бъде приета 
водната стратегия. Това 
стана ясно от думите на 
зам.-министър Добромир 
Симидчиев, който откри 
Шестата международна 
конференция „Намаляване 
на загубите на вода във 
водоснабдителните сис-
теми”. Форумът, органи-
зиран от Българската асо-
циация по водите (БАВ), се 
проведе на 11 и 12 ноември 
със съдействието на Ев-
ропейската асоциация по 
водни ресурси. 

Без да дава оптимис-
тични прогнози, зам.-ми-
нистър Симидчиев отбе-
ляза, че последната година 
има известен напредък и 
резултат от дейностите 
по намаляване на загубите 
на питейна вода, които 
към момента надвишават 
60%. „За съжаление вече 
шест години обсъждаме 
темата и всеки път от-
читаме едни и същи факти 
- загубите на ресурс по 
водопроводната мрежа у 
нас са много големи. Няма 
точен сценарий, по който 
да се постигнат резулта-
ти, и подходът трябва да 
е индивидуален. Точният 
път се търси през опити 
и грешки, труд и работа“, 
каза зам.-министърът. 

Според него с проме-
ните в Закона за водите 

ще се отпуши пътят за 
реформиране на сектора. 
Като положителна и ва-
жна стъпка в правилната 
посока той посочи съз-
даването на национална 
фокус група за намалява-
не на загубите. Това не 
е програма, която финан-
сира проекти, а информа-
ционна платформа за оне-
зи, които имат желание 
да направят нещо. Това е 
форум за обмен на идеи и 
практики. 

Атанас Паскалев от 
БАВ допълни, че 2013-а 
е годината, в която не-
щата са започнали да се 
случват. Организирано е 
безпрецедентно състеза-
ние за намаляване на загу-
бите между общините, в 
което победител е община 
Бургас. Най-после е дефи-
нирано и понятието вода, 
неносеща приходи, което е 

публикувано в терминоло-
гичен речник на БАВ.

Участниците във фо-
рума се обединиха около 
становището, че са нуж-
ни изключително сериозни 
инвестиции в изграждане 
на подземната инфра-
структура, чието окаяно 
състояние е една от ос-
новните причини питейна 
вода да изтича в канала.

Положително  е,  че 
тази година за първи път 
ще бъде направен сравни-
телен анализ между ВиК 
дружествата в страна-
та. „Това е важно, защото 
по този начин отделните 
оператори ще могат да се 
позиционират, да видят 
къде са спрямо своите 
конкуренти и да търсят 
добрите практики за пре-
одоляване на загубите на 
вода”, уточни шефът на 
БАВ Иван Иванов.

Зам.-министър Добромир Симидчиев и изп. директор на БАВ 

Иван Иванов

Правителството създаде междуведомствена ра-
ботна група за привличане, координация и насърчава-
не на изпълнението на приоритетни инвестиционни 
проекти в областта на туризма на стойност над 
50 млн. евро. За неин председател е определен зам.-
министърът на икономиката и енергетиката Бра-
нимир Ботев.

Задачите на звеното включват също координа-
ция по отношение изпълнението на проектите, ана-
лиз на възникналите проблеми и предлагане на реше-
ния за преодоляването им. Наблюдаваните проекти 
се очаква да имат значителен икономически ефект, 
като успоредно ще бъдат фактор за подобряване 
профила на България като международна туристи-
ческа дестинация.

Контролът върху работата на междуведомстве-
ната работна група е възложен на вицепремиера по 
икономическото развитие Даниела Бобева.

Кабинетът направи промяна в почивните и 
работните дни до края на тази година. Със свое 
решение Министерският съвет обяви 23 декем-
ври - понеделник, за почивен ден, а 21 декември - 
събота, за работен. По този начин ще се избегне 
двукратното накъсване на почивни и работни дни 
около Коледа, се посочва в мотивите за решение-
то. Оставащите след празниците два работни 
дни – 27 и 30 декември, са необходими на финан-
сово-стопанските организации за приключване 
на годината.

Министрите направиха промени и за 2014 г., 
като обявиха 2 май (петък), 5 май (понеделник) 
и 31 декември (сряда) за почивни дни, а 10 май 
(събота), 31 май (събота) и 13 декември (събота) 
- за работни.

Снимки Денис Бучел

Николета Цветкова

Тридесет и четири регистъра и ин-
формационни системи, поддържани от 14 
централни администрации, вече могат 
автоматично да обменят данни помежду 
си. Това съобщи заместник-министърът 
на транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията Георги Тодоров на 
семинар за представяне на резултати-
те от най-големия проект в областта на 
електронното управление – „Развитие на 
административното обслужване по елек-
тронен път“. Сред тях са националната 

база данни „Население“, Регистърът на 
актовете за граждански брак, класифи-
каторът на настоящите и постоянните 
адреси, Имотният регистър, Булстат, 
Търговският регистър и други.

Тодоров коментира, че свързването 
на най-ползваните бази данни е основна 
предпоставка за развитието на елек-
тронното управление. „В рамките на 
проекта е модернизиран правителстве-
ният портал”, добави той. По думите му 
това е мястото в интернет, от което 
са достъпни всички електронни услуги. 

Проектът е на стойност близо 18 

млн. лв. и се финансира от ОП „Админи-
стративен капацитет”.

До седмици предстои обществено 
обсъждане на новия проект на нормати-
вен акт за електронното управление. 

Същевременно ще започне и реализа-
цията на нов проект на МТИТС, който е 
насочен към надграждане на съществу-
ващите и създаване на нови централни 
системи на е-правителство. Сред тези, 
които ще бъдат разработени, е провер-
ката на валидността на документ по 
електронен път, както и електронно 
връчване на документи.
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Невена Картулева

Заради нарушения по ОП 
„Околна среда“ ЕК може да 
наложи финансови корекции 
на България или да анулира 
изцяло или частично финан-
сирането за страната ни 
по програмата. Крайното 
решение на Брюксел ще бъде 
известно до шест месеца. 
Това стана ясно от изказ-
ване на вицепремиера и 
министър на правосъдието 
Зинаида Златанова. 

„Среща с ръководите-
лите на УО по ОП „Околна 
среда“ е предвидена на 18 
ноември. Тогава ще бъдат 
представени реформите в 
работата на одитния орган 
и ще се обсъдят проблеми-
те по програмата“, допълни 
тя. По думите й минист-
рите на финансите и на 
околната среда и водите 
вече извършват проверки 
в ръководените от тях ве-
домства и се очаква резул-
татите да бъдат обявени в 
най-кратки срокове. 

Вицепремиерът обясни 
казуса и заяви, че при одит 
на Европейската сметна па-
лата, проведен у нас в края 
на 2011 г., са били конста-
тирани груби нарушения при 
провеждането на общест-
вените поръчки, обявявани 
за дейности, свързани с 
изпълнение на европроекти. 
Основни бенефициенти по 
тях са общините, а обект 
на проверката са били дого-
вори и плащания между тях 
и изпълнителите. „Устано-
вено е смесване на крите-
риите за подбор с тези за 
възлагане на договорите за 
обществени поръчки, т.е. 
има субективност при раз-
работването на тръжните 
документи. Това е позволя-
вало поръчките да бъдат 
спечелени от определени 
изпълнители. Открити са 
дискриминационни условия, 
двойни плащания“, уточни 
Златанова. По думите й 
при управлението на пре-
дишното правителство по 
въпроса многократно са от-
правяни сигнали от ЕК към 
кабинета, но изпълнителна-
та власт не е предприела 
никакви мерки.

Златанова предста-
ви и хронология по казуса: 
„Одитът на Европейската 
сметна палата е извършен 
в периода 26 септември - 6 
октомври 2011 г. Шест ме-
сеца по-късно - на 6 март 
2012 г., са изпратени кри-
тични бележки на България. 
Но тя не е предприела нуж-
ните действия, които да 
убедят ЕК, че препоръките 
й ще бъдат взети под вни-
мание. На 9 октомври 2012 г. 
на българските власти е 
изпратен заключителният 
доклад на Европейската 
сметна палата. Месец по-
късно - на 9 ноември 2012 г., 
Еврокомисията изпраща 
писмо с изискване за пре-
дприемане на последващи 

действия по заключенията 
на Европейската сметна па-
лата и в частност налагане 
на необходимите финансови 
корекции, които варират от 
10% до 100% по различните 
проекти.“

Вицепремиерът посочи, 
че най-засегнати от евен-
туалната наказателна про-
цедура ще са местните вла-
сти, защото главно те са 
бенефициенти по Оператив-
на програма „Околна среда“. 
Тя коментира, че проектите 
с установени нередности са 
на стойност милиони евро, 
но екипът й все още изчис-
лява конкретната сума, с 
която е ощетена страната.

Зинаида Златанова съ-
общи, че е била уведомена 
за проблема с писмо от ЕК, 
изпратено в края на октом-
ври 2013 г., в което се по-
сочва, че страната ни не 
е осигурила съответствие 
със задължение по Регла-
мент 1083/2006. Именно 
това писмо дава начало на 
процедурата, чийто изход 
би могъл да е спиране на 
средства по ОПОС или из-
цяло анулиране на плащани-
ята по нея. Вицепремиерът 
посочи, че след като е била 
запозната със ситуацията, 
е разпоредила ЕК да бъде 
уведомена, че практиката 
на страната ни ще претър-

пи необходимата промяна и 
ще бъде приложен одитен 
подход съгласно изисквани-
ята на Брюксел. 

Златанова посочи, че 
ако е налице разминаване на 
одитните доклади от бъл-
гарска страна и тези на ЕК 
в размер над 10 000 евро по 
проект, ще бъде сезирана и 
Eвропейската служба за 
борба с измамите (ОЛАФ). 

„Чуха се обяснения от 
редица длъжностни лица. 
Беше предприет подход на 
тотално отричане на про-
блема, а накрая и опит да 
бъде прехвърлена отговор-
ността на правителството 
на Сергей Станишев. До-
пуснатите пропуски обаче 
е можело да бъдат отстра-
нени“, обясни Златанова. Тя 
подчерта, че българското 
правителство е партньор 
на местните власти и не-
зависимо от това, какъв ще 
е изходът от ситуацията, 
няма да позволи заради еди-
нични нарушения да бъдат 
ощетени всички общини.  

По-късно темата комен-
тира и ръководителят на 
управляващия орган на ОП 
„Околна среда“ Малина Кру-
мова, която заемаше този 
пост и в правителството 
на ГЕРБ. Тя потвърди, че 
има писмо от ЕК, но заяви, 
че в него не е посочено пре-

Вицепремиерът Зинаида Златанова:

Обсъждат проблемите по програмата на 18 ноември 

„Тази седмица очакваме коментарите на ЕК по 
последния вариант на българското споразумение за 
партньорство за следващия програмен период“, съ-
общи вицепремиерът и министър на правосъдието 
Зинаида Златанова по време на среща с представи-
тели на местните власти и на НСОРБ, на която бяха 
обсъдени нужните проекти за развитие на региони-
те през периода 2014 - 2020 г.

„България ще бъде една от първите страни, за-
почнали преговорите за партньорство с ЕК. Един от 
често поставяните въпроси за следващия програмен 
период е за белите петна. Във връзка с това мога 
да заявя, че няма да допуснем да има общини, които 
да останат без финансиране както по сега дейст-
ващия вариант на оперативните програми“, посочи 
Златанова.

Тя съобщи още, че от 2014 г. ще има нов финансов 
инструмент за борба с крайните форми на бедност. 
Ресурсът по него ще бъде общо 2,5 млрд. евро, от 
които страната ни ще може да ползва 93 млн. евро. 
Управляващ орган на бъдещата програма у нас ще е 
Министерството на труда и социалната политика. 

„Не сме изпращали писмо за 
наказателна процедура до Бълга-
рия, а водим закрити преговори 
за Оперативна програма „Окол-
на среда“, за които засега не 
мога да съобщя подробности. Не 
мога да заявя, че има проблем с 
обществените поръчки.“ Това каза Ширин Уилър - го-
ворителят на еврокомисаря по регионална политика 
Йоханес Хан.  

Ширин Уилър обясни, че е комисията е загрижена 
за управлението на ОП „Околна среда“ в България, и 
добави, че притесненията са свързани с осигуряване-
то на пълен контрол над правилното изразходване на 
средствата. 

Снимки Денис Бучел

дупреждение за наказателна 
процедура срещу България. 
Според нея то се отнася за 
прилагане на различни кри-
терии при провеждането 
на обществените поръчки. 
Установеното разминава-
не засяга два проекта на 
Перник и един на Белослав 
с обща стойност  200 хил. 
евро. Крумова уточни, че 
след промяната на Закона 
за обществените поръчки 
от 2009 г. са прилагани нови 
правила, за да не се допус-
кат нарушения.

Томислав Дончев, бивш министър 

по управление на средствата от ЕС:

Настоящата ситуация с ОПОС 
е заради неосъществяване на кон-
трол. Тези, които не са контро-
лирали през 2008 г., са министър-
председателят, министърът на 
финансите, както и министърът 
на околната среда. През 2008 г. по програмата са 
сключени три договора от общините Белослав – за 
1,3 млн. евро, Хисаря – за 700 000 евро, и Перник – за 
близо 2 млн. евро. Процедурите за избор на изпълни-
тел са проведени през 2008 г. По-късно, в резултат 
на одитни проверки, са констатирани, нарушения от 
гледна точка на европейското законодателство, до-
колкото при тях има смесване на критерии. Подобна 
процедура до 2009 г. беше разрешена от българското 
законодателство. В следващите две години България 
води преговори с ЕК какъв да бъде размерът на фи-
нансовите корекции и доколко ние сме съгласни, че 
по въпросните процедури има нарушения. Но винаги 
сме заемали позицията глобата да е колкото се може 
по-малка. Коментарите за това, че ОП „Околна среда” 
ще бъде спряна, бяха опровергани от ЕК. 
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Добринка Кръстева, директор на Дирекция „Програмиране на      

Основен двигател за успешната им реализация е административният капацитет 

Николета Цветкова 

Г-жо Кръстева, разкажете 

повече за стратегията, коя-

то се подготвя в момента за 

интегрирани териториални 

инвестиции в Северозападния 

район. Защо сега започва ра-

ботата по този документ и 

ще може ли той да се прилага 

още от началото на следва-

щия програмен период? 

Северозападният район 
(СЗР) беше включен в споразу-
мението за партньорство за 
периода 2014-2020 г. като пило-
тен, в който да бъде прилаган 
моделът на интегрираните те-
риториални инвестиции (ИТИ). 
Предстои до края на 2013 г. да 
бъде разработена междусе-
кторна интегрирана стратегия 
за териториално развитие на 
региона. Очаква се до началото 
на 2014 г. тя да бъде внесена 
за одобрение от Министерския 
съвет. 

Документът представлява 
ключов инструмент, чрез който 
се създава необходимата плано-
ва основа за приложение на ИТИ 
подхода. Той ще се разработи в 
унисон с регионалния план за 
развитие на СЗР в съответ-
ствие със съществуващия ин-
ституционален, нормативен, 
организационен контекст на 
действащата към момента на-
ционална система за планиране 
и управление на територията. 
Целта  е да се акцентира вър-
ху развитието на най-бедния 
и изостанал български район 
чрез създаването на необходи-
мите условия за капитализация 
на местните предимства, съ-
ществуващия потенциал и ре-
сурси.

Освен това чрез страте-
гията ще се решат основните 
проблеми. За да се постигне 
желаният позитивен резултат, 
интервенциите следва да имат 
ясни пространствени очерта-
ния и висока степен на кон-
кретизация на проектите и 
очаквания ефект върху терито-
рията от тяхната реализация.

Управлението и  наблю-
дението на ИТИ ще се осъ-
ществява от съответните 
управляващи органи (УО) на 
програмите. Бенефициентите 
на отделните проекти ще се 
отчитат пред тях при спазва-
не на специфичните процеду-
ри. За осигуряване на коорди-
нираност на подготовката и 
изпълнението на ИТИ се пред-
вижда да бъде създаден наро-
чен орган в СЗР. Към момента 
работим по обособяването на 
координационното звено от 
представители на отделните 
областни администрации, ръ-
ководено от областния управи-
тел на Враца. От наша страна 
се ангажирахме този орган да 
бъде нормативно подкрепен с 
акт на МС, като ясно се дефи-
нират неговите правомощия, 
задължения и функции.

Вече имаше срещи с мест-

ните власти от региона. Как-

ви са техните оценки за ини-

циативата? 

Имахме дискусии по темата 
както на централно, така и на 
областно ниво. Към момента 
начинанието се подкрепя напъл-
но от областните управители 
на петте области от Северо-
западния район и представите-
лите на техните екипи. Започ-
нахме интензивна съвместна 
работа по отношение на при-
лагането на ИТИ. Местните 
власти ще работят в изключи-
телно тясно сътрудничество 
с екип на Софийския универси-
тет, който ще разработва ана-
лиза и интегрираната страте-
гия за териториално развитие 
на СЗР. Тук съществена роля 
ще имат общините, които ще 
бъдат основният двигател и 
реализатор при изпълнението 
на стратегията и съответ-
ните инвестиционни проекти. 
По този начин освен ползата 
за региона от прилагането на 
ИТИ ще се укрепи изключител-
но много административният 
капацитет.

Мога да кажа, че като най-
припознати и с най-голяма 
възможност за създаване на 
растеж в региона местните уп-
равници определиха секторите 
земеделие, лека промишленост и 
безспорно туризъм. Разбира се, 
с това не се изчерпват всички 
бъдещи възможности за обхват 
на проектите, които тепърва 
ще произлязат от анализа към 
стратегията. Следва да се има 
предвид, че приоритетни ще 
бъдат тези, които са значими, 
имат влияние върху целия реги-
он и които категорично водят 
до растеж и заетост.

Също така на 7 ноември 
2013 г. беше проведена среща 
с кметовете на 51 общини в 
региона, НПО и бизнес орга-
низации, на която екипът на 
Софийския университет (СУ) 
представи анализа на състоя-
нието и потенциала за разви-
тие на СЗР. Целта на форума 
бе да се видят проблемите и 
да се получи обратна връзка от 
участниците доколко те припо-
знават тези трудности, както 
и да се получат допълнителни 
мнения и предложения по анали-
за и проекта на интегрираната 
стратегия. С това няма да при-
ключи връзката ни с местните 
власти и хората от региона. 
Предвиждаме в края на ноември 
областните информационни 

центрове съвместно с екипа на 
университета да проведат сре-
щи на място в петте области 
с цел публичност и провеждане 
на информационна кампания за 
запознаване на жителите на 
региона с проекта на интегри-
раната стратегия за терито-
риално развитие на СЗР.

Ще включите ли и Про-

грамата за трансгранично 

сътрудничество в страте-

гията? Както е известно, ру-

мънският район, граничещ със 

СЗР, също е един от най-бедни-

те в Европа.

Съгласно новите проекто-
регламенти за периода 2014-
2020 г. ИТИ могат да бъдат 
финансирани по две от целите 
на кохезионата политика на 
ЕС. Едната е „Работни места 
и заетост” чрез оперативните 
програми, както ние предвижда-
ме към момента. И втората е 
„Европейско териториално съ-
трудничество“ по програмите 
за трансгранично сътрудни-
чество (ТГС).

Съгласно проекта на регла-
мент налице са и специфики 
при прилагането на ИТИ  при 
последните. В изискванията 
на интегрираните инвестиции 
по ТГС се очаква те да имат 
трансгранично въздействие и 
не могат да бъдат създадени 
само в полза на един регион и 
от едната страна на грани-
цата, както е в нашия случай. 
Засега не предвиждаме създа-
ването на отделни ИТИ, финан-
сирани по ТГС. Фокусираме се 
върху нашата територия, тъй 
като ресурсите на ниво ЕС през 
следващия програмен период са 
ограничени и ние трябва разум-

но и целенасочено да ги разпре-
деляме, така че да генерираме 
добавена стойност от тяхно-
то използване. Следва да се има 
предвид, че програмата за ТГС 
между България и Румъния също 
е инструмент, който ще подпо-
мага развитието на двата пог-
ранични региона.

Все още не е приет бюдже-

тът за следващия програмен 

период, как това закъснение 

ще окаже влияние на старта 

на период 2014-2020 в Бълга-

рия?

През юли 2013 г. ГД „Регио-
нална и градска политика“ ин-
формира България за индика-
тивния размер на средствата, 
които страната ни ще получи 
за изпълнение на кохезионната 
политика през следващите се-
дем години. 

След решение на съвета 
на министрите по земеделие 
от края на септември 2013 г. 
разпределението на бюджета 
за Програмата за развитие 
на селските райони (ПРСР) по 
държави вече е приложение към 
проекта на регламент за Ев-
ропейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони.

Това на практика означа-
ва, че страната ни разполага, 
макар и с индикативни суми 
за четири от европейските 
структурни и инвестиционни 
фонда. За целите на разработ-
ването на споразумението за 
партньорство Министерският 
съвет е одобрил разпределение 
на средствата по тематични 
области, въпреки че цифрите на 
ниво ЕС все още не са потвър-
дени. По този начин забавянето 
на европейско ниво няма да до-

веде до съществено закъснение 
на подготовката на страната 
ни за следващия програмен пе-
риод. 

Очаква се Европарламен-
тът да одобри многогодишна-
та финансова рамка до края на 
декември. Дотогава трябва да 
се одобри и общият и регламен-
тите за отделните фондове за 
следващия програмен период. 

Напредъкът в подготовката 
на основните стратегически 
програмни документи ни дава 
увереност, че страната ни 
може да постигне поставената 
цел за начало на изпълнението 
на проектите от новия програ-
мен период още през първата 
половина на 2014 г. 

По-малко от 2 месеца пре-

ди края на този програмен пе-

риод какъв е реалистичният 

анализ на усвояване на сред-

ствата? Има ли яснота точ-

но колко пари могат да бъдат 

загубени и какво се прави, за 

да се минимализира тази веро-

ятност?

Следва да се има предвид, 
че съгласно регламентите на 
ЕК краят на програмния период 
реално настъпва през декември 
2015 г., тъй като това е момен-
тът на допустимост на разхо-
дите по сключените и изпълня-
ваните договори. Към момента 
усвояването на средствата 
върви с добри темпове. Бълга-
рия е договорила целия финан-
сов ресурс. Добър е темпът и 
на плащанията по програмите, 
като са разплатени около 50% 
от ресурса, предвиден по тях. 

Предизвикателството, раз-
бира се, което стои пред нас, е 
не само да не допуснем загуба 

Добринка Кръстева завършва бакалавърска степен по спе-

циалността „Публична администрация“ и магистратура 

„Организационно развитие “ в Софийския университет „Све-

ти Климент Охридски“.  В периода 1999-2001 г. е началник-

отдел  ИСПА в Дирекция „ Европейски инвестиционни проек-

ти“ към Министерството на регионалното развитие.  След 

това до 2004 г. е началник-отдел „Управление на фондове по 

ИСПА “, Дирекция „Управление на средствата от ЕС“ към 

Министерството на финансите. До 2009 г. е началник-от-

дел  „Стратегически инвестиции“, Дирекция „Управление на 

средствата от ЕС“ към МФ.  От тогава до днес е директор 

на Дирекция „ Програмиране на средствата от ЕС“ към Ми-

нистерския съвет.

Снимки в. „Строител“
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      средствата от ЕС” към Министерския съвет:

при усвояването на пари, но и 
да ускорим темпа, с който ще 
разплащаме и сертифицираме 
разходите пред ЕК.

За целта беше направен ана-
лиз на финансовото изпълнение 
по фондовете и бяха предприе-
ти конкретни стъпки на нацио-
нално ниво. Една от тях беше с 
Решение № 500/23.08.2013 г. да 
се даде съгласие договарящите 
органи по пет от общо седемте 
оперативни програми да наддо-
говорят финансовия ресурс със 
средства в размер до 10% над 
бюджета им. Това не включва 
ОП „Транспорт“ и ОП „Околна 
среда“, при които вече има по-
добно правило.

Това ще допринесе за пови-
шаването на усвояемостта и 
за навременно извършване на 
плащанията по договорите с 
бенефициентите, а от тяхна 
страна – с изпълнителите им. 
Механизмът ще увеличи гаран-
циите за постигане на целите 
на оперативните програми и на 
заложените в тях индикатори. 
Трябва да се има предвид, че 
мярката няма да доведе до не-
обходимост да бъдат осигурени 
допълнителни пари от държав-
ния бюджет, тъй като УО очак-
ват да реализират спестява-
ния. 

Посочените мерки са мал-
ка част от разработения план, 
като за всяка  са определени 
отговорна институция и кра-
ен срок за изпълнение на пред-
приетите действия. Поети са 
и конкретни ангажименти от 
ресорните министри. 

Кои са важните уроци, кои-

то научихме през този про-

грамен период, и успяхме ли 

да отстраним грешките при 

подготовката на следващия?

В сравнение с подготовката 
на националната стратегиче-
ска рамка и оперативните про-
грами през 2007 г. днес имаме 
едно неоспоримо предимство 
- добри практики и научени 
уроци. Всички сме наясно, пък 
и практиката го доказа по без-
спорен начин, че един от основ-
ните двигатели на успеха при 
изпълнението на европейските 
програми е административни-
ят капацитет. Именно затова 
първата област, в която се 
предвиждат мерки, е повишава-
нето на квалификацията и капа-
цитета както чрез прилагане 
на различни форми на обучение, 
така и с осигуряване на надежд-
на информация за процеса, коя-
то да позволи активно участие 
в него и на двете страни - ад-
министрация и бенефициенти.  

Добрите практики от на-
стоящия период ще бъдат 
продължени. Това се отнася 
например за разработената 
интернет базирана система за 
дистанционно обучение на слу-
жителите на регионалните и 
местните власти, мониторинг 
и изпълнение на проекти на по-
тенциални и настоящи бене-
фициенти, мобилно експертно 
звено за подкрепа на админи-
страциите при изпълнението 
и управлението на инфраструк-
турни обекти.  

В същото време планираме 
и надграждане на вече предпри-
етите мерки за повишаване на 
ефективността на процеса и 
намаляване на бюрократична-
та тежест. Първата стъпка в 
тази посока е въвеждането на 
типизирани формуляри за канди-
датстване и отчитане. Също 
така ще продължи процесът на 
електронизация на процесите и 
обмен на информация чрез ИСУН 
2020. Цели се облекчаване на 
бенефициентите чрез преуста-
новяване на практиката едни и 
същи документи да бъдат пода-
вани повече от веднъж. 

Планират се и редица мерки 
за оптимизиране на процеса на 
подготовка и оценка на проек-
тите. Такива са унифициране 
на правилата и изискванията 
за инвестиционни обекти по 
отделните програми, осигу-
ряване на възможност за раз-
работване на интегрирани 
предложения, които да бъдат 
оценени и финансирани по ня-
колко програми едновременно. 
Сред стъпките са и определя-
не на „праг на съфинансиране”, 
под който всички проекти под-
лежат на опростена оценка и 
да се изпълняват и отчитат 
по по-лесни правила. Освен 
това в момента обсъждаме и 
възможността за отпадане на 
изискването за предоставяне 
на банкови гаранции за извърш-
ване на авансови плащания в 
случаите, в които рискът от 
неизпълнение се оценява от УО 
като минимален. 

Една от най-важните пла-
нирани мерки е въвеждането 
на изисквания за пропорциона-
лен контрол. Ще съобразяваме 
броя и обема на проверките с 
характера и бюджета на про-
екта. 

Както виждате, на този 
етап се обсъждат и предлагат 
мерки, които на практика по-
криват целия проектен цикъл. 
Те са насочени основно в полза 
на бенефициентите, така че 
наистина да се постигне нама-
ляване на административната 

тежест за тях и да се ускори 
изпълнението на обектите. 
Подробно са описани в споразу-
мението за партньорство и са 
залегнали в проектите на нор-
мативни актове за следващия 
програмен период, които към 
момента подготвяме. 

България и Румъния са при-

оритетни държави за подгот-

вяне на анализи през следваща-

та година, каква е причината 

за това? Имало ли е досега и 

други страни, които са били 

подложени на същата проце-

дура? 

Това е нормално – България 
и Румъния се присъединиха по-
следни към ЕС и за тях период 
2007-2013 г. е първият в усвоя-
ване на средствата от струк-
турния и Кохезионния фонд. 
Интересни са и като натрупан 
опит, и като научени уроци, и 
като предизвикателства, кои-
то трябва да решават. Не е 
тайна, че за разлика от други-

те държави членки и в икономи-
ческо, и в социално отношение 
отстоянието на двете страни 
от европейските и световни-
те тенденции в развитието е 
много голямо, а оттук използ-
ването на средствата от ЕС 
е ключово за редица публични 
политики. Постигнатото и не-
постигнатото от нас е основа 
за надграждане. 

Ако проследим историята 
на кохезионната политика на 
ЕС от първия програмен пери-
од 1989-1993 до днес, ще видим, 
че всеки следващ период над-
раства предходния и като про-
цедури, и като насока на инвес-
тициите, и като философия на 
подкрепата, което прави опита 
и приноса на всяка страна в съ-
юза много ценен.  

Очаква се и мисия, която 

да анализира обществените 

поръчки. Как предстоящата 

промяна в ЗОП ще повлияе на 

усвояването на фондовете? 

Мислите ли, че въвеждането 

на типови договори ще окаже 

въздействие както на провеж-

дането на процедурите, така 

и на целия процес?

Възлагането на обществени 
поръчки е основен инструмент 
за разходването на европейски 
пари. В тази връзка оптимизи-
рането на законодателството 
в областта безспорно ще има 
положително влияние върху про-
цеса на управление на публични-
те средства.

Относно въвеждането на 
типови договори смятам, че 
това значително ще облекчи 
тръжните процедури и ще спо-
могне за минимализиране на 
възможностите за  допускане 
на грешки както при възлага-
нето на поръчките, така и при 
участието в тях. По този на-
чин ще се постигне по-нисък 
процент на наложени финан-
сови корекции по проектите и 
съответно ще бъдат усвоени 
повече средства от европей-
ските фондове. Не на последно 
място по важност е намалява-

нето на административната 
тежест както за възложите-
лите, така и за участниците 
в търговете. До момента са 
подготвени стандартизирани 
тръжни документи за строи-
телство, доставки и услуги, 
които да бъдат приложими в 
пътния и железопътния сектор 
през следващия програмен пери-
од за инфраструктурните про-
екти, финансирани с европари. 
Освен тях бяха разработени и 
практически насоки, които да 
разясняват договорните про-
цедури. Изготвянето на доку-
ментите беше подпомогнато 
от активното участие на бран-
шовите организации в сектора 
и Асоциацията на българските 
банки, както и от Агенцията за 
обществени поръчки. 

Освен измененията на ЗОП 

трябва ли да се направят дру-

ги законодателни промени, 

които да облекчат работата 

по използването на еврофон-

довете?

Както вече беше посочено 
в отговора на въпроса, свързан 
с научените уроци, всички пла-
нирани мерки са насочени към 
повишаване на ефективността 
и оптимизиране на отделните 
етапи от процеса на усвоява-
не. Несъмнена роля тук има и 
навременното извършвате на 
нужните реформи в отделните 
сектори, обвързани с изпълне-
нието на предварителните ус-
ловия. Всичко това налага друг 
тип управление и изпълнение на 
програмите. 

Планират се мерки за оптимизиране на процеса на подготовка и оценка на 

проектите 

Работи се по намаляване на административната тежест

Логото на европрограмите за следващия програмен период беше избрано с конкурс
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Свилена Гражданска

Инж. Вутов, на последното 

заседание на Управителния съ-

вет на Камарата на строите-

лите в България бяхте избран 

за член на Изпълнителното 

бюро на КСБ, както и на Ко-

мисията за прозрачност на 

финансите. Кои трябва да са 

основните задачи на органи-

зацията? 

Камарата на строителите 
в България е посланик на гил-
дията пред администрацията 
и обществото. Тя популяризира 
успехите на бранша и добрите 
новини, които се правят от бъл-
гарските строители в България 
и зад граница. Наред с това 
КСБ защитава успешно инте-
ресите на компаниите от глед-
на точка на справедливостта 
и равнопоставеността, които 
са много важни за оцеляване-
то на фирмите в условията на 
икономическата криза и все по-
сериозната конкуренция. Беше 
много важна и навременна по-
зицията на ръководството на 
КСБ против критерия „най-ни-
ска цена“ при избор на изпълни-
тел в обществените поръчки 
в строителството. В интерес 
на обществото са усилията на 
организацията да работи за 
идеята за електронни досиета 
на големите инфраструктурни 
проекти, както и за провеждане 
на електронни търгове по Зако-
на за обществените поръчки. 

В личен план след послед-
ното заседание на УС получих 
повече задължения с новите 
постове. Това, към което ще 
се стремим аз и колегите в 
Комисията за прозрачност на 
финансите, е да има по-голямо 
осветляване как се изразход-
ват средствата на КСБ.   

Камарата трябва да про-

дължи да бъде защитник на 
интересите на бранша и да се 
бори за оцеляването му в иконо-
мическата криза и успешното 
му развитие след рецесията. В 
това отношение е особено ва-
жна активността срещу нагла-
сените търгове, насочващите 
или тълкувателни изисквания в 
тях, което допринася за пове-
че справедливост. Разумното 
опростяване на тръжните про-
цедури по ЗОП и повишаването 
на тяхната прозрачност чрез 
електронното им проследяване 
и достъпност са изключително 
важни за бизнеса. Ще работя за 
оптимизиране на нормативния 
акт. Основните проблеми са 
свързани с критериите, които 
се залагат по големите проек-

ти с европейско финансиране и 
които правят трудно участие-
то на български фирми. Напри-
мер у нас няма много изградени 
регионални депа за отпадъци и 
пречиствателни станции, но 
при тези търгове се залага ус-
ловие за участие кандидатите 
да са построили два или четири 
подобни обекта. По този начин 
се изключва възможността 
за самостоятелно явяване на 
български строители и те са 
принудени да кандидатстват с 
чужди фирми. Това според мен 
някъде работи добре, но в дру-
ги случаи се появяват пробле-
ми, тъй като чуждите компании 
имат опит, но не познават до-
бре нашата нормативна уред-
ба. Необходимо е също критери-

ите в тръжните 
процедури да се 
опростят. 

Проблем е  и 
п л а щ ането  от 
страна на общини-
те и на държавата. 
Трябва да се проме-
ни тръжната доку-
ментация. В някои 
договори се зала-

гат заплащания до 90 дни - това 
означава три месеца съфинанси-
ране от страна на строителя. 

Следя предложените изме-
нения на ЗОП. Ако се приемат, 
процесите ще протичат по-
добре. Срещаме доста фирми, 
които просто обжалват всяка 
една поръчка, независимо дали 
имат основания или не. В някои 
случаи се опитват и да изнуд-
ват спечелилата компания. При 
въвеждане на правило за внася-
не на депозит много фирми ще 
се замислят дали да атакуват 
без сериозни основания поръч-
ката пред КЗК. 

Същевременно Камарата на 
строителите в България може 
да поеме повече отговорности 
за поддържане на професио-

налните и качествените кон-
тролни механизми и проверки 
на бранша, за да гарантира 
съответните изисквани по 
нормативния акт критерии за 
изпълнителите. 

Как оценявате ситуацията 

в сектора на строителство-

то в момента?

Като време на затишие в 
очакване на новия програмен 
период. В момента има търго-
ве, по които може да се работи. 
Пазарът на строителството е 
добър, въпреки че има лек спад. 
За съжаление частните инвес-
тиции засега са малко. 

Какво трябва да се проме-

ни, за да се подобри ситуация-

та в сектора?

Смятам, че все още не се 
разбира в достатъчна степен 
значението на инфраструкту-
рата за развитието на инвес-
тициите и за благоденствие-
то в страната. Създаването и 
модернизирането на пътища, 
ПСОВ и други съоръжения при-
влича вложения само по себе си 
и в другите отрасли на иконо-

Инж. Владимир Вутов, 
член на Изпълнителното 
бюро на КСБ: 

Трябва да се обърне внимание 
на ускоряване на разплащането 
със строителите от средните 

и малките общини

Инж. Владимир Вутов е изпълнителен директор на  

„Геострой” АД. Има магистърска степен от Минно-геолож-

кия университет „Свети Иван Рилски“ по „Маркшайдерство 

и геодезия”, също така магистърска степен от УНСС по спе-

циалност „Управление на човешките ресурси“. Придобива про-

фесионална квалификация в Япония по „Тотално управление на 

качеството“. Владимир Вутов е член на УС на Камарата на 

строителите в България (КСБ), на Изпълнителното й бюро, 

както и на Комисията за прозрачност на финансите на КСБ.

Инсталация за сепариране 

на вермикулитова суровина

Снимки Денис Бучел и „Геострой“ АД
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миката. Поради това европей-
ските средства в тази насока 
трябва да се използват целена-
сочено.

Необходимо е правител-
ството да има динамичен и 
прагматичен подход към при-
вличане на инвестиции в стро-
ителството и по-специално за 
изграждане на инфраструкту-
ра. Така например приетият 
отдавна Закон за публично-
частното партньорство (ПЧП) 
все още не е намерил прило-
жение поради страха на адми-
нистрацията да го прилага и 
поради липсата на експертиза 
да изготвя тръжни документи 
за целта. Този нормативен акт 
може да се използва за моби-
лизиране на частен капитал в 
изграждането на обекти с об-
ществено значение – например 
пътища и тунели. Необходимо 
е да се създаде възможност за 
възвращаемост на инвестици-
ите при ползването на обекти-
те с тол системи, при условие 
че се изгради капацитет за 
обективни и професионални 
оценки в сектора. 

Накъде е необходимо да 

обърне поглед българският 

строител за излизане на меж-

дународните пазари? 

Компаниите трябва да раз-
виват нови умения и да усъвър-
шенстват търговските под-
ходи в строителството. Ако 
се стремят към чужди пазари 
или участие в международни 
проекти, са нужни кадри, които 
не само са добри строители, 
но да владеят и чужди езици, 
да познават международните 
процедури. Такива специалисти 
може да бъдат много полезни, 
в случай че дадена компания се 
ориентира навън. Има резерв 
от такива кадри, в това число 
сред младите и бъдещите спе-
циалисти.  

Стажантските програми, 
каквато има и „Геострой“ АД, 
са един от начините да бъдат 
намерени отлични специали-
сти, които са ценни не само за 
българския пазар, но и за учас-
тие в международни проекти. 
Това е полезно не само за фир-
мите, а и за самите млади хора, 
които нерядко трудно намират 
работа в икономическата кри-
за. Младежката безработица 
в Европейския съюз  достигна 
рекордни нива. България е на 
девето място в класацията 
по данни на Евростат. Ком-
паниите могат да ангажират 
някои неработещи млади хора 
с необходимата квалификация 
и да съдействат в процеса на 
създаване на повече заетост. 

Вие ръководите една от 

най-бързо развиващите се 

компании в бранша – „Ге-

острой“ АД. Кои са основните 

ви проекти в момента? 

За последните две години 
фирмата сериозно разшири 
обхвата си на дейност и сега 
се развива в следните обла-
сти: гражданско, промишлено, 
инфраструктурно, хидротех-

ничесkо строителство. Рабо-
тим по изграждане на помпени 
и пречиствателни станции 
за питейни и отпадъчни води, 
водопроводни и канализацион-
ни мрежи, рекултивация на съ-
ществуващи и изграждане на 
нови депа и инсталации за тре-
тиране на отпадъци, тунелно 
строителство, минните и съ-
пътстващите дейности в тази 
сфера, ремонти и реkонструk-
ции. В момента ние строим 
както обекти с частно, така и 
с национално и европейско фи-
нансиране. 

„Геострой“ АД има опит в 
изпълнението на сложни обек-
ти в условията на действа-
що производство, или без да 
се прекъсват съществува-
щите дейности в близост до 
работната площадка. Днес 
изпълняваме два такива про-
екта - регионална система за 
управление на битовите отпа-
дъци в регион Габрово, където 
участваме в обединение „Еко 
Гео Димас”, и метростанция 
16-I I  и прилежащия тунелен 
участък в столицата. Депото 
ще се намира на територията 
на с. Гръблевци на мястото на 
съществуващото там смети-
ще и ние извършваме строи-
телно-монтажни дейности, 
без да се спира дейността 
на старото съоръжение. От 
април 2013 г. обединение „Гео-
метро Б.П.” с лидер „Геострой“ 
АД и членове „Геотехмин“ ООД 
и „Метропроект“ ООД изпъл-
нява участък от софийското 
метро, който включва метро-
станция 16-II (МС 16-II) и тунел 
с дължина 1 км. Този участък 
ще свързва жк „Младост I“ с 
Бизнес парка в жк „Младост 
IV“. Той се строи на пълен ин-
женеринг в един от най-интен-
зивно развиващите се жилищ-
ни райони в София. 

Освен за изпълнението на 
сложни промишлени и минни 
обекти преди няколко години 
фокусирахме усилията си и в 
изграждането на такива от 
екологичната инфраструктура. 
Инвестирането и реализация-
та на такива проекти стават 
все по-належащи в условията 
на повишените изисквания за 
екологична и социална отго-
ворност. Поставените високи 
критерии при изпълнението 
им са предизвикателство за 
всяка строителна фирма и „Ге-
острой“ АД трупа ценен опит 
в тази сфера през последните 
няколко години. Завършихме из-
граждането на МВЕЦ „Прокопа-
ник”, част от проекта „Каскада 
Среден Искър“; модерна пречис-
твателна станция за руднични 
отпадни води на територията 
на рудник „Елаците”, дренажна 
помпена станция. През септем-
ври започнахме строителните 
работи на пречиствателно 
съоръжение за питейни води, 
алпийско водохващане и реха-
билитация на съществуващ до-
веждащ колектор в село Бързия, 
община Берковица.

„Геострой“ АД участва в 
изпълнението на аварийни ре-

монтно-възстановителни ра-
боти на един от виадуктите 
на автомагистрала „Тракия”, а 
също изграждаме и обекти от 
гражданското строителство. 

Кои са най-големите труд-

ности, с които се сблъск-

вате?

Винаги има трудности дори 
при добре работеща система. 
За нашите екипи те понякога 
се изразяват в несъвършен-
ства на проектните докумен-
тации, тромави администра-
тивни  процедури,  непълно 
синхронизиране с европейските 
норми и стандарти. Липсата 
на идентични образци и унифи-
цирани стандарти е сериозно 
административно предизви-
кателство дори и за добре 
подготвени екипи с ресурс за 
реализация на сериозни проек-
ти. Когато всяка обществена 

поръчка е сама за себе си, дори 
висококвалифицирани специали-
сти с опит често са принудени 
да бъдат първооткриватели 
в иначе принципно идентични 
процедури.

Тръжните документи за 
възлагане на обществени по-
ръчки трябва да съдействат 
за по-справедливо третира-
не на участниците. Трябва да 
продължи активното обсъж-
дане на нормативната уредба 
в тази сфера, както и да се 
подобри кадровият състав и 
подготовката на експертите 
в администрацията, като се 
търсят съчетаване на опита с 
ентусиазма на младите и нови 
подходи в работата. 

Въпреки намаляването на 
междуфирмената задлъжнялост 
според последни данни този 
проблем, както и неуредените 
задължения на общини, в това 

число към частно-правни субе-
кти от бранша, са изпитание 
за компаниите. Трябва да се 
обърне внимание на ускоряване 
на разплащането със строите-
лите от средните и малките 
общини. Необходимо е проце-
сът да върви и ръка за ръка с 
разумното и отговорно използ-
ване на общинските бюджети 
и поемането на задължения от 
местните органи в рамките на 
това, което те могат реално 
да осигурят и платят, като се 
избегне повторното финанси-
ране на некачествено извърше-
ни работи.

Какво ще пожелаете на ко-

легите си? 

Пожеланието ми е да градим 
само качествено строител-
ство, което гордо и отговорно 
да предаваме на служителите, 
клиентите и обществото.

МВЕЦ „Прокопаник“, част 

от каскада „Среден Искър“

Изграждане на участък от метростанция 16-II 

в жк „Младост I“
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Инж. Николина 
Стоянова, 
ОП на КСБ - Плевен

Въпреки трудности-
те, които преживяват и 
през тази година плевен-
ските строители, члено-
ве на КСБ, не нарушиха 
традицията и отбелязаха 
тържествено своя профе-
сионален празник - Дими-
тровден. 

„По стара традиция 
се събираме на Деня на 
строителите. На него 
споделяме успехите или 
неволите на изтичащата 
година и същевременно 
си пожелаваме повече ра-
бота, инвеститори и още 
слънчева и мека есен, за да 
завършим договореното“, 
заяви инж. Розета Марино-
ва, председател на ОП на 
КСБ - Плевен.

„По стара традиция 
на КСБ сме поканили и 
събрали всички свързани 
със строителния процес. 
Обръщам се с апел към 
възложителите, към коле-
гите от КАБ, КИИП, САБ,  
РДНСК, Инспекцията по 
труда - нека се обединим 

за по-добри нормативни 
актове – Закона за ус-
тройство на територия-
та и Закона за обществе-
ните поръчки. Необходимо 
е да постигнем по-про-
зрачни тръжни процеду-
ри,  по-обмислени задания 
за проектиране, по-пълни 
и качествени проекти, за 
борба със сивия сектор – 
за да станат усилията ни 
по-смислени и ефективни. 
Пожелавам на всички лич-
ни и професионални успехи, 
много щастие и здраве!“, 
допълни тя. 

Прочетен бе и получе-
ният поздравителен адрес 

от председателя на КСБ 
инж. Светослав Глосов. 
Приветствието на об-
ластния управител Илиан 
Йончев към строителите 
бе представено от него-
вия заместник Енгин Кю-
чуков. С кошница красиво 
подбрани цветя поздрав 
от името на кмета на 
община Плевен проф.д-р 
Димитър Стойков подне-
се неговият заместник 
Алексей Зелов. 

На събитието при-
състваха и инж. Владислав 
Иванов, главен инженер в 
местната администрация, 
Айлян Пашала, директор на 

инспекцията по труда, арх. 
Красимир Попов, председа-
тел на регионалната коле-
гия на Камарата на архи-
тектите, арх. Емил Дечев, 
председател на Съюза на 
архитектите - дружество 
Плевен. 

След  официалната 
част празникът продължи 
с артистична програма. 
Градусът на настроение-
то се повиши от весели-
те скечове на строителна 
тематика и изпълнените 
от професионални танцьо-
ри национални хора, в кои-
то се включиха повечето 
от присъстващите. 

В Плевен бе проведена среща с инж. Виктор Шар-
ков –зам.-председател на Националния клуб на стро-
ителите ветерани. Тя бе във връзка с предстоящо 
учредяване на структура в града. На срещата при-
състваха председателят на ОП на КСБ – Плевен, инж. 
Розета Маринова и строители, участвали в изграж-
дането на обекти на територията на областта, в 
страната и чужбина през годините на своя активен 
професионален живот: Иван Тодоров - учредител на 
БСК, инж. Пенка Андреева, инж. Христо Христов, инж. 
Петко Георгиев, инж. Стоян Каракиров. Пред тях инж. 
Шарков представи идеята и целта за организиране 
на клуба, запозна ги с основните документи – реше-
нието за учредяване, учредителния акт и правилника 
на организацията.

Инж. Розета Маринова изрази готовността на 
членовете и служителите от областното предста-
вителство за пълно съдействие по учредяването и 
функционирането на клуба.

В заключение присъстващите решиха на 5 декем-
ври т.г. да се проведе учредително събрание на клуб 
на ветераните строители в Плевен. 

Роза Никова, 
ОП на КСБ - Кюстендил

Председателят на 
ОП на КСБ в Кюстендил 
Светослав Борисов влезе 

в управлението на ново-
сформирания Обществен 
консултативен съвет 
към областния управи-
тел на Кюстендил. Той 
ще изпълнява функциите 
на зам.-председател от 

квотата на неправител-
ствените организации. 
Начело е областният уп-
равител Иван Каракашки. 

На първото заседа-
ние  бяха  предложени, 
разгледани и утвърдени 

вътрешни правила за ус-
тройството и дейност-
та  на  структурата . 
Двадесет и двама души 
влизат в състава й. 

Съветът ще бъде кон-
султативен орган за съ-

Георги Сотиров

„През 2013 г. отбелязваме 20 години от ус-
тановяването на дипломатическите отношения 
между България и Словакия”, заяви  президентът 
Росен Плевнелиев при посещението си в Бра-
тислава.  С него бяха и представители на раз-
личните сектори на нашата икономика. Сред 
тях бяха и мениджъри от десет строителни 
фирми. Камарата на строителите в България 
беше представена от инж. Атанас Кирилов, член 
на УС на КСБ, и Весел Етугов, главен експерт в 
секция „Малки и средни предприятия”.

Българският президент откри в столицата 
Братислава словашко-български бизнес форум 
заедно с колегата си от Словакия Иван Гашпаро-
вич. Инфраструктурните и енергийните връзки 
са определящи за динамиката на икономическия 
живот и за двете страни, отчетоха държавни-
те глави. 

Акцент в разговорите са били също така 
възможностите за по-тясно сътрудничество в 
областа на науката, информационните техно-
логии и иновациите.

Нашият представител на форума Весел 
Етугов обясни, че водещи строителни компа-

нии са проявили интерес да работят у нас под 
различни форми. Една от тях - „Геоконсулт” от 
Братислава, вече е изпратила в КСБ своята 
презентация. 

Състояла се е среща с около 300 предста-
вители на българската общност в Словакия, 
която е добре интегрирана и разполага с всич-
ки условия за съхраняване на своята културна 
идентичност. 

Част от българската бизнес делегация. Първият 

отляво е инж. Атанас Кирилов, а крайният вдясно - 

Весел Етугов 

За новия програмен период 2014-
2020 г. Европейската комисия пред-
вижда обединяване на всички обу-
чителни дейности в една цялостна 
програма, наречена „Еразъм плюс”. В 
тази група се включват Програмата 
за учене през целия живот, „Еразмус 
Мундус” и „Младежта в действие”, 
като се добавя спортът.

Програмата ще финансира три 
основни вида дейности, дефинирани 
като ключови. Първата от тях е мо-
билност с учебна цел на физически 
лица, която остава сред основните 
приоритети на ЕК. Втората е съ-
трудничество между институции-
те за иновации и добри практики в 
сферата на образованието, квали-
фикацията и младежките дейности 
с цел насърчаване на заетостта и 
предприемачеството.  Тук се включ-
ват познатите мерки по секторна-
та програма „Леонардо да Винчи”. По 
предварителна информация приори-
тет ще се дава на проекти, които 
включват широки партньорски кон-
сорциуми от образователни орга-
низации, представители на бизнеса, 
социални партньори, местни власти 
и неправителствени организации. 
Очакванията са тази дейност да 

има по-висок бюджет от предишни-
те - над 300 хил. евро, и формулярите 
по нея да бъдат опростени. По отно-
шение на отчитането на разходите 
се предвиждат три типа процедури: 
обща фиксирана сума, плоска ставка 
и реални разходи. 

Третата дейност е подкрепа за 
реформиране на политиката в дър-
жавите членки и сътрудничество с 
трети страни, включваща въвежда-
не на инструментите за прозрач-
ност на ЕС, трансгранични проучва-
ния и по-специфични политики като 
Болонския процес (висше образова-
ние) и Копенхагенския (професионал-
но образование и обучение).  

Нови схеми, които ще бъдат 
финансирани, са „Алианси на позна-
нието” и секторни „Алианси на уме-
нията”.

До средата на месеца се очаква 
Европейският парламент да гласува 
предложената нова програма, а до 
пролетта да бъде прието ръковод-
ството за кандидатстване.

През декември българската на-
ционална агенция – Центърът за 
развитие на човешките ресурси, ще 
организира информационни дни за 
представяне на програмата. 

2014-2020

трудничество при взема-
не на решения, формиране 
на позиции, становища 
и предприемане на ини-
циативи от областния 
управител за развитие 
и провеждане на публич-
ните политики в полза на 
гражданите при спазване 
на принципите за публич-
ност и прозрачност.

„Целта е заедно да 
работим за решаване на 

проблемите по места, за-
това в състава са вклю-
чени представители на 
граждански сдружения, 
инициативни комитети, 
неправителствени орга-
низации, регистрирани 
и развиващи дейност на 
територията на област 
Кюстендил, интелекту-
алци и бизнесмени”, заяви 
намеренията Иван Кара-
кашки.
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Нели Златарева, 
Галя Узунова, 
ОП на КСБ - Пловдив

Започна новият се-
зон на проекта „Аз мога 
да строя“. Стартът бе 
даден по различно време 
в градовете участници. 
В Сливен това стана на 
работна среща на тема: 
„Насърчаване на взаимо-
действието между обра-
зование, обучение и биз-
нес”. Чуждестранните 
партньори от проекта 
„Успешни практики в про-
фесионалното образова-
ние и обучение и подго-
товка на младите хора за 
пазара на труда” по про-
грама „Учене през целия 
живот” посетиха профе-
сионалната гимназия по 
строителство „Арх. Ге-
орги Козаров” в града на 
Сините камъни. Гостите 
са от Великобритания, 
Германия, Холандия, Шве-
ция, Испания, Португалия, 
Турция и Словакия.

Пламен Иванов, зам.-
председател  на  КСБ, 
отговарящ за професио-
налното обучение и ква-
лификация на кадрите, 
направи  презентаци я 
на проекта „Аз мога да 
строя” като негов ръко-
водител и създател.

Всички гости дадоха 
висока оценка на иници-
ативата и бяха впеча-
тлени от факта, че тя се 
случва извън системата 
на професионалното об-
разование.

Според Ева Урикова 
от Словакия „Аз мога да 
строя” е добра практика 
за избор на професия и по-
нататъшна реализация. 
Тя сподели, че се занимава 
с индивидуално обучение, 
като помага на хората да 
намерят най-подходяща 
работа за тях.

Кират Чори обяви, че 
67% от всички учащи се 
в средното образование 
в Англия са с професио-
нална насоченост.  Тя 
разказа, че при тях няма 
такива проекти, но нами-
рат всяка подобна идея за 
изключително полезна за 
стимулиране на младите 
хора и с удоволствие биха 
се включили в обща ини-
циатива.

Флор Бинхорст, дирек-
тор на училище за знания, 
наука и технологии, бе из-
ключително впечатлен от 
проекта и зададе редица 
допълващи въпроси към 
Пламен Иванов.

На събитието се въз-
роди идеята за постро-
яването на демонстра-
тивен павилион в двора 
на училището в града на 
Сините камъни.

„За да има конкуренция, 
същото може да се случи 
и в Ямбол на състезате-
лен принцип между двата 
града – кой ще направи по-
хубав и по-евтин проект”, 
сподели с усмивка Иванов. 
Идеята е сградата да се 
ползва като кабинет по 

здравословни и безопасни 
условия на труд, а ключът 
й символично да се преда-
ва от випуск на випуск.

„Много съм щастлив, 
че участваме в проекта 
от 2009 г. и сме вто-
рото училище, макар и 
малко, което е изразило 
намерение да продължи, 
доколкото му позволяват 
силите и възможностите. 
Поздравявам колегите и 
младите специалисти от 
всички училища и поже-
лавам да бъдат здрави и 
успех на всички в новия 
сезон“,заяви Александър 
Борисов,  директор на  
СПГСГ „Арх. Георги Коза-
ров”, Сливен.  

„Аз мога да строя” 
тази  година  успешно 
стартира и в ПГСАГ „Ан-
гел Попов“, Велико Търно-
во, точно на деня, в който 
гимназията честваше 
своята 70-годишнина.

В новия сезон на про-
екта участват общо 29 

екипа от 14 града, разпре-
делени, както следва: Со-
фия и Пловдив с по 5 екипа, 
Стара Загора с 4, Сливен 
и Бургас с по 2, Ямбол с 
3, а Варна, Велико Търно-
во, Монтана, Пазарджик, 
Смолян, Добрич, Габрово, 
Русе с по 1. В гимназии-
те от София и Пловдив 
желаещите ученици са 
повече и там ще бъдат 
проведени вътрешни кон-
курси. В Града под тепе-
тата се роди и идеята за 
прикрепване към екипите 
на консултанти – млади 
архитекти и инженери, 
които са възпитаници на 
професионалните гимна-
зии от съответните гра-
дове участници.

„Знаете ли къде е за-
почнал проектът за първи 
път?” С този въпрос Пла-
мен Иванов откри нацио-
налната среща за старт 
на сезон 2013-2014 на „Аз 
мога да строя” миналата 
седмица и в Пловдив, къ-
дето директори на строи-
телни училища от цялата 
страна и ученици се съ-
браха в административ-
ния център на областно-
то представителство. 
Като встъпление ръко-
водителят обяви, че дос-
татъчно години инициа-

тивата се е случвала, за 
да могат да се направят 
изводи за нейната полез-
ност или безполезност, 
и я определи като измер-
вател на отношението 
към професията, защото 
участието в нея е по же-
лание.

Инициаторът на „Аз 
мога да строя” добави, че 
последните месеци във 
фокуса на обществото 
са качеството на профе-
сионалното образование 
и изключително високи-
ят процент на младеж-
ка безработица. „Никой 
няма за цел да ви научи, 
могат да ви дадат вся-
какви възможности да го 
направите. Проектът ви 
предоставя шанс да се 
ориентирате и да съпос-
тавите в реални условия 
знанието и незнанието 
си. Той ви среща с реали-
зирани специалисти като 
архитекти, инженери и 
собственици на фирми. 
Това ви осигурява достъп 
до професията „без маска” 
и до браншовите камари 
„без пудра и грим”. Вие 
трябва да прецените дали 
искате строителството 
да бъде вашият живот. 
Ако вземете решение, че 
това е вашата професия, 

трябва да се погрижите 
в нея да се чувствате 
достатъчно уверени и 
сигурни”, посъветва Пла-
мен Иванов младите спе-
циалисти. 

По думите му основно-
то нещо, което трябва да 
имат за цел, е да бъдат 
пълноценни и щастливи 
хора, и че различното в 
този проект от реал-
ните такива е това, че 
участниците в него се 
забавляват.

Все повече набира 
сила международният 
аспект на проекта и по 
този начин участниците 
ще могат да съпоста-
вят знанията си с тези 
на връстниците им от 
другите държави, да из-
градят професионални 
мостове и приятелски 
отношения.

Иванов обобщи и въз-
можностите за развитие 
извън границите на стра-
ната през настоящата 
година. Като най-ско-
рошна той посочи тази 
с Кралство Мароко, тъй 
като в офиса на КСБ бе 
организирана среща на 
Н. Пр. Латифа Ахарбаш с 
местния бизнес, на коя-
то бе представен и про-
ектът, като Нейно Пре-

възходителство бе силно 
заинтересована от него. 

Друга възможност за 
международно развитие 
Пламен Иванов вижда в 
доразвиване на отноше-
нията с гимназията в Од-
рин, Турция, посредством 
участието на гимназиите 
от Ямбол и Сливен, както 
и създаване на такива 
с Румъния, съвместно с 
училищата от Русе или 
Варна. „В северната ни 
съседка има много сил-
на архитектурна школа 
и добри специалисти. И 
в Пазарджик са направи-
ли опит да работят със 
смесени екипи от Герма-
ния. От миналата година 
съществува интерес към 
проекта и от Малта“, 
подчерта той.

Спазвайки традиция-
та да се съчетават съби-
тия в административния 
център на КСБ - Пловдив, 
срещата продължи съв-
местно с Немската стро-
ителна камара и Центъра 
за професионално обуче-
ние от Котбус, Германия, 
които представиха пред 
учителите и директорите 
на професионалните гим-
назии от България опита 
на северната държава. 

Нина Георгиева, ръко-
водител на звено „Упра-
вление на проекти“ към 
КСБ, припомни успешния 
опит на Професионална-
та гимназия по строи-
телство и архитектура 
от Пазарджик, която през 
2012 г. е реализирала мо-
билен проект с немските 
си колеги на тема „Пасив-
на къща“. Учениците от 
пазарджишката гимназия 
са преминали езикова, 
културна и педагогическа 
подготовка, както и до-
пълнително обучение по 
информационни техноло-
гии, а най-добрите от тях 
са имали шанса да се до-
коснат до реалната прак-
тика в Германия. 

Тя поздрави директори-
те за това, че благодаре-
ние на съвместните уси-

лия със звено „Управление 
на проекти“ към КСБ тази 
година въпреки жестока-
та конкуренция четири 
професионални гимназии 
имат проекти за мобил-
ност, т.е. за практика на 
техни ученици в Германия 
през 2014 г. Това са ПГСАГ 
„Лубор Байер“, Стара За-
гора, ПГСАГ „Ангел Попов“, 
Велико Търново, ПГСАГ  Па-
зарджик, и СПГСГ „Арх. Г. 
Козаров“, Сливен.

Надя Теохарова поз-
драви присъстващите 
от името на Съюза на 
немската строителна 
индустрия и изрази задо-
волство за положителния 
резултат от съвместно-
то сътрудничество с Бъл-
гария. Тя обясни, че в Гер-
мания имат 240 центъра 
за професионално обуче-
ние, които се финансират 
солидарно от немските 
строителни фирми.

Срещата включваше 
презентации, представе-
ни от инж. Карен Шмит,  
управител на един от 
професионалните цен-
трове в Германия, който 
е специализиран в енерго-
ефективно строителство 
и устойчиво развитие. Тя 
формулира основните им 
насоки на дейност, които 
са практическо профе-
сионално обучение, квали-
фикация и продължаващо 
обучение, и др. 

Инж. Шмит с гордост 
заяви, че от много години 
в Германия има двойна, 
или т.нар. дуална систе-
ма на образование, при 
която едновременно се 
извършва и теоретично и 
практическо обучение, на-
сочено към една професия. 
Финансирането й става 
чрез социална каса, в коя-
то всяка строителна фир-
ма внася определен дял.

Работната среща про-
дължи с представяне на 
нови европейски програми 
в областта на професио-
налната квалификация и 
съвременните обучител-
ни методи в сектора.

Проектът бе представен пред чуждестранни специалисти 
Снимки ОП на КСБ - Пловдив
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Промените в нормативния акт ще влязат в парламента след европейска експертиза

Елица Илчева

Законът за адвокату-
рата трябва да гаран-
тира сигурност за гил-
дията, което веднага ще 
означава сигурност на 
инвеститорите, и това 
трябва да бъде акцентът 
в предлаганите промени. 
В момента много от ко-
лебанията на бизнеса в 
Европа са свързани с чес-
тите поправки на закони 
в България, които създа-
ват усещане за страх и 
несигурност. Това заяви 
на работна среща за об-
съждане на предлаганите 
промени, организирана от 
клуба на франкофоните 
към Висшия адвокатски 
съвет (ВАС), адвокат Бер-
нар Ватие. Бившият пред-
седател на Парижката 
адвокатска колегия, кой-
то е бил и член на Съвета 
на европейските колегии 
в Брюксел, е категоричен, 
че е абсолютно задължи-
телно българският закон 
да възприеме стандарти-
те, наложени от Европа за 

тази професия.
„За страните в раз-

витие и за икономиките, 
които сега започват да 
наваксват, законът тряб-
ва да с ясни норми. Прин-
ципът на правната сигур-

ност трябва да е водещ. 
Което естествено изис-
ква да има и квалифицира-
ни адвокати и те да могат 
да упражняват правата 
си по закон, независимо 
от другите власти. Те 

трябва да могат да прак-
тикуват своята професия 
защитени и да действат 
в единство със закона. 
Много тясна е връзка-
та между експанзивното 
икономическо развитие и 

правната сигурност. Ако 
тук все още не идват ин-
веститори въпреки всички 
по-благоприятни условия, 
които предлагате, то е, 
защото те не се чувст-
ват сигурни в правната 
ви система. С оглед на 
моя дългогодишен опит 
мога да кажа, че адвока-
тите имат изключително 
важна роля, за да се при-
лагат принципите на неза-
висим контрол. Адвокатът 
трябва да бъде страж за 
спазване на правовия ред и 
за демократичното и ико-
номическото развитие на 
страната“, заяви Ватие. 

Адвокат Марио То-
пчийски, който е член на 
ВАС, съобщи, че основни-
те промени са свързани с 
възможността адвокат-
ската професия да полу-
чи признанието, което й 
дава нейното изначално 
конституционно урежда-
не. „Нашата професия в 
последните години беше 
малко изоставена като 
развитие. Изравняването 
с нотариуси, частни съ-

дебни изпълнители и раз-
следващи полицаи е крайно 
време да се случи“, заяви 
адв. Топчийски. 

Готовият законопро-
ект ще бъде обсъден в ко-
легията на 14 декември на 
общо събрание в Кюстен-
дил и до края на годината 
ще влезе в парламента. 
Преди това от Висшия 
адвокатски съвет гаран-
тират, че той ще получи 
своята европейска екс-
пертиза. „Взели сме мерки 
да не се променя крайният 
продукт, както се случва с 
повечето български зако-
ни“, каза Топчийски. 

Според френския му 
колега проектът е добре 
балансиран, но трябва 
да се добавят различни 
разпоредби най-вече в 
областта на гарантира-
не на професионалната 
адвокатска тайна. „Мо-
ето лично усещане е, че 
този закон е дълъг, ус-
ложнен и изглежда малко 
кърпен, стремете се да 
е по-ясен и ефективен“, 
каза Ватие.

Клубът на адвокатите франкофони е създаден през юни тази година от 23-ма членове от 

софийската и благоевградската колегия. Срещата с френския им колега бе първото публично 

мероприятие

Народните пред-
ставители замрази-
ха възрастта и ста-
жа за пенсиониране, 
след като приеха на 
първо четене про-
мени в Кодекса за 
социално осигурява-
не. Така, ако бъдат 
приети окончателно 
измененията, от 1 
януари 2014 г. жени-
те ще се пенсиони-
рат на 60 години и 8 
месеца, а мъжете - на 63 години и 8 месеца.

Необходимият стаж за целта е 34 години и 8 
месеца за нежния пол и 37 години и 8 месеца за сил-
ния. Аргументите на вносителите на промените 
от Коалиция за България са, че у нас възрастта за 
пенсиониране е сред най-високите в ЕС. От ГЕРБ 
обаче коментираха, че с тези изменения ще се за-
дълбочат проблемите в държавното обществено 
осигуряване.

А л и о с м а н  И м а м о в 
бе избран за зам.-пред-
седател на Народното 
събрание на мястото 
на подалия оставка от 
парламента Христо Би-
серов. „За” гласуваха 114 
народни представители, 
„против” – 103, 6 се въз-
държаха. ГЕРБ не участва 
в гласуването.

А л и о с м а н  И м а м о в 
(1953 г.) е зам.-предсе-
дател на ДПС и на пар-
ламентарната група на 
партията, председател 
на Комисията по икономи-
ческа политика и туризъм 
и зам.-председател на ко-
мисията по образование-
то и науката. Завършва 
УНСС, специалност „Ста-
тистика и иконометрия”, 
а в момента преподава 

там същия предмет.
За председател на 

парламентарната Ко-
мисия по правни въпро-
си - пак на мястото на 
Христо Бисеров, бе из-

бран Четин Казак. Той е 
юрист по образование. 
Със стипендия на френ-
с кото  правителство 
следва  международно 
право в Бургундския уни-

верситет в Дижон за-
едно с брат си близнак 
Метин. След завръщане-
то си в България са на 
стаж в президентската 
администрация.  Рабо-
тят известно време в 
частни фирми. От 2000 
до май 2001 г. Четин Ка-
зак е юрист в Дирекция 
„Европейска интеграция 
и отношения с между-
народните финансови 
институции” към Минис-
терския  съвет.  Зам. -
председател е на пар-
ламентарните комисии 
по външна политика и по 
отбрана.  

И двете решения бяха 
гласувани по предложение 
на лидера на ДПС Лютви 
Местан без никакви де-
бати.

Президентът Росен 
Плевнелиев върна за ново 
обсъждане в Народното 
събрание разпоредби от 
Закона за изменение и 
допълнение на Закона за 
чужденците в Република 
България (ЗЧРБ), приет 
на 24 октомври 2013 г. С 
приетия закон се променя 
и Законът за българското 
гражданство.

Държавни ят глава 
подкрепя усилията на 
всички институции да 
създават благоприятен 

климат за привличане на 
инвестиции в икономика-
та ни, се посочва в моти-
вите към ветото. Това е 
национален приоритет, 
но той не бива да бъде за 
сметка на сигурността 
на страната.

С промените се създа-
ва възможност чужденец, 
гражданин на трета стра-
на извън Европейския съюз, 
да получи право на посто-
янно пребиваване у нас, 
ако е вложил сумата от 1 
млн. лв. в българска лицен-

зирана кредитна институ-
ция по договор за довери-
телно управление със срок 
не по-кратък от 5 години. 
Приетата разпоредба не е 
нова. Този текст действа-
ше до началото на 2013 г., 
когато бе отменен по съ-
ображения за защита на 
националната сигурност 
и поради предоставени 
данни за съществуващи 
порочни практики за за-
обикаляне на закона.

Според президента 
приетият нормативен 

акт не предвижда рабо-
тещ механизъм срещу 
злоупотреби с правото на 
постоянно пребиваване на 
чужденци. Не се създават 
условия за насърчаване 
на реални инвестиции в 
икономиката, за устой-
чив положителен ръст и 
за откриване на работни 
места.

Върнатите за ново 
обсъждане разпоредби за-
сягат и придобиването на 
българско гражданство. 
Според държавния глава 

преценката за това дали 
да се даде този статут 
или не не може и не трябва 
да почива само на финан-
сови аргументи. По тези 
съображения в края на 
миналата година той на-
ложи вето върху Закона за 
изменение и допълнение на 
Закона за инвестициите.

В правомощията на за-
конодателя е да създава 
облекчен ред за придоби-
ване на гражданство по 
натурализация, но водещи 
трябва да бъдат заслуги-

те на лицето към България 
и интересът, който дър-
жавата има от това, се 
посочва в мотивите към 
ветото. 

Президентът Росен 
Плевнелиев е убеден, че 
повторното обсъждане на 
закона от народните пред-
ставители ще допринесе 
за подобряване на правна-
та уредба на институти-
те на постоянно пребива-
ване и на придобиване на 
българско гражданство по 
натурализация.

Снимка Денис Бучел

Снимка авторът
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Инвестицията за 8 млн. лв. ще повиши сигурността на захранването в западните райони на столицата

Емил Христов

„ЧЕЗ България” тържест-
вено откри новата 110-кило-
волтова суха кабелна линия 
„Гешов“, която свързва мо-
дернизираните подстанции 
„Средец” и „Хиподрума” в 
столицата. Символичното 
натискане на бутон отбеля-
за завършването на най-ма-
щабната реконструкция на 
електроразпределителната 
мрежа в София през послед-
ните 30 години. Проектът на 
стойност близо 8 млн. лв. е 
първата крачка към цялост-
на промяна на електроенер-
гийната инфраструктура на 
града. На церемонията при-
състваха и зам.-кметът на 
Столичната община Дончо 
Барбалов, Н. Пр. Павел Вацек, 
посланик на Република Чехия 
в България, председателят 
на Управителния съвет на 
КСБ инж. Светослав Глосов, 
представители на бизнеса, 
както и мениджъри на ком-
паниите от групата на ЧЕЗ.

„Изключително съм при-
знателен на всички наши слу-
жители и партньори за тру-
да и усилията, които вложиха 
в този важен за нас и за цяла 
София проект. Искам също 
да благодаря на Столична-
та община и лично на кмета 
Йорданка Фандъкова за ней-
ното съдействие, както и на 
софиянци за търпението и 
разбирането, които проявиха 
през последните два месеца. 
Реализацията на проекта ще 
направи столицата един по-
сигурен и уютен град за жи-
веене”, каза Петър Докладал, 
регионален мениджър на ЧЕЗ 
за България.

С изграждането на ка-
белна линия „Гешов” се оси-
гурява трети източник на 
електрозахранване за два 
от диагоналите на софий-
ската електроенергийна ин-
фраструктура. Тя се състои 
от пръстен от 110-киловол-
тови кабелни линии, диамет-

рално на който са прокарани 
напречни връзки. Общата 
им дължина е 30 километра. 
До момента напречните 
диагонали не бяха свързани 
един с друг и в резултат на 
авария можеше да се пре-
късне захранването до края 
на линията. Кабел „Гешов“ е 
първата напречна връзка. 
Подобни ще бъдат изградени 
и между другите диагонали в 

електроенергийната инфра-
структура на София, за да се 
гарантира сигурността на 
захранването.

Голяма част от енергий-
ните съоръжения в града са 
проектирани и въвеждани в 

експлоатация през 70-
те и 80-те години на 
миналия век. Те са с 
експлоатационен срок 
средно 30 години и са 
морално и физически 

остарели. Изчисленията на 
ЧЕЗ показват, че за тяхно-
то обновяване е необходимо 
да бъдат инвестирани 130 
млн. лв. в продължение на 10 
години.

Досега компанията е 

подменила два ключови ка-
бела в столицата. Първият 
бе „Редута“ през 2011 г., а 
вторият - „Левски”, осигуря-
ващ електрозахранването 
на идеалния център на гра-
да, през декември миналата 
година. Предстои подмяната 
на още един важен кабел от 
критичната инфраструкту-
ра –„Захарна фабрика“, която 
ще започне през следващата 
година.

Искам да благодаря на 
всички, които взеха учас-
тие в този проект. Спо-
ред мен това е специален 
ден за София и мисля, че 
и за Западна България, 
тъй като в експлоата-
ция влиза новото звено 
от инфраструктурата на 
града. „Гешов” е една от 

най-големите инвестиции в електроразпределител-
ната схема за последните години. С него ние целим да 
подобрим захранването на редица важни институции. 
Значението на проекта е много по-голямо от капита-
ловложението. Значителна част от енергийните съо-
ръжения в София са проектирани и въвеждани в експло-
атация през 70-те и 80-те години на миналия век. Това 
ни стимулира да реализираме подобни проекти и в бъ-
деще, защото няма по-голям приоритет от подсигуря-
ването на уюта и спокойствието на нашите клиенти. 
Ние ще продължим да работим все повече в насоката 
за постигане на европейско качество на услугата.

През февруари  2011 г. положихме началото на едно 
сътрудничество със Столичната община и Камарата 
на строителите в България, с което започна и проек-
тът за модернизация на критичната инфраструктура 
в София. Искам да благодаря на тези две институции 
за изключително доброто взаимодействие по време 
на подготовката и на реализацията на този проект. 

Петър Докладал, регионален 
мениджър на ЧЕЗ за България: 

Дончо Барбалов, зам.-кмет 
на Столичната община:

Стефан Апостолов, изпълнителен 
директор на „ЧЕЗ Разпределение 
България”: 

Н. Пр. Павел Вацек, 
посланик на Чехия у нас:

Винаги се радвам, когато 
мога да присъствам на тол-
кова положително събитие. 
Смятам, че подобен род ин-
вестиции са от изключител-
но голяма полза за България, 
защото това потвърждава 
намерението на ЧЕЗ да бъде 
стратегически инвеститор. 
Енергийният сектор изисква 
дългогодишни ангажименти 
и дългосрочни инвестиции. 
Надявам се, че сътрудни-

чеството между институциите в България и енергийната 
компания ще продължи дълги години напред. Това е парт-
ньорство, което има пълната подкрепа на Чехия. Бих искал 
да пожелая този проект да работи дългосрочно и да има 
още много подобни поводи да се събираме.

Знаменателно е,  че 
точно в началото на зи-
мата ЧЕЗ открива нова-
та кабелна линия „Гешов“, 
защото тя ще повиши 
сигурността на електро-
захранването в девет ра-
йона. Това е от изключи-
телно значение, защото, 

както знаем, ние приемаме наличието на електро-
снабдяване за даденост, но за да бъде такава, са 
необходими инвестиции и поддръжка. Искам да поз-
дравя „ЧЕЗ България” за финансирането на подобен 
род проекти. 

ЧЕЗ приложи изклю-
чително амбициозна 
програма за подмяна на 
този вид съоръжения. 
От търговска гледна 
точка те не носят голе-
ми обеми електроенер-
гия, но от техническа 
гледна точка са изклю-
чително важни.

С откриването на 
кабелна линия „Гешов” 
се осигурява трети 
източник на електро-

захранване за два от диагоналите на столичната 
електроенергийна инфраструктура. Планираме през 
следващата година да започне изграждането на по-
добно съоръжение и в подстанция „Захарна фабрика“. 
Искам да напомня, че в началото на 2012 г. ние стар-
тирахме партньорство между Камарата на строи-
телите в България, ЧЕЗ и Столичната община. То-
гава се проведе кръгла маса на тема „Критичната 
енергийна инфраструктура на София – състояние 
и възможности за развитие“. С пускането на кабел-
ната линия ние показваме резултата от нашето 
сътрудничество. Очакванията ни са да продължим 
да осъществяваме този план, но той е доста амби-
циозен и предполага над 130 млн. лв. инвестиции в 
следващия 10-годишен период. Искам да подчертая, 
че говорим за 13 млн. на година, така че са важни и 
условията, които дава законодателят, за да може и 
други такива проекти да станат действителност. 

На официалното откриване на електропровода присъстваха регионалният мениджър на ЧЕЗ  

за България Петър Докладал, заместник-кметът на Столичната община Дончо Барбалов  

и посланикът на Чехия у нас Павел Вацек

Председателят на Управителния съвет на КСБ 

инж. Светослав Глосов също бе сред специалните гости 

на събитието

Снимки Денис Бучел
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Китайски инвеститори проявяват интерес към реализацията на обекта 

Николета Цветкова

Изграждането на ав-
томагистрала „Черно 
море” може да започне 
след две години. Това заяви 
министърът на регионал-
ното развитие Десислава 
Терзиева при откриване-
то на националната кон-
ференция „Черноморският 
автомагистрален пръс-
тен – предизвикателства 
и перспективи“, която 
се проведе в Бургас. Във 
форума участваха и зам.-
министърът на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщения-
та Петър Киров, предсе-
дателят на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура” инж. 
Стефан Чайков, предста-
вители на Университета 
по архитектура, строи-
телство и геодезия, на 
местните власти и на 
бизнеса.

„До 2016 г. трябва да 
бъде подготвен проектът 
за строителство на авто-
магистралата, оценката 
за въздействие на околна-
та среда и да бъдат про-
ведени отчуждителните 
и тръжните процедури. В 
момента има завършени 
предпроектни проучвания 
на обекта“, обясни Десис-
лава Терзиева.

Средствата за из-
граждането трябва да 
бъдат осигурени чрез 
публично-частно парт-
ньорство (ПЧП). „Целта ни 
е при евентуално подобно 
сътрудничество бюдже-
тът да е натоварен ми-
нимално“, коментира ми-
нистърът. „Не е тайна, че 
китайски инвеститори 
проявяват интерес. Oт-
тук нататък очакваме 
да проведем разговори с 
тях и да видим дали ще 

има финансов интерес от 
тяхна страна да започнат 
проекта”, съобщи Терзие-
ва. 

По посочени от нея 
данни от аутобана са 
готови 10 км и оста-
ват за дострояване 95 
км. Има и изчерпателно 
предпроектно проучване 
от 2001 г., и прогноза за 
трафика, и анализ разхо-
ди-ползи от 2011 г.

 „Изграждането на АМ 
„Черно море” между Ва-
рна и Бургас ще осигури 
не само нова скоростна 
транспортна връзка меж-
ду магистралите „Хемус“ 
и „Тракия“, но ще подобри 
обслужването на крайбре-
жието. Това ще изведе 
транзитния трафик по-
далеч от чувствителна-
та крайбрежна терито-
рия, курортните селища 
и комплекси по брега“, 
подчерта министър Тер-
зиева. Аутобанът, който 
е част от черноморския 
автомагистрален пръс-

тен, ще спомогне за раз-
ширяване на трансгра-
ничното и регионалното 
сътрудничество.  

Инж. Стефан Чайков 
уточни, че са разгледани 
няколко варианта на тра-
сето. По думите му стро-
ителството на обекта 
ще струва около 200-250 
млн. евро. За реализаци-
ята му отговаря Нацио-
нална компания „Страте-
гически инфраструктурни 
проекти”. 

„Пътната агенция е 
представила на Българ-
ската агенция за инвес-
тиции и на потенциални 
вложители скоростните 
пътища между Варна и 
Дуранкулак и между Бур-
гас и Малко Търново“, за-
яви инж. Стефан Чайков. 
И допълни, че според екс-
пертите те са естест-
вена част от черномор-
ския пръстен заедно с 
бъдещата магистрала. 
Засега обаче няма заявен 
конкретен интерес. 

Имаме идея с колегите 
от Министерството на 
регионалното развитие за 
осигуряване на целеви заем 
от 150 млн. евро за подкре-
па на реализацията на лот 
3 от магистрала „Струма”. 
За кредита ще се канди-
датства пред Европейска-
та инвестиционна банка, 
като по тази тема сега се 
водят преговори и с Минис-
терството на финансите. 
Надявам се да има повече 
яснота към края на ноември.

Предвиждаме в този пе-
риод да има и готов първи 
вариант на Оперативна 
програма „Транспорт“, кой-
то да се изпрати за съгла-
суване в ЕС. В момента сме 
на последен етап на прио-
ритизиране на проектите. 
Размествания дори и да има, 
те няма да са значителни, 
това се отнася най-вече за 
плановете в пътния и же-
лезопътния сектор. Имай-

ки предвид, че още не са 
приети основополагащите 
регламенти, не смятам, че 
имаме забавяне. Окончател-
ното им одобряване ще ни 
даде възможност за акту-
ализация на цифрите, с кои-
то в момента разполагаме 
за Кохезионния фонд и Евро-
пейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР). Сега те 
са на база цени от 2011 г., 
а след осъвременяване-
то ще са със стойности 
от настоящите равнища. 
Очакваме това да завиши 
средствата от Кохезион-
ния фонд, които са 963 млн. 
евро, и съответно това да 
стане и с тези от ЕФРР – 
207 млн. евро.       

Преди дни бяхме с коле-
гите от пътната агенция в 
Брюксел. Там разговаряхме 
за прилагането на новия фи-
нансов инструмент „Свърза-
на Европа”. Действително е 
възможно до 10% от сумата, 

която ще получи държавата, 
да бъде използвана за път-
ни проекти в пограничните 
региони. Има вероятност 
част от магистралата 
между Калотина и София, в 
участъка от границата до 
Драгоман, да се финансира 
по него. Финансовият ре-
сурс, с който ще се разпола-
га, е 40 млн. евро. България 
може да разчита на съфи-
нансиране от новия инстру-
мент до 85% от стойност-
та на проектите.   

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

Инж. Мирослав Мазнев, зам.-министър  
на регионалното развитие 

При съществуващия 
в момента първокласен 
път, който свързва Варна 
и Бургас, има множество 
проблеми. Сред тях са 
капацитетните ограни-
чения, удълженото време 
за пътуване, честите за-
дръствания най-вече през 
лятото. Трасето премина-

ва през множество населе-
ни места и др. 

С пренасочване на 
тежкия товарен трафик 
към бъдещата магистра-
ла „Черно море“ ще се съз-
дадат условия за подобря-
ване на безопасността 
на движение и ще се оп-
тимизират разходите за 
поддържане на пътната 
мрежа и осигуряване на 
по-добро транспортно об-
служване на регионалната 
икономика. Реализацията 
на проекта ще привлече 
допълнителен трафик към 
двете международни прис-
танища. Ще даде възмож-
ност за осъществяване на 

комбинирани товарни пре-
вози море-река през порто-
вете Варна, Бургас и Русе, 
т.е. по европейски транс-
портни коридори 7 и 8.

АМ „Черно море“ ще от-
говори на актуалната по-
требност на крайбрежни-
те райони от подобряване 
на пътните комуникации. 
Изграждането й тряб-
ва да се разглежда като 
част от дейностите за 
постигане на целите на 
кохезионната политика за 
намаляване на различията 
между регионите и пости-
гане на по-висока степен 
на икономическо и социал-
но сближаване.   

„Пътят Малко Търново 
– Бургас – Варна – Дуран-
кулак е най-късата връзка 
в България по отношение 
на страните от Черно-
морския регион”, комен-
тира още той.

„АМ „Черно море“ е с 
основно значение не само 
за развитие на транс-
портните ни връзки със 

страните от райо-
на, но и за подобря-
ване на конкурен-
тоспособността 
н а  б ъ л г а р с к и т е 
пристанища”, посо-
чи зам.-министърът 
на транспорта. И 
допълни, че благо-
дарение на добро-
то сътрудничество 
между институции-
те се надява в ско-
ро време да бъде 
отчетен напредък 
и в подготовката 
на проекта за ауто-
бана.  

„Ако можем да 
говорим за железо-

пътна магистрала „Черно 
море“, то тя значително 
изпреварва автомобил-
ната. В новия програмен 
период предстои да изгра-
дим жп линията Карнобат 
– Синдел. По този начин 
със сравнително малка ин-
вестиция от 170 млн. евро 
ще направим бърза връзка 
между Северна и Южна 

България и най-важното – 
между пристанищата във 
Варна и Бургас“, заяви още 
той. 

Плановете са черно-
морският автомагис-
трален пръстен да бъде 
съставен от основно на-
правление и необходими 
пътни връзки с дължина 
около 7000 км. Той трябва 
да отговаря на съвремен-
ните стандарти за пътна 
инфраструктура и на из-
искванията на междуна-
родния товарен трафик по 
отношение на носимоспо-
собността, комфорта на 
пътуването, сигурността 
и безопасността. За да 

са ясни целите и обхва-
тът на този проект, на 
19 април 2007 г. в Бел-
град страните - член-
ки на Организацията за 
черноморско икономи-
ческо сътрудничество 
(ОЧИС), приеха мемо-
рандум за разбирател-
ство за координирано 
изграждане. В органи-
зацията влизат Сър-
бия, България, Русия, 
Турция, Румъния, Ук-
райна, Молдова, Гърция, 
Азербайджан, Армения, 
Грузия и Албания. 

Според народния 
представител от Коали-
ция за България Петър Му-
тафчиев и съорганизатор 
на конференцията сега е 
времето да се поставят 
конкретни задачи, тъй 
като на страната ни й 
предстои председател-
ство на черноморското 
икономическо сътрудни-
чество.  

Министърът на регионалното развитие Десислава 

Терзиева откри националната конференция „Черноморският 

автомагистрален пръстен – предизвикателства и перспективи“

Снимки в. „Строител“
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За контакти:

ЗГП ООД - гр. Пловдив, Асеновградско шосе (срещу КЦМ), 

тел. 032/ 207 930; факс 0887 337 132, e-mail: info@zgp.bg, www.zgp.bg
„ЗГП България” АД, гр. Каспичан, ул. „Александър Стамболийски” №34, 

тел. 05327/ 6300; факс 05327/ 6301, e-mail: info_kaspichan@zgp.bg, www.zgp.bg
„ЗГП България АД, гр. Пловдив, Асеновградско шосе (до КЦМ), 

тел. 032/ 638 438; факс 032/ 638 446, e-mail: info_plovdiv@zgp.bg, www.zgp.bg

„ЗГП България“ АД, гр. Каспичан
Заводът за горещо поцинковане е открит през 2013 г.
Главен фокус на изграждането му е задоволяване на голямото 

потребителско търсене и намаляване на логистичните разходи на  
клиентите.

Основната му дейност е горещо поцинковане на стоманени 
конструкции, изделия, детайли и възли. 

Заводът е разположен на площ от 23 400 кв. м, като разгънатата му 
застроена производствена площ е 3000 кв. м. 

В завода е разположена вана за горещо поцинковане с габарити:
  – дължина    7,0 м, 

 – широчина     1,5 м,

 – дълбочина    3,0 м. 

Капацитет - 20 000 т годишно 

ЗГП ООД, гр. Пловдив
Заводът за горещо поцинковане е открит през 2011 г. в 

непосредствена близост до град Пловдив по пътя за Асеновград.  
Основната му дейност е горещо поцинковане на стоманени 

конструкции, изделия, детайли и възли. 
Заводът е разположен на площ от 25 200 кв. м, като 

разгънатата му застроена производствена площ е 6200 кв. м. 
В завода е разположена най-голямата в България вана за горещо 
поцинковане с габарити:
 – дължина 13,0 м, 

 – широчина 1,6 м,

 – дълбочина 3,2 м. 

 Капацитет - 50 000 т годишно 

ЗГП се утвърди на пазара през последните няколко години като лидер в областта 
на горещото поцинковане. Холдингът притежава капацитет да отговори на цялото 

потребителско търсене в България, но избягвайки монополизма, целите се насочват 
към разширяване на предлаганите услуги и бизнес отношенията извън пределите на 

страната. Стратегията е да се инвестира в нови бизнес идеи, да търси, подпомага и 
развива иновациите. Тя е свързана и с моралния ангажимент на групата да насърчава 

развитието на българската индустрия. ЗГП има удоволствието да ви представи своите 
нови производствени бази и мощности:

„ЗГП България“ АД, гр. Пловдив
Заводът за горещо поцинковане е първият завод на компанията. 
Той е открит през 2002 г. под името „Цинкови покрития”.
През 2013 г. се извърши пълна реконструкция на съществуващия 

завод, състояща се в преустройство на режима на горещо 
поцинковане чрез центрофугиране. Това е първият завод, предлагащ 
такъв тип услуга на територията на страната. 

Заводът е разположен на площ от 4724 кв. м и се намира само на 5 
км от гр. Пловдив - между Пловдив и Асеновград.

Основната му дейност е насочена към горещо поцинковане на 
крепежни, скрепителни и резбови детайли, като продължават да се 
поцинковат и стоманени конструкции, изделия, детайли и възли.

Размерите на центрофугата за поцинковане са:

 – височина  480 мм, 

 – диаметър     500мм. 

Размерите на ваната за поцинковане са:

  – дължина  3,0 м, 

 – широчина 1,0 м,

 – дълбочина  2,0 м. 

Капацитет - 12 000 т годишно 
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

В. „Строител“ е носител  
на годишната награда  

на Националното сдружение 
на общините в Република 

България (НСОРБ)  
в категория „Печатни медии“

Георги Сотиров

Да посетиш Сухиндол в началото на но-
ември, когато виното узрява в бъчвите и 
упойващият аромат на грозде се усеща във 
всяка къща, си е направо предизвикателство. 
Особено ако си любител на еликсира на бого-
вете… Преди това, разбира се, кметът инж. 
Пламен Чернев, който на всичко отгоре е и 

потомствен винар, ще те запознае с исто-
рията и традициите на хората от този край. 

Според някои археолози най-старите све-
дения за живот в района са от епохата на 
неолита – 6000 г. пр. н. е. Датирани са следи 
от жилища, извори, каптажи, фрагменти от 
керамика, накити, предмети от бита.

През 1878 г. археологът Полихроний Сирку, 
посещавайки Сухиндол, прави разкопки в зем-

лището около селото и след проучвания стига 
до заключението, че на това място е имало 
богато римско селище, свързано чрез каменен 
път със столицата на провинция Долна Мизия 
Никополис ад Иструм.

С ентусиазъм, характерен за епохата на 
Възраждането, местните дейци Васил Недел-
чев, Марко Вачков, Никола Мънков ревностно 
издирват исторически сведения за богатото 

Инж. Пламен Чернев - кмет на Сухиндол:

Г-н Чернев, благода-

ря за поканата екип на 

вестник „Строител“ да 

посети вашата общи-

на. Като партньори на 

НСОРБ, което тази го-

дина ни призна за медия 

на годината, за нас е удо-

волствие да се срещаме 

и разговаряме с хора и 

от малките населени 

места.

Без да искате, попад-
нахте на болното ми мяс-
то. В Германия, може би не 
знаете, има 11 хиляди об-
щини. В голямата и иконо-
мически могъща държава 
още преди повече от век 
са разбрали, че няма нуж-
да от окрупняване. Те смя-
тат, че малката местна 
общност трябва да се 
остави сама да решава 
приоритетно своите си 
проблеми, тези, от които 
пряко зависи социално-ико-
номическото й развитие. 

Защото иначе остава-
ме периферия. Така беше 
в огромните по обхват 
области в началото на 

демократичните промеми 
у нас. Например в област 
Ловеч влизаха крупни гра-
дове като Плевен, Габрово, 
Велико Търново, там бе и 
малкият  Сухиндол… И 
съвсем естествено всич-
ко се насочваше към го-
лемите градове - и пари, 
и култура, и икономика. 
Така постепенно изоста-
нахме. Пример за това е 
недостатъчно развитата 
инфраструктура. От тук 
не можеш безпроблемно за 

един час да изминеш 140 
км и да си свършиш рабо-
тата в големия съседен 
град. 

Давам пример с Гер-
мания, защото в сложно-
то икономическо време, в 
което сега живеем, ние не 
тежим толкова много на 
държавния бюджет с на-
шите около 2 500 000 лв. 
Това са само пари за за-
плати на 33-мата спе-
циалисти в общината, за 
издръжка на гимназията, 
детската градина и чи-
талищата, за домовете 
за възрастни хора, за раз-
лични благоустройствени 

мероприятия в града и в 
петте съставни села с 
около 4500 жители. През 
лятото населението ста-
ва над 6000 души. И зато-
ва искаме да имаме повече 
възможности да се разви-
ваме. Ето сега има бум 
на руски граждани, които, 
запленени от хубавата 
природа, а сигурно и от 
виното, си купуват къщи 
в общината… При това 
става дума за високооб-
разовани хора, които ра-

ботят и живеят у нас. 

Разбирам тази ваша 

идея и тя, струва ми се, 

на отделни места печели 

все повече и повече при-

върженици. Да се спрем 

на различните регионал-

ни и международни парт-

ньорства, които имате.

Общината работи по 
два международни проек-
та. По първия бяхме парт-
ньори с Италия, Полша и 
Гърция. „Различни в много-
образието си”, под това 
мото развихме идеи за 
приобщаване на младите 
хора към бита и култура-
та на всяка от четирите 
държави.

По втория осъщест-
вихме различни форми на 
обмен - за възможности-
те за стаж в някоя общи-
на или частна структура 
за време от една седмица 
до два месеца. Тук бяхме 
партньори с Литва, Пол-
ша, Румъния. На Трифон За-
резан тази година бяхме 
домакини и както можете 
да се досетите - освен 
пряката работа по про-

екта имаше и зарязване 
на лози, и дегустации на 
прочутите сухиндолски 
вина… Гостите от 11 
държави, в които имаме 
побратимени градове, ос-
танаха очаровани от на-
шата организация. Искам 
да кажа, че е необходимо 
да пропагандираме наша-
та страна на всички нива.

Ние правим нужното. 
Например с 1 828 000 лв. 
сега сме в процедура за 
обявяване на СМР по проек-
та за реконструкция на об-
щинския спортен комплекс. 
Наскоро приключихме и 
работата по ремонта на 
парковите зелени площи и 
детски площадки. Тук ев-
ропейското финансиране 
беше за около 417 000 лв. В 
процедура за избор на из-
пълнител е и нашият про-
ект за игрище за пейнтбол 
и игри с въжени атракцион-
ни съоръжения.

Преди много години, 

в началото на ХIХ сто-

летие, вашият регион се 

прочува из европейските 

държави с градинарите, 

винарите и дюлгерите 

си, които учат на зана-

яти европейците.

Интересното е,  че 
преди сто и повече го-
дини нашите прадеди са 
разбрали, че всяка инвес-
тиция в образованието и 
в науката, разбира се, в 
тогавашните мащаби, ще 
даде възможност техните 
деца да се развиват. Не 
говоря за четмо и писмо, 
защото в нашето селище 
това е започнало още през 
1770 г. с построяването 
на килийното училище в 
двора на църквата. 

Предците ни са усе-
тили, че децата им освен 
образованието трябва да 
имат и някакъв занаят, и 
именно тогава те са на-
мерили пазарната ниша 
за хората от нашия край. 
Става дума за пепиниер-
ството, за облагородява-
нето на пръчки посадъчен 
материал, за лозопроиз-
водството. И особено 
след като по тези места 
минава филоксерата. Това 
дребно насекомо е предиз-
викало най-голямата ико-

номическа загуба в исто-
рията на ентомологията 
в Европа. За кратко време 
се разпространява в ос-
новните лозарски райони 
и унищожава по-голямата 
част от европейското 
грозде. Именно по това 
време нашите предци 
разбират, че с подложка 
посадъчен материал и ка-
лем може да се присажда и 
тази лоза да става устой-
чива на капризите на вре-
мето, на болестите и т.н. 

Нашите люде са черпе-
ли майстория и от съсед-
ните страни. Например 
малцина знаят, че покри-
вът на нашата гимназия 
е направен с греди от 
румънски бор. Защо? Ами 
някогашните хора са зна-
ели, че северният бор е по-
смолист и затова червеи 
не го нападат. Сега, след 
80 години, когато с екс-
пертите се качихме на 
покрива да умуваме дали 
да сменяме конструкци-
ята му  при  ремонта, 
строителите просто ни 
забраниха да пипаме гре-
дите. За сметка на тази 

Пламен Чернев е със специалност технолог по виното и 
пивото от Висшия институт по хранителни технологии 
- Пловдив. Има две магистратури от Великотърновския 
университет -  за учителска правоспособност 
по техника и технологии при производството на  
алкохолни и безалкохолни напитки и по регионално 
развитие. От 2003 г. е в структурите на местната 
власт - първоначално като зам.-кмет с ресор финанси, 
стопанска политика, образование и социални дейности. 
От 2007 г. вече втори мандат е кмет на община 
Сухиндол.

Така ще изглежда сградата на общината в близко 
бъдеще
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И НСОРБ

минало на родния край. Те описват пред-
мети, намерени при обработването на 
земята, записват различни разкази на 
очевидци и участници в разкриването на 
археологически ценности. 

В края на XIX в. исторически и етног-
рафски сведения за селището записва и 
Феликс Каниц. 

Преданията разказват, че по време 

на Втората българска държава в района 
около Сухиндол идват на лов царе, князе, 
боляри и велможи от старопрестолния 
град.

Още в средата на XVIII в. (1750 г.) 
тук е открито най-старото за Търнов-
ския регион килийно училище. Най-голяма 
роля за изграждане на културния облик 
на селището изиграва фактът, че в края 

на октомври 1870 г. за учител в килий-
ното училище е назначен даскал Васил 
Неделчев, който е препоръчан на сухин-
долските общественици от отец Матей 
Преображенски-Миткалото и Бачо Киро. 
Това е част от историята. Другото се 
определя от температурата на въздуха 
и почвата, валежите, почвената влага, 
атмосферното налягане, ветровете, 

влажността на въздуха и други основ-
ни компоненти на климата, които са 
изключително важни за развитието на 
лозарството като основен поминък на 
Сухиндол.

Това беше началото на нашата среща 
с инж. Чернев. Дегустирайки сухиндолска 
гъмза от новата реколта, разговорът ни 
продължи…

икономия направихме асан-
сьор за деца с увреждания 
в училище и това е първо-
то подобно съоръжение в 
цялата Великотърновска 
област. Гордея се със съ-
оръжението, независимо 
че в училище имаме само 
две деца с такава необхо-
димост. 

Като кажем гъмза 

от Сухиндол, можем ли 

да очакваме, че ще раз-

виете и различни форми 

на туризъм, където ес-

тествено първото мяс-

то да бъде за винен тур 

из вашите изби?

С Националната ви-
нарска асоциация и  с 
председателя на Съюза 
на енолозите в България 
инж. Станимир Стоянов 
създадохме първата не-
правителствена органи-
зация – Национална винар-
ска асоциация - Сухиндол, 
която кандидатства по 
мярка 321 и спечели про-
ект за направата на музей 
на лозата и виното. Пре-
доставихме безвъзмездно 
стара общинска къща за 
десет години, на която да 
се направи необходимият 
ремонт. Там ще се експо-
нират материали от ис-
торията на лозарството 
и винопроизводството в 
нашия град, ще се покаже 
настоящето на отрасъла 
и неговото бъдещо разви-
тие. Ще бъдат направе-
ни интерактивни зали за 

дегустация, филмов салон  
и т.н.

Правят впечатление 

със своята архитектура 

и старите къщи по цен-

тралната улица…

Радвам се, че сте ги 
откроили… Ще започна 
отговора си малко по-от-
далеч. Най-голям принос за 
развитието на просвеще-
нието в нашия град има 
създаването на народно-
то читалище. Това голя-
мо дело е благословено 
от забележителния ре-
волюционер отец Матей 

Преображенски. Той ста-
ва негов кръстник и му 
дава името „Трезвеност”. 
Предците ни, търгувай-
ки с вино и с посадъчен 
материал, пътували по 
Дунава до Виена и Буда-

пеща и гледали. Имали са 
очи за красивото. Затова 
къщите им и днес хващат 
окото. По принцип всички 
те са двуетажни. Първи-
ят, който е наполовина в 
земята, служи за подница 
(мазе), където се съхра-
няват вината и ракиите, 
а вторият е за живеене. 
Обществените здания и 
няколкото частни къщи са 
построени с тухлен зид. 
Феликс Каниц е гостувал в 

Сухиндол през юни 1871 г. 
и пише: „Това беше една 
чиста, удобна българска 
къща на задружна голяма 
фамилия…“

„Малката Шампания”, 
както в миналото са на-
ричали нашия град, бързо 
строи къщите си, черпей-
ки идеи от Австрия най-
вече, и се замогва. През 
времето „френското” на-
именование отстъпва и 
градът е наричан „Малка-

та Америка”. Освен три-
те спиртоварни и лозаро-
винарската кооперация в 
града е имало няколко го-
леми частни къщи, в кои-
то са произвеждали вино 
и други напитки за продан, 

както и 40 кръчми, четири 
банки и два дома за раз-
влечение на винарите и 
лозарите.

Понеже споменахте 

инфраструктурата… Да 

коментирате развитие-

то на общината в тази 

посока - пътища, канали-

зация, електрификация и 

т.н.

Основните проблеми, 
които имаме през този 

мандат, са свързани с ев-
ропейските проекти. За 
какво става дума? Като 
подготвяхме в началото 
на програмния период на-
шите проекти по ПРСР, се 
оказа, че села под 500 жи-
тели не могат да съберат 
достатъчно точки и да се 
класират заради малкия 
брой реално живеещи хора. 
Така селищата останаха 
без водопроводи. И без 
рехабилитирани пътища. 

Така е в цялата 
страна. Ако тази 
материя беше раз-
писана по-обстой-
но и имаше вариан-
ти за по-малките 
населени места, 
всичко щеше да 
е добре. Нима хо-
рата, живеещи в 
тях, нямат нужда 
от чиста вода за 
пиене?  Нима по 
разбитите пъти-
ща не пътуват ли-
нейки? Автобуси? 
Автомобили, които 
зареждат магазин-
четата? Самите 
хора? Децата им в 

събота и неделя… Въпроси 
без отговор. 

Препъни - камъните 
пред кметовете на мал-
ките общини са нався-
къде. А в България от 
всичките 264 малките 

общини са 186… 

Следващият програ-

мен период чука на вра-

тата…

Подготвяме се за него. 
Най-важното за нас е да 
доизградим канализацион-
ната мрежа. Паралелно 
с едното разкопаване да 
сменим и стария водопро-
вод. Разбира се, за това е 
необходимо да се завърши 
и ПСОВ. Защо ти е канали-

зация, щом нямаш пречис-
твателна станция? В XXI 
век да заустваш битовия 
воден отпадък в дерето и 
от там в реката, от коя-
то искаш да ловиш риба 
и децата да се къпят, е 
анахронизъм, както и да 
го погледнеш. Независимо 
че и сега имаме естест-
вено утаяване в лагуни, но 
това все пак е миналият 
век като технология. Още 
нямам яснота как в новия 
програмен период ще бъ-
дат разписани нещата.

Правят впечатление 

няколкото нови градин-

ки в центъра, оборудва-

ни със соларна инстала-

ция…

Това е по мярка 322 
за подмяна на уличното 
осветление на града и 
на селата. Само от този 
проект годишно ще ико-
номисваме към 50 000 лв. 
И това е благодарение 
на наш проект по ПРСР, 
където максимално се 
възползвахме от възмож-
ностите й. 

Как се справяте с от-

падъците в общината?

Решаваме проблемите 
си. Рекултивацията на 
старото сметище на гра-
да сега е на дневен ред. 
Имаме договор по ПУДООС 

за 499 800 лв. И вече возим 
битовите отпадъци на ре-
гионалното депо в Севли-
ево - 90 км в двете посоки. 
По разбитите селски пъ-
тища чупим техниката, 
но няма друг начин. Все 
пак ще спомена, че преди, 
когато ги изкарвахме на 
нашето депо, имахме съ-
дове за разделно събиране 
и хората бяха свикнали да 
делят отпадъка. Фирма-
та, която отговаряше за 
това, вече си прибра кон-
тейнерите, защото пери-
одът на нейния спечелен 
проект изтече…

Какво правите, за да 

привличате инвести-

тори?

Холандски фонд в про-
дължение на три годи-
ни прави измервания на 
скоростта и посоката 
на вятъра и слънцегрее-
нето на територията 
на общината с идеята 
да инвестира в модерни 
технологии. Ще поясня, че 
имаме много реално неиз-
ползваеми терени - стър-
нища, камънаци, общинска 
мера, други терени… Тук 
е и нашият Сухиндолски 
връх, където биха могли 
да се инсталират около 25 
турбини със 75 мегавата 
мощност с очаквана ин-
вестиция 71 милиона евро 
и нови работни места ес-
тествено. Освен това хо-
ландците предлагат и 65 
мегавата от фотосоларен 
парк за 200 млн. евро. Тези 
близо 300 млн. евро ще ги 
изпуснем ей така, защо-
то и миналото, а и това 
правителство имат други 
виждания за развитието 
на енергията от вятъра и 
слънцето. 

Имаме две големи ка-
риери за инертни матери-
али, но и там бюрокраци-
ята прави необходимото, 
за да изтървем нови 25 ра-
ботни места и солидна ин-
вестиция от 2 млн. евро. 

Държавата, мислей-
ки глобално, не вижда, че 
големи региони от те-
риторията на страната 
все повече и повече се 
обезлюдяват. Само пояс-
нявам, че ако холандски-
те проекти бяха станали 
реалност, ние нямаше да 
търсим бюджет от дър-
жавата. От такси, от 
наеми, от други постъпле-
ния ние щяхме да имаме 
повече пари, отколкото 
сега ни дават централно, 
и щяхме сами да решим 
всичките си инфраструк-
турни проблеми и в града, 
и в селата. 

Часовниковата 
кула

Соларни инсталации и красиви домове

Читалището

Снимки авторът
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ниха и около тезата, че 
трябва да се даде пове-
че свобода на творците, 
като за целта ще бъдат 
публично оповестени 
променените изисквания 
за височината на мону-
мента, ще бъдат дадени 
по-подробни насоки за 
музейната част и за при-
лежащата територия.

Участие в дискусията 
взеха арх. Васил Вълчев, 
проф. Светослав Кока-
лов, ректор на Национал-
ната художествена ака-
демия, художникът проф. 
Ивайло Мирчев,  бивш 
председател на Съюза на 

българските художници, 
арх. Светлозара Шахано-
ва, председател на ССА, 
и други специалисти в 
областта на архитек-
турата, скулптурата и 
изобразителното изку-
ство.

Диск уси ята  беше 
провокирана от възник-
нали въпроси от стра-
на на професионалните 
колективи, които се ре-
гистрираха за участие 
в конкурса. Целта беше 
да се даде визия за важ-
ността на проекта като 
еманация на любовта 
към родината, от една 

Започна реконструкцията на 
парк „Ротонда“ и възстановяването 
на пешеходната зона в Банкя. В при-
съствието на кмета на града Рангел 
Марков, проектанта Иво Владимиров, 
служители от районната админи-
страция, жители и гости на курорта 
бе направена първа копка на обекта. 
Проектът е на стойност 1 424 630 лв. 
и се реализира от обединение „Ротон-
да – Банкя“. 

По него се предвижда 
обновяване на централ-
ната зона на курорта с 
възможности за разход-
ка. Фенери край моста 
и часовникова кула ще 
носят романтичен привкус и ще про-
вокират нашето усещане за време 
– минало, настояще и бъдеще. Из-
граждането на форум по подобие на 
древната агора ще даде възможност 

за осъществяване на социални кон-
такти и културни изяви в една есте-
тически издържана градска среда. 
Предвижда се през пролетта паркът 
да бъда обновен.

Мирослав Еленков

В кв. „Кръстова вада” градоначални-
кът на Столичната община Йорданка 
Фандъкова откри център от семеен 
тип. Гости на събитието бяха също 
Албена Атанасова, зам.-кмет на София, 
Мина Владимирова, директор на дирек-

ция „Социални дейности”,  както и пред-
ставители на различни социални орга-
низации. Това е и единствената къща 
от семеен тип, която е за деца от 0 
до 3-годишна възраст. Средствата са 
осигурени от дарителската кампания 
„Операция жълти стотинки” в подкрепа 
на центрове за временно настаняване 

на изоставени бебета и малки деца.
„Искам да благодаря на всички, 

които работят, за да получат малчу-
ганите необходимата грижа. Столич-
ната община има специална полити-
ка и отношение към децата, лишени 
от родителски грижи”, заяви кметът 
Фандъкова.

Община Варна е защитила проект за финансова 
помощ в подкрепа на следващия програмен период, по 
който са предвидени 136 хил. лв. за проектиране на 
ремонти на булеварди, междублокови пространства 
и подлези. На територията на града има 40 подлеза, 
всички са общинска собственост. През 2011 г. е об-
следвано състоянието на всеки един от тях заради 
предоставянето им на концесия, което така и не се 
осъществило. Проучванията показват, че за привеж-
дането им в по-добър вид са необходими около 350 000 
лева, като тази сума е за козметични, а не за основни 
ремонти. През тази година в дребни ремонти и осве-
тяване на пътните съоръжения са вложени 17 000 лв.

По Програмата за развитие на селските райони 
до 2015 г. община Драгоман трябва да се сдобие с 
нова спортна зала. Стойността на проекта е 6 млн. 
лв. Право на участие в търга за избор на изпълни-
тел имат компании с реализиран общ оборот за 12 
млн. лв. и изпълнени договори за строителство за 5 
млн. лв. за последните три години. Ще бъде избрана 
икономически най-изгодната оферта с тежест 50% 
за ценово предложение и съответно 50% за техниче-
ско изпълнение. Документи за участие могат да се 
подават до 19 декември.

Четири общински проекта за пречиствателни 
станции чакат одобрение от новото Министерство 
на инвестиционното проектиране (МИП). Бяла, Несе-
бър, Стамболийски и Кърджали са подали документи 
за издаване на разрешение за строеж в Министер-
ството на инвестиционното проектиране. 

Проектите на общините са за над 10 млн. лв. и 
трябва да минават задължително през МИП, защото 
сега той издава разрешенията за строеж. Пречис-
твателните станции се финансират по ОП „Околна 
среда”. 

В момента общините би трябвало да изчистват 
неточностите в изготвените комплексни доклади за 
съответствието на инвестиционните проекти и да 
допълват документите. 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

„Тролейбусен транс-
порт” -  Плевен,  обяви 
повторна обществена 
поръчка за инженеринг 
- проектиране и изграж-
дане на ново тролейбус-
но депо, част от проекта 
за интегриран градски 
транспорт. 6 млн. лв. е 
прогнозната му стой-
ност, а финансирането е 
по ОП „Регионално разви-
тие”. 

До 25 ноември се полу-
чава документацията за 
участие в процедурата. 
Оферти ще се приемат до 
5 декември включително.

С решение на КЗК от 
2 октомври е отменено 
като незаконосъобразно 
решението за откриване 
на първата процедура за-
ради констатирани огра-
ничителни критерии за 
подбор и процедурата бе 
прекратена.

В рамките на поръч-
ката ще бъде изготвен 
работен проект и ще се 
реализира строителство 

в общински имот с площ 
13,7 дка в жк „Дружба”. То 
трябва да осигури място 
за домуване на 70 тролей-
буса, сгради и технологич-
ни помещения с подходящо 
оборудване, осигуряващи 
поддържането на техни-
ческата готовност на 
тролейбусите, както и 
безопасни  и здравословни 
условия на труд.

Сред минималните 
изисквания към участни-
ците са общ оборот или 
доход, равен или по-голям 
от 15 млн. лв. за периода 
2010 - 2012 г.

Община Тутракан обяви обществена поръчка за реконструкция 
на части от крайдунавския парк в града. Строителните работи 
включват ремонт на осветлението, озеленяване и елементи от 
инфраструктурата - настилка, тротоари и бордюри. Проектът 
е на стойност половин милион лв. и е финансиран от Оперативна 
програма за развитие на сектор „Рибарство". За изпълнители се 
търсят компании с общ оборот от минимум 1 млн. лв. и реализирани 
строителни договори за 500 хил. лв. през последните три финансови 
години. Срокът за изпълнение на поръчката е 5 месеца.

Снимка Николета Цветкова

Конкурсът за идеен 
проект „Изграждане па-
метник на Васил Левски 
край Свиленград” да бъде 
удължен с два месеца (до 
31 март 2014 г.). Така 
творческите колективи 
ще разполагат с доста-
тъчно време за качест-

вено представяне. Това 
се реши на кръгла маса, 
инициирана от сдруже-
ние „Аз обичам Бълга-
рия”, автор на идеята. 
Участниците в дискуси-
ята, която се проведе в 
Съюза на архитектите в 
България (САБ), се обеди-

страна, и от друга, да се 
чуят най-добрите идеи и 
професионални съвети. 

Категорично се по-
стигна консенсус около 
важността на проекта. 
Специалистите се обе-
диниха около тезата, че 
трябва с общи усилия да 
се търси най-доброто 
заради фундаментална-
та идея и гражданското 
общество, а публичните 
личности и професиона-
листите да работят в 
една посока заради кау-
зата. Единодушно беше 
изразено становището, 
че днес и сега е най-
подходящото време за 
реализация на подобни 
проекти заради необхо-

димостта на българите 
да бъдат единни. 

„Това е изключителен 
проект, в който сякаш 
пътят е по-важен от са-
мата инициатива. Защо-
то, за да се случи идеята, 
трябва да се обединим и 
заедно да вървим към цел-
та. А целта е да напра-
вим нещо, с което всички 
ще можем да се гордеем. 
Затова е хубаво, че ини-
циаторите се обърнаха 
към експертите, за да 
можем с общи усилия да 
стигнем до най-доброто 
и не след дълго да погле-
днем към паметника на 
Васил Левски и да се пок-
лоним“, каза арх. Георги 
Бакалов. 
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До средата на 2014 г. трябва да са готови картите на районите под заплаха от природното бедствие

Асен Личев, директор на Дирекция „Управление на водите“ към МОСВ: 

Свилена Гражданска

Г-н Личев,  какво е 

състоянието на язови-

рите, за които отгова-

ря Министерството на 

околната среда и водите 

(МОСВ)? 

Ведомството управля-
ва 53 комплексни и значи-
ми съоръжения. По данни 
на експлоатационните 
дружества, които постъп-
ват всекидневно при нас, 
към 31 октомври т. г. за-
виреният обем във всички 
комплексни и значими язо-
вири е 4292,7 млн. м3. Той 
представлява 64,84% от 
общия.

В язовирите с основно 
предназначение питейно-
битово водоснабдяване 
процентът е по-висок – 
76,8. 

Как протичат про-

верките на съоръже-

нията?

За използването на 
водите от комплексните 
и значими язовири ежеме-
сечно се изготвя график, 
чието изпълнение се кон-
тролира от съответна-
та басейнова дирекция. 
Допълнително в МОСВ 
всекидневно се следи 
състоянието на водите, 
акумулирани в басейните. 
След извършена проверка 
в страната съвместно 
с представители на Ми-
нистерството на иконо-
миката и енергетиката, 
областни администрации, 
Главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на 
населението” и Предприя-
тие „Язовири и каскади” в 
МОСВ беше представена 
актуална информация за 
техническото състояние 
на съоръженията. Реги-
стрирани са нерешени 
въпроси, касаещи безо-
пасната експлоатация на 
43 малки басейна, опреде-
лени в предаварийно със-
тояние, за които по-ната-
тъшното им използване е 
недопустимо поради не-
приемлив риск за хората, 

материалните ценности 
и околната среда. От  тях 
29 са общинска собстве-
ност, 3 са частна, 3 са 
без определено притежа-
ние и т.н.

Съгласно Наредба 13 
от 29.01.2004 г. за усло-
вията и реда за осъщест-
вяване на техническа екс-
плоатация на язовирните 
стени съоръженията, 
които са в предаварийно 
състояние, не трябва да 
бъдат използвани. Необхо-
димо е да бъдат изпразне-
ни до привеждането им в 
безопасно състояние чрез 
съответните ремонтни 
дейности или бракуване-
то им.

В тази връзка басейно-
вите дирекции към МОСВ 
са започнали процедури по 
прекратяване действието 
на издадени вече разреши-
телни за водовземане или 
ползване от тези язовири 
до извършването на съот-
ветните ремонтни дей-
ности и възстановяване 
на нормалната им експло-
атация.

В областите Смолян, 

Сливен, Стара Загора и 
Хасково вече е започнало 
контролирано източване 
на съоръженията. 

Кои са най-застраше-

ните от преливане райо-

ни у нас?

В язовирите, за които 
отговаря МОСВ, има дос-
татъчно свободни обеми 
за поемане на очаквания 
приток за следващите 
седмици .  Оценката и 
управлението на риска от 
наводнения за България е 
предмет на европейската 
директива, която е в сила 
от 26.11.2007 г. и е транс-
понирана в националното 
законодателство с изме-
нението на Закона за во-
дите през август 2010 г. 
Процесът включва три 
основни етапа. През пър-
вия, който приключи през 
2013 г., бе направена пред-
варителна оценка на риска 
от природното бедствие. 
В страната са определе-
ни 116 места, които са с 
потенциален риск от на-
воднения с обща дължина 
3889 км. Те включват те-

ритории на 453 населени 
места и 4 курорта в 130 
общини от общо 264, или 
49% в страната, в т.ч. и 
София.

Вторият етап е изра-
ботването на карти на 
районите под заплаха и с 
риск от наводнения. Те ще 
бъдат готови през вто-
рата половина на 2014 г. 
Картите ще бъдат пред-
ставени за обществено 
обсъждане преди тяхното 
окончателно завършване.

До края на 2015 г. ще 
трябва да се изработят и 
плановете за управление 
на риска. Това е третият 
етап. Основната цел е 
да направим програма от 
мерки, с чието изпълнение 
ще се намали опасността 
от наводнения.  

П р е д в а р и т ел н а т а 
оценка на риска и карти-
те и плановете, които ще 
се разработят са анга-
жимент на басейновите 
дирекции. Процесът се 
финансира по ОП „Околна 
среда” 2007-2013. 

Какви са загубите на 

питейна вода у нас?

Съгласно анализа на 
водностопанската инфра-
структура, направен в На-
ционалната стратегия за 
управление и развитие на 
водния сектор (НСУРВС) 
у нас, приета през декем-
ври 2012 г. от Народното 
събрание, дължината на 
водопроводната мрежа в 
страната е близо 90 636 
хил. км. 

Голяма част от нея е 
изградена от материали 
с лоши експлоатацион-
ни характеристики. Тези 
данни, съчетани с годи-
ните от построяването 
й, показват твърде тре-

вожна картина за състоя-
нието й. Основната част 
от съоръженията в стра-
ната са направени преди 
1980 г., т.е.  те са главно 
от етернитови, стомане-
ни и поцинковани тръби. 
Техният експлоатационен 
период отдавна е изтекъл. 

Броят на авариите 
на километър средно за 
страната е 1,09, което е 
много над възприетия ев-
ропейски стандарт–0,15. 
Направените анализи на 
задълбочени проучвания 
дават основание да се 
твърди, че разпределе-
нието на загубите вътре 
в общите загуби на вода 
средно за страната от 
60% е, както следва: 40% - 
физически и технологични 
и 20% търговски (кражби 
и грешно измерване). 

За да може в бъдеще 
страната да започне про-
цес на намаляване на броя 
на повредите, е необхо-

димо възприемането на 
трайна политика за под-
мяна на водопроводната 
мрежа. 

За намаляване на ниво-
то на физически загуби с 
30% са нужни около  24,347 
млрд. лв.

По данни на „Напои-
телни системи” ЕАД в 
страната има напорни 
водопроводи, деривацион-
ни канали, открита и за-
крита мрежа с обща дъл-
жина 17 731 км. Чрез тези 
съоръжения дружеството 
е в състояние да осигури 
вода за 5376 хил. дка пло-
щи. Основната част от 
тях е изградена от 40-те 
до 80-те години на XX век. 

За пълното възста-
новяване на откритата 
канална мрежа държавна 
собственост са необхо-
дими инвестиции в размер 
на над 500 млн. лв.

За осигуряването на 
постоянен достъп до 

вода в условията на кли-
матични промени трябва 
набор от мерки, започва-
щи от водоизточника до 
водоприемника. Сред тях 
е изграждане на подходя-
ща система от съоръже-
ния както за целогодишно 
осигуряване, така и за 
намаляване на загубата 
на чиста природна вода, 
изискваща допълнително 
пречистване при послед-
ващо използване. Необ-
ходима е реконструкция 
на мрежите. Довършва-
не на обекти от местно 
значение за решаване на 
проблеми в питейно-би-
товото водоснабдяване. 
Трябва да се създаде ново 
отношение на всеки граж-
данин към ресурса, при 
което основен момент да 
бъде неговото пестеливо 
използване в условията на 
очертаващата се тенден-
ция към засушаване в Сре-
диземноморския регион. 

Велико Търново – „Мотела“, „Ерен бунар“ и „Петков 
дол“;

Враца – „Гарвански геран“, „Сухия скът“, „Бързина“ 
и „Боденец“;

Габрово – „Белчев дол“ и „Студен кладенец“;
Добрич – „Смолница“, „Пластхим“, „Сърнец-1“, „Хан 

Тервел“, „Божан“ и „Козлодуйци“;
Перник – „Завала“, „Кошарево“, „Бобораци“, „Друж-

ба“ и „Лялинци“; 
Плевен – „Николаево-1“, „Николаево-3“, „Николае-

во-5“, „Бохот“, „Николаево-2“, „Славяново-4“, 
„Вълчитрън“ и „Рупци“; 

Разград – „Езерче-2“
Русе – „Боаза“;
Сливен – „ Злати войвода-1“, „Злати войвода-2“, 

„Злати войвода-3“, „Горно Александрово“, 
„Кавичална“ и „Злати войвода-4“;

Смолян –„Лагера“, „Кирянов гьол“, „Заставата“ и 
„Горово“; 

Стара Загора – „Долно Сахране“; 
Търговище – „Семерци“; 
Хасково – „Стамболийски“. 

Снимка Емил Христов 

Снимка Георги Сотиров
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Елица Илчева

Едни от най-старите 
селища в България са око-
ло термални извори. Първи 
древните траки открили 
лечебните им свойства 
и започнали да строят 
градове край находища-
та на топла вода. Така се 
появили София, Сандан-
ски, Хисаря... Римляните 
продължили традицията, 
като използвали водата 
не само за лечение, но и за 
възстановяване и релакс.

Днес справочник, раз-
работен по Оперативна 
програма „Регионално 
развитие“ с цел да рек-
ламира страната като 
СПА дестинация, сочи, че 
в България има над 700 
извора. Според експерти-
те от Българската асо-
циация по подземни води 
(БАПВ) цифрата е далеч 
по-скромна и находищата 
държавна собственост са 
102, а още 30-40 са вписа-
ни в регистъра като об-
щинска собственост, но 
не всички са узаконени. 
В крайна сметка важна 
е не бройката, защото и 
100 са твърде много за 
размерите на страната 
и възможностите на ин-
веститорите. А пътят, 
по който водата от изво-
ра потича в басейна или 
СПА центъра, е дълъг и 
труден. 

Точно това е изводът, 
до който стигнаха пове-
чето от кметовете у нас, 
които преди три години с 
еуфория приеха промяната 
в Закона за водите (ЗВ). 
Тя позволи на държавата 
да прехвърля минерални-
те извори за стопанисва-
не на местните власти 
за 25-годишен срок. В 
началото на 2011 г. то-
гавашният министър на 
околната среда и водите 
Нона Караджова одобри 
списък с 66 находища в 44 
общини. За да се ползват 
от местните власти, те 
трябваше да не са дадени 
вече на концесия от пра-
вителството, да не са 
резервен източник за пи-
тейно водоснабдяване и 
51% от ресурса им да ос-
тава неоползотворен. Бе 
поставен 5 г. срок, след 
който, ако кметовете не 
намерят начин да усвоя-
ват ресурсите, трябва да 
ги върнат за управление 
на съответната басей-
нова дирекция.

Разпределени по те-

риторията на страната, 
в Дунавския район за ба-
сейново управление на 
водите, в който влиза и 
София, находищата, по-
сочени от МОСВ, са 18, в 
Черноморския район - 10, в 
Източнобеломорския – 23, 
а в Западнобеломорския – 
15. Само в столицата са 
определени 8, от които 
общината може да се въз-
ползва: в „Баталова во-
деница”, в селата Желез-

ница и Панчарево, както 
и в кварталите „Надеж-
да”, „Лозенец”, „Свобода”, 
„Овча купел” и в центъра 
(Централна баня).

4 стъпки до пускане  

на кранчето

С т ъ п к и т е,  ко и т о 
трябва да предприемат 
кметовете, за да пуснат 
кранчето на своя извор, 
са четири. Първата и най-
важна задача е оценката 
на експлоатационните 
ресурси на находищата, 
която струва между 15 и 
40 хил. лв. - сума, която е 
по силите и на най-мал-
кото кметство. После 
предстои проектиране и 
узаконяване на санитар-
но-охранителни зони око-
ло водоизточниците, из-
следване на актуалните 
качества и предприемане 
на действия за издаване 
на балнеологична оценка 
и/или сертификат на ми-
нералната вода. После-
ден етап е приемането 
на тарифа за ползване на 
минералната вода в зави-
симост от целите на во-

довземане - балнеология, 
спорт и отдих, хигиенни 
нужди, отопление и т.н. 
После следва всяка година 
да се прави мониторинг. 
Едва след изпълнението 
на първите четири стъп-
ки може да се премине към 
реално усвояване на ре-
сурса - чрез издаване на 
разрешителни за водовзе-
мане или чрез концесия. 

Година след промени-
те в закона МОСВ отче-

те крайно слабо усвоява-
не на минералните води 
от общините. Медиите 
разпространиха тази не-
гативна констатация, но 
малко хора разбраха какви 
са всъщност причините 
за това и дали можеше да 
бъде по-различно.

Три години по-късно 

Най-простият отго-
вор на въпроса какво се 
случва три години след 
промените в ЗВ: водата 
продължава да тече и най-
после има надежда, че ще 
престане да изтича. 

60% от очакванията 
вече се сбъдват, е опти-
мистичната прогноза на 
проф. д-р инж. Павел Пен-
чев, председател на БАПВ. 
Според изпълнителния ди-
ректор на асоциацията 
инж. Величко Величков 
2013 е положителна го-
дина, защото наближава 
срокът, в който кмет-
ствата, които не се спра-
вят с усвояването на ре-
сурсите, ще трябва да ги 
върнат на държавата. „Ти-
пично за нашата дейст-
вителност и местните 
власти чакаха да наближи 
крайният срок, за да за-

действат процедурите. 
За това, разбира се, има-
ше и обективни причини – 
трябваше да се планират 
бюджети, да се напишат 
местните стратегии, да 
се гласуват решенията 
в общинските съвети. 
И така тази година най-
после местните власти 
тръгнаха с усвояването 
и дори има такива, които 
са на следваща фаза – ра-
ботни проекти“, разказва 
Величков. 

Добрите примери  

са в малките общини

Интересен факт е, че 
малките се справят по-
добре с усвояването на 
термалните извори. Едва 
ли ще открием топлата 
вода, ако кажем, че това 
е така, защото те са по-
мотивирани да използват 
всяка възможност за раз-
витие на регионите. В 
крайна сметка изводът 
е, че усвояването в най-
голяма степен зависи 
от инициативността на 
местните власти и же-
ланието им да привличат 
инвеститори. 

Отличен пример за 
инициативност според 
експертите от БАПВ е об-
щина Джебел. Тя е задей-
ствала работен проект 
за довеждане на водата, 
чийто сондаж е на 2,5 км 
от града. Много интерес-
на е Полски Тръмбеш. Там 
е възложено проектиране 
на сондаж, който в мо-
мента черпи водата чрез 
компресорна инсталация 
с въздух, която е неефек-
тивно и старо съоръже-
ние. За да създадат усло-
вия за инвеститорите, е 
задействано изграждане-
то на помпена станция и 
резервоар.

Друг добър пример е 
хасковската община Ми-
нерални бани, която след 
години застой сега се 
развива стремглаво. Там 

ще се изграждат колек-
тори, по които да върви 
водата, като желанието 
на местната власт е да 
привлича бизнеса с пред-
ложения за проекти за 
развитие на туризма в 
региона. 

Малката Стралджа 
също има няколко сонда-
жа, възложено е проучва-
не и се работи по проект 
за геотермална централа 
за отопление на общин-
ски сгради. Остава да се 
осигури финансиране, за 
което се търсят частни 
капитали.

За похвала са и ам-
бициите на община Кри-
водол. Там няма предос-
тавени  на ходища  от 
държавата, но местната 
власт е възложила проуч-
ване на стари сондажи, 
които са правени за нефт 
и газ, с надежда, че от тях 
може да бликне вода. Така, 
докато някои от кмето-
вете оставят топлата 
вода да попива в земята, 
други са готови на всичко, 
за да я вкарат в кръвонос-
ната система на селища-
та. 

Според експертите 
от асоциацията по под-
земни води голям проблем 
е неравнопоставеността 
на предложените водоиз-
точници. В Летница на-
пример сондажът е дъл-
бок 1800 метра с ниво на 
125 м от повърхността, 
а водата, която не е на 
самоизлив, не може да се 
ползва за пиене. Въпреки 
това управата е намерила 
средства, за да се оцени 
ресурсът и да го ползва. 
И резултатът е налице - 
вече има изграден басейн.

Бургас е отличникът  

сред големите 

Като изключение от 
„правилото“, че малките 
общини работят по-до-
бре по усвояване на ре-
сурсите, от асоциацията 

Павел Пенчев (вляво) е професор по хидрогеология в МГИ „Св. Иван Рилски“. Колегата му инж. 

Величко Величков е изпълнителен директор на Българската асоциация по подземни води (БАПВ), 

в която към момента членуват 44 физически и 13 юридически лица

Три години след като получиха правото за стопанисване 
на минералните находища, общините най-после 
ускоряват  крачките по пътя за превръщането им  
в модерни СПА центрове и геотермални централи

С уникалната си архитектура сградата на Централната баня в София ще съчетава функциите 

на музей и СПА център

Старата турска баня в разложкото село Баня е превърната в туристическа атракция  

със средства от ОП „Регионално развитие“

Проектът за хотел в хасковските Минерални бани
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посочват Бургас. „Това е 
община, която изключи-
телно ефективно, добро-
намерено и правилно след-
ва пътя за пълноценно 
оползотворяване на при-
родните ресурси“, е мне-
нието на инж. Величков. В 
подкрепа на този факт е и 
една новина от последни-
те дни – заявено намере-
ние минералните извори 
да се развиват с публич-
но-частни партньорства. 
За целта трите района 
с термални води на те-
риторията на общината 
ще бъдат разработени по 
цялостна концепция на ад-
министрацията. 

За квартал „Банево”, 
където от общината 
издават разрешение за 
ползване и водоподаване 
на санаториумите срещу 
такса за ресурсите, вече 
се подготвя проект. Цел-
та е мястото да получи 
статут на развлекателен 
център с възможности за 
осъществяване на архео-
логически, балнеоложки и 
лечебен туризъм. Там ще 
бъдат изградени редица 
съоръжения. Ще бъде об-
новена инфраструктура-
та в региона.

За извора в района на 
селище Рудник в момента 
върви оценка на налични-
те ресурси. Третият ра-
йон Изворище е в проце-
дури по предоставяне на 
обектите на общината.

„Вилна зона Минерал-
ни бани и прилежащата 
територия, която е част 
от землището на кв. „Ба-
нево”, са включени в об-
щия устройствен план 
на града и за тази тери-
тория има предвиждания 
за курортни дейности с 
повече озеленяване, ин-
фраструктура за спорт и 
развлечения.

И докато Бургас води 
и тази класация от БАВП 
са  критични  към  Со-
фия. „Столицата върви  
на бавни обороти. Ако 
утре се появи инвести-
тор, който иска да ползва 
минералната вода на Со-
фия, той няма да получи 
разрешително“, катего-
ричен е проф. Пенчев. Спо-
ред него стратегията на 
града отрича световно-
известни модели за полз-
ване на ресурсите, т.е. 
не се предвиждат хотели 
в центъра, които могат 
да си позволят да вкарат 
топлата вода, както е на-
пример във Виена.

„Територията с най-
голям потенциал на прак-
тика е на последно място. 
Минерална вода се ползва 
само от находище Панча-
рево, където има баня и 
басейн. Високият дебит 
от 20 литра в секунда 
термална вода от нахо-
дището при Централна-
та баня се ползва един-
ствено за водоналиване и 
по-голямата част отива 
в канализацията. Болно 
ми е, че има толкова въз-
можности, които не се 

използват. Не може да се 
върнат старите минерал-
ни бани, но водата може 
да се вкара в най-различни 
инвестиционни проекти. 
Искрено се надявам няко-
га в Столичната община 
да се появи група от хора, 

които да милеят за това 
богатство и да подходят 
практически“,  споделя 
проф. Пенчев. 

Той недоумява и друго 
– защо обявената мина-
лата седмица покана за 
обществена поръчва за 
находище Лозенец, което 
се намира до НДК, е за 
предпроектно проучва-
не: „Всички очаквахме, че 
тя ще бъде за оценка на 
ресурсите. Статусът на 
обекта е ясен, описан е в 
книга. Вместо всичко да 
се свърши с една поръчка, 
ще се правят четири.“ 

Извън притесненията 
на професора Столичната 
община има амбициозни 
планове за осемте изво-
ра, които стопанисва. 
Те предвиждат концеси-
онни процедури, изграж-
дането на СПА център в 
Централната минерална 
баня, отопление на сгра-
дите на Министерския 
съвет и Народното съ-
брание, градски аквапарк 

и снабдяване на компле-
кса „Спартак“,  минерален 
басейн с градски плаж в 
парк „Възраждане", голям 
рекреативен, спортен и 
развлекателен център в 
Челопечене...

Сапарева баня е тежката 

артилерия

Ако сред общините 
трябва да се посочат лиде-
ри в усвояването на придо-
битите водни богатства, 
това безспорно са Разлог и 
Сапарева баня.

В Разлог има издадени 
над 20 разрешителни за 
водоползване и вече се из-
вършват дейности, свър-
зани с каптиране. Работи 
се по един проект на ме-
сец, защото изградените 
СПА комплекси в село Баня 
привличат нови и нови ин-
вестиции. Съвсем набли-
зо - в  Добринище, находи-
щето се стопанисва от 
общината в Банско. Об-
щинските съветници са 
предприели изключително 
важна по думите на инж. 
Величков стъпка – възло-
жено е не само оценяване 
на находището, но и ра-
ботно проектиране на во-
доизточника, който ще се 
предостави в готов вид 

на потенциални инвести-
тори. „Това, че общината 
плаща за работното про-
ектиране, вместо онзи, 
който ще вземе находи-
щето, оптимизира про-
цеса“,  категорични са 
експертите. Според тях 
добрият пример на Разлог 
вече е събудил и другите 
общини в Пиринско – Сан-
дански и Петрич с изво-
рите в Марикостиново и 
Рупите. 

Безспорно без конкурен-
ция сред малките местни 
власти в управлението на 
минералните извори е Са-
парева баня. Там има голям 
сондаж, реални инвестито-
ри, готови проекти, които 
се развиват прогресивно. 
Освен по-дребния бизнес, 
е налице и грандиозен про-
ект за изграждане на ге-
отермална централа. Той 
ще бъде реализиран като 
публично-частно парт-
ньорство с японската „Ак-
вафарм Лимитед”. В края на 
август 2011 г. в присъст-

вието на японския посланик 
у нас Н. Пр. Макото Ито 
беше подписан меморан-
дум за сътрудничество. 
Изградено е смесеното 
дружество „Аква Германея” 
ООД, на което е възложено 
проектиране и изграждане 
на централата. 

Изводите са налице - 
инвеститори идват само 
ако се създаде подходяща 
атмосфера. „В асоциация-
та постоянно се обаждат 
инвеститори с интерес 
към балнеологията, като 
търсят информация за на-
ходища, които са с готова 
инфраструктура. А така-
ва има само там, където 
местните власти рабо-
тят, за да се случват не-

щата“, казва инж. Величков. 
Като класически при-

мер за безхаберие оттам 
сочат две общини – Ра-
домир, която е получила 
находището Долни Рако-
вец, и Невестино. В Долни 
Раковец водата е с дебит 
100 л в секунда, което е 
като на пълноводна река. 
Температурата й е 30 
градуса, което я прави 
перфектна за използване 
на топлина, при това без 
големи разходи. Но нищо 
не се случва, въпреки че 
има идейно и работно про-
ектиране, направени са 
оценките. Подобно е по-
ложението и в Невестино, 
където има готови проуч-
вания, но няма движение.

Докато светът крещи, че може да оцелее само 
ако работи за устойчиво развитие на всички нива,  
у нас почти не се говори, че топлата вода е източ-
ник на енергия и в буквалния смисъл. 

Малко известно е, че за да се произвежда топли-
на и електричество от термалните извори, дори не 
е нужно те да са с висока температура. 

Геотермалната енергия е изключително перс-
пективен метод, като добивът е напълно безопасен 
за околната среда. Най-големият производител в 
света са САЩ, където над 1 млн. къщи я използват 
за отопление. Идващата от земното ядро топлина 
освен че не замърсява, осигурява денонощен добив 
на практически безплатна енергия. Построяването 
на геотермална централа отнема между две и три 
години, но затова пък тя има по-дълъг живот от вя-
търните турбини и слънчевите ферми.

Страните, които усилено развиват геотермал-
ната енергия в момента, са Индонезия, Исландия и 
Германия. Поради комбинацията от географски да-
дености и добро управление Исландия е европейски 
лидер, като покрива близо 30% от електричеството 
и 90% от отоплението в страната. Целият процес е 
образец за ефективност - след като бъде използвана 
за производство на електричество, топлата вода 
се транспортира до населените места по добре из-
олирани водопроводи. Благодарение на тях изстива 
само с два градуса. Използва се за отопление, за под-
държане на температурата в оранжерии и в плувни 
басейни. След което, вече с температура от едва 
20 градуса, се употребява за разтопяване на снега 
по улиците. В резултат цената за отопление в Ис-
ландия е едва една пета от това, което би струвало 
при ТЕЦ. 

В България около 80% от ресурса на топлите ми-
нерални води се губи при свободното им изливане, 
което говори за наличието на огромен неизползван 
към момента ресурс.

Много са изворите, които не стават за пиене, но 
са носители на топлинна енергия и е важно държа-
вата да насочи инвестиционните интереси натам. 

Ако искаме минералните води да се ползват по 
цивилизован начин, трябва да се създадат правила, 
които да насърчат и публично-частните партньор-
ства, и частния инвестиционен интерес. Допреди 
две години Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране дори не бе определила цени за енергия от 
геотермални води. Сега се изчисляват отделно за 
всеки проект

А е добре тъкмо държавата да създава стимули, 
вместо да поставя препятствия.

Не един и два проекта могат да се развият с горещата вода на Сапарева баня. Първата голяма 

инвестиция е в градската баня, която е превърната в къпалня със СПА център. 

Минералният плаж в Бургас е само един 

от добрите примери за усвояване на 

термалните извори в морския град
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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 20 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)

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)

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

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 развитие на обще-
ството. 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 дружествата 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 технологии 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

Министърът на околната среда и водите
Министърът на регионалното развитие
Министърът на инвестиционното проектиране

8.30 – 9.00 Регистрация
ПЪРВИ ПАНЕЛ: Официално откриване и презентации на държавни институции

Модератор: г-н Иван Иванов – председател на БАВ

9.00 – 9.30

г-жа Искра Михайлова – министър на околната среда и водите (поканена)
г-н Иван Данов – министър на инвестиционното проектиране (поканен)
г-н Добромир Симидчиев – зам.-министър на регионалното развитие
г-н  Светослав Глосов – председател на КСБ
г-н Иван Иванов – председател на БАВ
09.30 – 09.50 Презентация от МОСВ
Текущо изпълнение на проектите по ОП „Околна среда” 2007 – 2013 г.
09.50 – 10.10 Презентация от МРР
г-жа Иванка Виденова, директор на Дирекция ВиК  
10.10 –10.30 Презентация от Министерството на околната среда и горите на Румъния
г-н Джорж Константин – директор „Води“ (поканен)
10.30 –10.50 Кафе-пауза

ВТОРИ ПАНЕЛ: Предизвикателства при подготовката на проекта и реализацията му

Модератор: Атанас Паскалев – зам.-председател на БАВ

10.50 – 11.10 Гледната точка на възложителя (общината) за предизвикателствата
г-жа Атанаска Николова – зам.-кмет на община Бургас
11.10 –11.30 Гледната точка за предизвикателствата - консултанта по техническа 
помощ
11.30 – 11.50 Фирмена презентация
11.50 – 12.10 Гледната точка на инженера (надзора) за предизвикателствата
г-жа Албена Маркова – изп. директор на консултантска инженерна група / г-н Радослав 

Петров – технически директор
12.10 – 12.30 Гледната точка на проектанта за предизвикателствата
г-жа Силвия Мочева – управител на фирма Water Design

12.30 – 13.30 Обяд 

ТРЕТИ ПАНЕЛ: Предизвикателства при строителството и експлоатацията

Модератор: проф. Румен Арсов – член на УС на БАВ

13.30 – 13.50 Гледната точка за предизвикателствата на изпълнителя
г-н Георги Файтонджиев – ИСА 2000
13.50 – 14.10 Гледната точка на ВиК оператора за предизвикателствата
г-н Пламен Петров – „Водоснабдяване и канализация  – Вар на“ ООД
14.10 – 14.30 Нови и ефективни решения за аериране, миксиране и декантиране в био-
басейни
г-н Стефан Иренс – „Прострийм Груп”
14.50 – 15.10 Необходимост от повишаване на квалификацията на персонала за по-добра 
експлоатация
доц. Григор Михайлов – директор Център за професионално обучение към БАВ

15.10 – 15.30 Кафе-пауза

ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ: Специфични проблеми на експлоатацията

Модератор: доц. Григор Михайлов – директор ЦПО към БАВ

15.30 – 15.50 Национална програма за оползотворяване на утайките
Презентация МОСВ
15.50 – 16.10 Предизвикателства при избор на материали за довеждащи колектори
Карл-Хайнц Флик – изп. директор на Германската асоциация за стъклокерамични тръби
16.10 – 16.30 Несигурност при оразмеряване на биобасейни с една биомаса за разграж-
дане на БПК5 и отстраняване на азот и фосфор
Иван Секулов, Красимира Кузманова – „Делфин Проект Екотехника” ООД
16.30 – 16.50 Фирмена презентация (за потвърждение)
16.50 – 17.10 Определяне на време-престоя за нитрификация и денитрификация в биоба-
сейните
Красимира Кузманова – „Делфин Проект Екотехника” ООД 

17.10 – 17.30 Дискусия и закриване

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА (работен вариант)
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AS SPECIAL GUESTS ARE INVITED

Minister of Regional Development 
Minister of Environment and Water 
Minister of Investment Planning 

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 20 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

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.

PRELIMINARY PROGRAM (draft)
 
8.30 – 9.00 Registration 
FIRST PANEL: Official opening and presentations of state institutions 

Moderator: Mr. Ivan Ivanov– Chairman of BWA 

9.00 – 9.30           

Mrs. Iskra Mihailova – Minister of Environment and Water (invited)
Mr. Ivan Danov – Minister of Investment Planning (invited)
Mr. Dobromir Simidchiev – Deputy Minister of Regional Development
Mr. Svetoslav Glosov  – Chairman of BCC 
Mr. Ivan Ivanov – Chairman of BWA 
09.30 – 09.50 Presentation by MEW 
Current implementation of projects under OP Environment 2007 – 2013
09.50 – 10.10 Presentation by MRD 
Mrs. Ivanka Videnova, Director of Water Supply and Sewerage Directorate 
10.10 –10.30 Presentation by Ministry of Environment and Forests of Romania 
Mr. George Constantin – Director “Water” (invited)
10.30 –10.50 Coffee break 
 
SECOND PANEL: Challenges in preparation of the project and its implementation 

Moderator: Atanas Paskalev – Deputy Chairman of BWA 

10.50 – 11.10 Viewpoint on the challenges of the investor (municipality)
Mrs. Atanaska Nikolova – Deputy Mayor of Burgas Municipality 
11.10 –11.30 Viewpoint on the challenges of the Technical Assistant Consultant 
11.30 – 11.50 Company presentation (for confirmation)
11.50 – 12.10 Viewpoint on the challenges of the Engineer (Suprvision)
Mrs. Albena Markova– Executive Director of Consulting Engineering Group / 
Mr. Radoslav Petrov – Technical Director 
12.10 – 12.30 Viewpoint on the challenges of the Designer 
Mrs. Silvia Mocheva – Manager of Water Design
12.30 – 13.30 Lunch 
 
THIRD PANEL: Challenges in the construction and operation 

Moderator: Prof. Rumen Arsov – Member of the Board of BWA 

13.30 - 13.50 Viewpoint on the challenges of the Contractor 
Mr. Georgi Faitondzhiev – ISA 2000
13.50 – 14.10 Viewpoint on the challenges of the Water Operator 
Mr. Plamen Petrov – “Water supply and sewerage – Varna” OOD 
14.10 – 14.30 New and efficient solutions for aeration, mixing and settling in aeration 
tanks 
Mr. Stefan Irens – Prostream Group 
14.50 – 15.10 Need for training of staff for better service 
Assoc. Prof. Grigor Mihailov– Director Vocational Training Center to BWA 
15.10 – 15.30 Coffee break 
 
FOURTH PANEL: Specific problems of operation 

Moderator: Assoc. Prof. Grigor Mihailov– Director VTC to BWA 

15.30 – 15.50 National program for sewage sludge utilization
Presentation MEW 
15.50 – 16.00 Challenges in the choice of materials for inlet collectors 

Karl-Heinz Flick – Executive Director of the German Association for Vitrified Clay Pipes  
16.10 – 16.30 Uncertainties in design of aeration tanks with a biomass degradation of 
BOD5 and removal of nitrogen and phosphorus  
Ivan Sekulov, Krasimira Kuzmanova –  Delphin Proekt Ecotehnika OOD 
16.30 – 16.50 Company presentation (for confirmation)
16.50 – 17.10 Determination of retention time for nitrification and denitrification in 
activated sludge tanks 
Krasimira Kuzmanova – Delphine Proekt Ecotehnika OOD 
17.10 – 17.30 Discussion and closing 

PRESENTATIONS 

Reports and presentations of successful im-
plementations will be given by invited lecturers 
from institutions and companies.

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 
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Иван Дойков, 
Симеон Бояджиев, 
Огнян Тодоров, УАСГ
 
В България са постро-

ени множество бетонни и 
стоманобетонни хидротех-
нически съоръжения. Голяма 
част от тях са експлоати-
рани повече от 50 години, 
което е довело до поява 
на повърхностни и дълбо-
чинни дефекти в бетона, 
пряко контактуващ с вода-
та, което от своя страна 
обуславя необходимостта 
от рехабилитация на кон-
струкцията. В повечето 
случаи кородирали бетонни 
повърхности се намират 
на значителна дълбочина 
под водното ниво, което 
затруднява осушаването 
чрез източване на водата 
за извършване на рехабили-
тационни действия.

За хидротехнически съ-
оръжения – тип язовирни 
стени, осушаване на ком-
прометираните участъци 
е възможно с цената на 
изпускането на събраните 
водни количества, без съ-
щите да бъдат използвани 
по предназначение (питей-
ни нужди и/или напояване и/
или електропроизводство). 
При язовирни стени, пред-
назначени за изравнители 
за питейни нужди и/или 
електропроизводство, из-
точването на язовира води 
до значителни загуби от 
непроизведена електро-
енергия и от неподадена 
вода за питейно-битови и 
технологични нужди. При 
изравнители, осигуряващи 
питейна вода, трябва да се 
отчетат не само матери-
алните загуби от неподаде-
ната вода, но и разходите 
за осигуряване на източник 
за временно водоподаване, 
както и неудобствата за 

гражданите от режим на 
водата. Трябва да се има 
предвид и сезонността на 
ремонтните дейности. При 
язовирните стени осуша-
ването на водния откос, 
респективно и ремонтни-
те дейности могат да се 
осъществят в рамките на 
един до два месеца.

За съоръжения от типа 
на резервоари за вода осу-
шаване може да се осъ-
ществи камера по камера. 
При резервоари с една каме-
ра то би довело до безводие 
на кварталите/селата, кои-
то той захранва, и липса на 
вода при необходимост от 
пожарогасене. За ремонт 
на еднокамерни резервоари 
при технология, изискваща 
въздушна среда на работа, 
е необходима специална ор-
ганизация за намаляване до 
минимум срока на ремонт-
ните дейности, осигурява-
не на вода (чрез водоноски) 
от съседни села/квартали, 
както и съгласуване с орга-
ните на ПБЗН, отговарящи 
за района.

При морските съоръже-
ния осушаването на повърх-
ностите за рехабилитация 
е съпроводено с големи 
разходи за ограждащи во-
доплътни стени, както и 
за изпомпване на водата. 
Като ограждащи съоръже-
ния най-често се използват 
шпунтови стени, което в 
общия случай е икономиче-
ски нецелесъобразно осо-
бено за ремонт, незасягащ 
цялата повърхност на съо-
ръжението.  

В световната стро-
ителна практиката на-
влизат материали със съ-
ответните технологии, 
позволяващи репарацион-
ните дейности да се осъ-
ществят изцяло под вода от 
водолазни екипи без необходи-

мост от осушаване на по-
върхността на съоръже-
нието.

При всички технологии 
(дори и тези, прилагани във 
въздушна среда) се започва 
с подготовка на основата. 
Тя се състои в почистване-
то й от натрупаните през 
годините отлагания, рас-
тителност и биоорганизми, 
както и отслабени частици 
от бетонната повърхност. 
Почистването се осъщест-
вява най-често чрез водна 
струя под високо налягане 
(2000 atm) или чрез абразив-
но пясъкоструене с ефек-
тивно налягане от най-
малко 10 atm. Ефективното 
налягане представлява раз-
ликата от налягането, кое-
то подава агрегатът, и на-
лягането на околната среда 

в мястото на почистване. 
Последващата стъпка 

е изготвянето на кофраж. 
В зависимост от място-
то, формата и размера на 
съоръжението/елементът, 
подложен на репарации, коф-
ражът може да бъде както 
класически дървен, така и 
стоманен, стъклопластов 
или полиетиленов.

За отделно стоящи 
елементи със сравнител-
но малко напречно сечение 
най-подходящи са стома-
нените, полиетиленовите 
(полиетилен – висока плът-

ност) и стъклопластовите.
Реализирани са рехаби-

литационни дейности как-
то с показаните кофражни 
системи, така и чрез раз-
цепване на тръба от поли-
етилен с висока плътност 
и след нейното нахлузване 
около репарационния еле-
мент се пристяга чрез 
колани. За осигуряване на 
добра връзка краищата на 
надлъжния срез се оформят 
в тип „нут и федер”.

Пространството между 
репарационния елемент и 
кофражната форма се за-
пълва с репарационен раз-
твор. Поради сравнително 
малкото разстояние и при-
теснените условия на ра-
бота най-подходящо и най-
често разтворът се подава 
принудително през предва-
рително изготвен отвор в 
долния край на кофражната 
форма. Отворът има пред-
варително монтиран спира-
телен кран, като след запъл-
ване на кофражната форма 
и/или кампадата се затваря, 
след което се откача нагне-
тателният маркуч. Кранът 
предотвратява гравитач-
ното изтичане на разтвора 
от кофражната форма. Тази 
технология е идентична с 
познатата в подводното 
бетониране – метода на 
възходящия разтвор.

Репарационните раз-
твори са както на база ци-
мент, така и на база моди-
фицирани епоксидни смоли. 
Както е известно предим-
ство на циментовите раз-

твори е ниската себестой-
ност и лесната работа в 
сравнение с полимерните. 
Репарационните разтвори 
на база епоксидни смоли се 
използват най-вече заради 
по-високите им механични 
свойства, както и устой-
чивостта им на химични и 
физични въздействия.

Ниската им водопопива-
емост ги прави незаменими 
в областта на променливо-
то водно ниво. Недостатък 
на някои от разтворите на 
основа епоксидни смоли е 
ниската адхезия с водона-
пития бетон. Технология-
та на изпълнение на репа-
ратурни състави на база 
смоли със сравнително ни-
ска адхезия изисква пред-
варително грундиране на 
повърхността, значително 
подобряващо якостта на 
сцепление на цялостната 
система за възстановява-
не. Следва да се отбележи, 
че използването на разтво-
ри на основа синтетични 
смоли с ниска адхезия към 
мокри повърхности води до 
допълнителни разходи на 
време и ресурси за грун-
диране на основата. Също 
така грундирането на кон-
структивните елементи 
трябва да се осъществи 
преди монтирането на коф-
ража, което от своя стра-
на затруднява технология-
та на изпълнение.

Заключение

Репарационните стро-

ително-монтажни работи 
под вода са едни от най-
сложните и изискващи зна-
чителен финансов ресурс. 
Принципът на репариране 
трябва да бъде съобра-
зен не само с конкретния 
обект, но и с мястото или 
елемента. От същест-
вено значение е и типът 
репарационен състав. При 
използване на полимерни 
състави от първостепен-
на важност е спазването 
на всички технологични 
изисквания и препоръки, 
определени от производи-
теля на съответния про-
дукт.

Поради спецификата на 
изпълнение на подводното 
възстановяване в повече-
то случаи се възприема 
предварителното изпъл-
нение на пробни участъци 
и изпитването им за до-
казване, достигане на не-
обходимите/проектните 
физикомеханични характе-
ристики на системата за 
възстановяване. По този 
начин се осигурява възмож-
ност за прецизиране на ре-
цептурите на репарацион-
ните състави и системи и 
постигане на експлоата-
ционна дълготрайност на 
възстановените конструк-
ции. 

ЛИТЕРАТУРА

[1] www.densona.com. 
[2] www.lestin.at 
[3] www.subseapaint.com

Кофражни системи: а) от полиетилен с висока плътност;  

б) от стомана

Кофражни системи – със 

сапанна притягаща система: 

а) от полиетилен с висока 

плътност (www.densona.

com)[1]

Кофражни системи за едроплощни съоръжения – стоманени: а) изглед; б) вертикален разрез

Кофражни системи за едроплощни съоръжения – стоманени: а) схема на репариране; 

б) вертикален разрез при приключили репарационни действия

Кофражни системи – със 

сапанна притягаща система: 

а) изглед; б) детайл на 

сглобка на надлъжния прорез 

(www.densona.com) 

а)

а)

а)

а)

б)

б)

б)

б)
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Пламен Петров, ВСУ
„Черноризец Храбър“,
Варна

Съгласно определе-
нието на Световната 
комисия по околна среда и 
развитие (WCED) устой-
чивост представлява 
„форма на развитие, коя-
то задоволява нуждите на 
настоящето, без да огра-
ничава възможностите 
на следващите поколения 
да задоволят своите по-
требности“. Устойчивата 
архитектура в контекста 
на горното определение се 
стреми да минимализира 
отрицателния ефект на 
сградите върху околната 
среда чрез подобряване на 
ефективността на използ-
ваните материали, намаля-
ване разхода на енергия и 
рационално използване на 
определените за целта 
териториални и природни 
ресурси. Устойчивостта 
трябва да бъде разглежда-
на като процес, а не като 
цел. Енергийната ефектив-
ност е „всяка мярка, резул-
татът от приложението 
на която води до намаля-
ване разхода на първичен 
енергоносител или енергия 
при запазване степента на 
комфорт в бита и намаля-
ване на енергоемкостта 
на единица продукция в ин-
дустрията при опазване на 
околната среда (съгласно 
Закона за енергийна ефек-
тивност).

Боженци -  

селищно устройство

Важен фактор, опре-
делящ характера на се-

лищното устройство, 
са природните условия, 
включващи конфигурация-
та на терена и особено-
стите на естествената 
природна среда. Уличната 
мрежа, начинът на застро-
яване, големината на пар-
целите, ориентацията на 
сградите спрямо посоките 
на света, водоизточници-
те и комуникационните 
връзки са съставните 
елементи на композици-
ята на възрожденските 
селища. Боженци е за-
строено по склоновете на 
подковообразна котловина, 
открита откъм североза-
пад, около един център и 
е представител на „ку-
пните“ селища, типични 
за планинските райони на 
България. В най-ниската 
част на селото преминава 
пътят, водещ за Габрово, 
на който е ситуиран цен-
тралният площад. Жилищ-
ните махали са съставени 
от дворове, плътно доле-
пени един до друг, с непра-
вилни граници, заградени с 
високи дувари и свързани 
помежду си с малки вра-
тички (комшулуци), които 
позволявали на съседите 
да общуват помежду си, 
без да излизат на улица-
та. Дворът обединява ор-
ганически и функционално 
къщата и стопанските 
сгради. Кварталите са по-
тънали в зеленина, което 
е създавало благоприятен 
микроклимат. Високите 
каменни дувари (остан-
ки от които се намират 
днес) в комбинация с висо-
ка растителност са слу-
жили за ветрова защита.

Широколистните дър-

вета осигуряват проник-
ване на слънчевите лъчи 
през зимата дълбоко в по-
мещенията.

Къщата на Гана Кадиева

Типична двусемейна 
къща, строена в средата 
на XIX век. Приземието съ-
държа дюкян, входен пруст 
и стаи за живеене. Инте-
ресно е почти симетрич-
ното решение на двете 
жилища на горния етаж и 
издигнатия одър в края на 
пруста – опит за предава-
не на по-голяма предста-
вителност.

Анализ на планировка, 

конструкция, материали:

Ситуиране в парцела - 
на уличната регулационна 
линия към главната улица.

Ориентация спрямо 
посоките на света - глав-
ната фасада към улица-
та – юг;  „къщи” и „соба“ 
– южно, източно и западно 
изложение.

Стени - приземно ниво: 
3 страни с каменна зида-
рия, източна стена -паян-
това конструкция.

Жилищен етаж - подо-
ва конструкция. 

Приземен етаж - глина; 
под на жилищен етаж – 
гредоред, покрит с букови 
или борови дъски. 

Таван над жилищен 
етаж - двоен (кара таван).

Покрив - гредоред с 
дъсчена обшивка и камен-
ни плочи; стрехи: широки, 
със закръглени ъгли; огни-
ща - по едно ъглово за вся-
ко от „къщи“, комбинирано 
с „джамал“ за собите; чар-
дак – затворен. Прозорци 
- с вътрешни дървени плъз-

гащи се капаци. 
Етажната височина 

(215 см) на помещенията 
обуславя намален обем за 
отопляване. 

Складови помещения 
– от северната страна 
вграден хамбар в една от 
„къщи”.

Стълбището блокира 
другата северна стена.

Ограждащи стени на 
парцела: дървена ограда. 

Качества на вътреш-
ната среда: осигурява 
сравнителен комфорт на 
обитателите.

Екологичен отпечатък: 
минимален поради използ-
ване на местни материа-
ли, възможност за много-
кратното им използване. 

Социален ефект: па-
триархалният начин на 
живот предполага съвмес-
тен труд и отдих обикно-
вено за няколкото поколе-
ния, обитаващи къщата.

Многофункционалност: 
чардакът и кьошкът слу-
жат за работа и за семей-
ни, жилищни функции.

Къщата на  

Димитър Лучников

Строена в първата 
половина на XIX век. Tя е 
отворен тип, триделна, 
двуогнищна, с две жилищ-
ни помещения и в призем-
ния етаж.

Анализ на планировка, 

конструкция, материали: 

Ситуиране в парце-
ла: на регулационна линия 
към улицата; ориентация 
спрямо посоките на све-

та; главна фасада към ули-
цата – западно изложение; 
главните „къщи” и „соба“ – 
южно и западно изложение.

Стени: приземно ниво 
- каменна зидария около 
дюкяна и мазата, остана-
лите стаи - паянтова кон-
струкция, жилищен етаж: 
паянтова конструкция.

Подова конструкция: 

приземен етаж - глина, 
под на жилищен етаж – 
гредоред, покрит с букови 
или борови дъски; таван 
над жилищен етаж - кара 
таван. 

Покрив:  гредоред с 
дъсчена обшивка и камен-
ни плочи; стрехи - широки, 
необшити.

Огнища: по едно ъг-
лово за всяко от „къщи“, 
комбинирано с джамал за 
собите.

Чардак - отворен, севе-
роизточно изложение.

Прозорци - с капаци.
Етажна височина: при-

земие 190 см, жилищен 
етаж 220 см.

Складови помещения – 
в приземния етаж с вход 
от улицата. Ограждащи 
стени на парцела - дърве-
на ограда.

Качества на вътреш-
ната среда - осигурява 
сравнителен комфорт на 
обитателите.

Екологичен отпеча-
тък - минимален поради 
използване на местни ма-
териали. Социален ефект 
- патриархалният начин на 
живот предполага съвмес-
тен труд и отдих обикно-
вено за няколкото поколе-

ния, обитаващи къщата.

Заключение

Разгледаните примери 
показват, че къщите са 
строени по методи и тех-
ники, които сега са смята-
ни за постулати в пасив-
ното енергоефективно 
архитектурно проектира-

не. Това са коректна ори-
ентация спрямо посоките 
на света и свързаното с 
това ослънчаване; защи-
та от неблагоприятни 
ветрове; разположение на 
огнища и печки (джама-
ли); широки стрехи за за-
щита и соларен контрол; 
размери и разположение 
на прозорците, плъзгащи 
капаци; използване на ло-
кални, възобновяеми ма-
териали – дърво, камък и 
глина. Чрез систематизи-
ране и обобщаване на тези 
разнообразни елементи е 
възможно да се създадe 
система от правила/ме-
тодика за прилагане на 
принципите на устойчи-
вата и енергоефективна-
та архитектура в съвре-
менното архитектурно 
професионално обучение и 
практика.
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Невена Картулева

Проектът „Студентски практики” се 
изпълнява в партньорство с всички 51 
висши училища в България. Практическо 
обучение трябва да преминат над 60 000 
студенти. За успешно приключил се счита 
стаж, проведен в реална работна среда в 
рамките на поне 240 часа. След приключ-
ването и отчитането на практиката на 
студента се изплаща стипендия в размер 
480 лв. Всеки студент има право да бъде 
включен в проекта веднъж в рамките на 
своето обучение за придобиване на вся-
ка една образователно-квалификационна 
степен, тоест веднъж като бакалавър 
и веднъж като магистър. Засега бюдже-
тът на проект „Студентски практики”, 
осъществяван от Министерството на 
образованието и науката в партньорство 
с университетите, е 56 000 000 лв. Повече 
за него можете да научите на www.praktiki.
mon.bg/sp/

За участието на УАСГ в практическо-
то обучение разказва ръководителят на 
проекта за най-старото висше техниче-
ско училище у нас доц. д-р инж. Фантина 
Рангелова, която е и зам.-декан на Стро-
ителния факултет. По думите й програ-
мата дава възможност на младите хора 
да добият опит в различни фирми, да се 
запознаят с естеството на работата 
отвътре. Освен това те могат да ус-
тановят контакти със специалисти от 
бранша, които да бъдат полезни за тях 
в бъдеще. А срещайки се с практиката, 
биха имали повече яснота за онова, което 
искат да работят, след като завършат 
висшето си образование, допълва доц. 
Рангелова. 

„В момента около 

340 студенти от УАСГ 

са на работа. За нашия университет 
има предварително определена квота от 
МОН – 1149 души. Тоест до крайния срок 
на проекта - 31 октомври 2014 г., толко-
ва студенти могат да се включат. Ако до 
31 март 2014 г. участват половината от 
тях, времето за изпълнение на проекта ще 
бъде удължено и квотата ни ще се увеличи 
заедно с финансирането – то се опреде-
ля според броя на студентите“, обяснява 
зам.-деканът на Строителния факултет. 

Тя споделя, че очакванията на предста-
вителите на университетите са, че про-
ектът ще бъде удължен, а това е волята и 
на ЕС, и на МОН. Според нея „Студентски 
практики“ е удачна форма студентите да 
влязат в работна среда и за тях това е 
изключително важно сега – в условията 
на икономическа и финансова криза. „На-
шата професия е свързана с практиче-
ското прилагане на наученото – било то 
в проектантско бюро или директно на 
обекта. Стажовете дават възможност 

на студентите да осмис-
лят по-лесно това, което 
им се преподава. Хубаво е, 
че могат да се провеждат 
и през учебно време, макар 
че за студентите са допъл-
нителен ангажимент, но не 
смятам, че това затруднява 
учебния или работния про-
цес. В крайна сметка те са 
млади, търсещи хора, живо-
тът е динамичен и предиз-
викателствата са полезни 
за тях, провокират ги към 
развитие“, смята доц. Фан-
тина Рангелова. Тя обяснява 
повече и за условията за 

участие на фирмите 

по проекта. Компаниите нямат ника-
къв финансов ангажимент към студенти-
те. Заплащането за техния стаж се пре-
доставя от ЕС. Желаещите да се включат 
трябва да се регистрират в страницата 
на проект „Студентски практики“. Там 
има различни директории – „Студент”, „Ра-
ботодател” и „Висше училище”. Фирмите 
се регистрират в директория „Работода-
тел”, където могат да обявят свободни 
места, насочени към студенти редовно 
или задочно обучение. От своя страна те 
кандидатстват по публикуваните обяви, 
от фирмите ги одобряват, като това 
може да стане само по документи, може 
и да се проведат интервюта. Студенти-
те също създават профил, в който качват 
всякаква информация за себе си – специ-
фични умения, референции от фирми, в 
които са работили, допълнителна квали-
фикация. 

След одобрение от двете страни сис-
темата автоматично генерира договори. 
Те се носят в университета, където учи 
студентът, и висшето училище се явява 
ръководен орган на проекта за своите въз-

питаници. Договорът се сключва между 
работодателя и университета. Съдържа-
нието на споразуменията е установено 
от ЕС, съгласувано е с всички законови 
разпоредби у нас и не е необходимо за тях 
да се търсят допълнителни юридически 
услуги. Всяка фирма трябва да определи 
ментор за студента, започващ стаж там. 
Това е човек, който пряко възлага задачи, 
въвежда стажанта в работния процес и 
при нужда е на негово разположение.

„Имаме възможност да поставяме изи-
сквания към работодателите. Те са свър-
зани с наличието на професионална среда. 

Менторът

задължително трябва да има висше об-
разование и правоспособност. Искаме да 
гарантираме, че студентите ни ще оти-
дат на добро работно място и стажът, 
който ще изкарат, ще бъде ползотворен 
за тях“, уточнява доц. Рангелова. Ста-
жантът избира и академичен наставник 

от университета, чиято роля е да бъде 
гарант и да защитава интересите му, ако 
възникне проблем с фирмата. 

Работната програмата се подготвя 
от студента и ментора от компанията. 
В зависимост от лекционните курсове се 
определя кога и по колко часа седмично 

може да работи стажантът, през вакан-
циите заетостта може да бъде и на пъ-
лен работен ден, също и през уикендите 
– всичко това зависи само от договорката 
между стажанта и работодателя. Започ-
вайки работа, студентът всеки ден отчи-
та онлайн дейността си. 

МОН обединява компаниите и университетите 
в подготовката на младите специалисти

„Отворихме магистърската програма по управление на про-
екти в строителството за всички специалисти от направ-
ление „Технически науки“. Това стана с решение на Академич-
ния съвет на УАСГ. Имаме желание да направим програмата 
достъпна и за IT експерти, юристи и икономисти“, съобщи за 
в. „Строител“ доц. д-р инж. Фантина Рангелова, която е ръко-
водител на магистратурата. Обучението по нея е платено, а 
кандидатстването е по документи. Законът за висшето обра-
зование изисква дипломата на кандидатите от предходното им 
образование – с бакалавърска или магистърска степен, да бъде 
с успех минимум 3,51.

Доц. Рангелова разказва, че интересът към програмата е 
изключително висок и при първия прием миналата година са били 
записани 20 студенти, при положение че в останалите магис-
тратури броят не надвишава 10. „Продължаваме обучението с 
тях, имаме още един лекционен семестър и след това магис-
трите ще правят дипломна работа. Те са предимно хора от 
строителния бранш и се обучават с голямо желание“, допълва 
ръководителят на програмата. 

След новия прием през 2013 г. във втория випуск са записани 
11 или 12 души. Броят не е уточнен засега, защото един от при-
етите магистри – момиче, което е учило в чужбина, е закъсняло 
с апликирането заради продължителната процедура по лега-
лизиране на дипломата й. Обучението има за цел да подготви 
ръководители в областта на строителството, регионалното 
развитие и благоустройството, транспорта, опазването на 
околната среда и водите. Те ще бъдат експерти, консултанти 
по управление на проекти във всички звена на стопанската и 
нестопанската сфера, публичния и частния сектор, НПО, както 
и във висшите училища, в научноизследователски институти.

Магистратурата е три семестъра - два обучителни и един 
за подготовка на дипломна работа. Студентите се обучават по 
програмата Prima Vera, която е предоставена на УАСГ от Oracle, 
а и във връзка с магистратурата университетът става техен 

член. „Това ни дава големи предимства, получаваме програмата 
безплатно, всички студенти в нашата магистратура могат 
да ползват отстъпки при сертифициране като професионал-
ни проджект мениджъри от Project Management Institute (PMI) 
и имат достъп до електронни учебници, публикации и научни 
изследвания в областта на управлението на проекти“, споделя 
доц. Рангелова. Тя допълва, че с колегите й имат желание да 
акредитират магистратурата към PMI, но за да стане това, 
трябва да минат поне две години от началото на провеждане 
на програмата. Другото изискване е да има поне двама препо-
даватели, сертифицирани като проджект мениджъри. „Един от 
преподавателите в курса, Дочка Василева, и аз вече сме членове 
на PMI и на представителството в България, ежемесечно ходим 
на срещите, каним тях на доброволни начала да изнасят лек-
ции в нашия курс“, разказва още зам.-деканът на Строителния  
факултет. 

Доц. д-р инж. Фантина Рангелова е завършила Университета по архитек-

тура, строителство и геодезия (УАСГ) със специалност „Транспортно строи-

телство” през 1988 г. Прави дисертация на тема „Ефективни конструктивни, 

технологични и организационни решения при усилването и възстановяването 

на сгради при стихийни бедствия и аварии”. Преподава „Икономика на строи-

телството” и „Организация и управление на строителството“ в УАСГ, водила 

е лекции и във ВТУ „Тодор Каблешков”. В момента е зам.-декан на Строителния 

факултет в УАСГ, отговаря за научната дейност. Ръководител е на проек-

та „Студентски практики“ от страна на УАСГ. Участва в изработването на 

оценки на големи инвестиционни проекти, най-вече за западни инвеститори, 

и оценка на имоти. Научноизследователската й дейност е адресирана към въз-

становяване на сгради с приложение на съвременни композитни материали.

Снимки Денис Бучел
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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%
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.

Форма Рекламно каре
Размер  1/8 страница
Ед. цена по тарифа 150 лв.

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

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.

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.
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София стои здраво зад девиза си „Расте, но не старее”

Георги Сотиров

Признаваме, че заглави-
ето напомня на Алеко-Кон-
стантиновото „До Чикаго 
и назад”, но приликата е 
случайна. Най-малкото 
защото неподражаемият 
писател в тази си кни-
га твори в пътеписния 
жанр, където ние нямаме 
не само амбиции, но и въз-
можности.

За един вестникар-
ски репортаж се изисква 
набито око, познание по 
избраната тема и любо-
питство. Защото преда-
ваш впечатленията си от 
първо лице и заставаш с 
името си пред читателя.

Започваме материала 
от Руски паметник, сто-
личен символ, част от 
културно-историческото 
наследство на града, с 
околно пространство, кое-
то е сред паметниците на 
градинското и парковото 
изкуство. Той е и едно от 
ключовите кръстовища.

Припомняме, че през 
2010 г. Руски паметник 
беше реставриран по 
столичната програма 
„Култура”. Околното прос-
транство е възстановено 
и обновено през 2011 г. 
Благоустрояването му е 
извършено по проект на 
дирекция „Зелена система” 
със средства от бюджета 
на общината. Реновира-
нето включваше подмяна 
на старата асфалтова 
настилка с гранитен па-
важ, смяна на градинското 
осветление и поставяне 
на монументално такова, 
както и на паркова мебел 
– пейки и кошчета. Въз-
становени бяха зелените 
площи с ново затревяване 
и дървесно-храстова рас-
тителност. 

Предстоящият ре-
монт сега няма да про-
мени характера на кръс-
товището. Предвижда се 
цялостно обновяване на 
транспортната инфра-
структура, която може да 
бъде изпълнена с нова ас-
фалтова или паважна на-
стилка. Възможностите 
на големия град явно на-
растват, след като само 
преди десетина дни зам.-
кметът Дончо Барбалов 
информира, че приходите 
на Столичната община са 
повече с 11,5 млн. лв.

Нашият репортерски 
поглед за момент се спира 
на запуснатите терени на 
бившия завод „Средец”. Тук  
се очакваше издигането на 
180-метров небостъргач. 
„Европа тауър”. Той със 
своите 40 етажа щеше да 
бъде най-високата сграда 
в страната. Небостърга-
чът трябваше да е част 
от „Европа парк София” - 
многофункционален град-
ски комплекс с търговски 
сгради, офиси, апартамен-
ти, хотел, киноцентър и 
други места за развлече-
ние. Засега на терена не 

се работи…
Пред завършване, до 

края на годината, са стро-
ително-ремонтните дей-
ности във и около бившата 
сграда на ГУСВ, след като 
Министерството на пра-
восъдието обяви открита 
процедура за ремонт на 
покрива на очакваната от 
столичани база на Софий-

ския районен съд на бул. 
„Цар Борис III”. Прогнозна-
та стойност на ремонта е 
985 300 лв. без ДДС. Преди 
два месеца Министерски-
ят съвет прехвърли по бю-
джета на съдебната власт 
3 млн. лв. за рехабилитация 
на постройката, след като 
съдиите от СРС заплаши-
ха с ефективна стачка за-
ради условията, в които са 
принудени да работят.

С ъ щ ев р еме н н о  от 
Столичния общински съ-
вет приеха доклад на 
главния архитект Петър 
Диков относно обявяване 
на конкурс за учредяване 
право на строеж за под-
земен паркинг под бул. 
„Цар Борис III”. Той ще об-
служва магистратите 
от Софийския районен 

съд. Паркингът следва да 
бъде обвързан проектно 
и с изграждане на два пе-
шеходни подлеза - единият 
е при културния дом на 
„Красно село”, а вторият 
е при спирка „Славия”. Пе-
шеходците в двете зони 
са многобройни и се полу-
чават конфликтни точки с 
автомобилното движение.

В момента, както е 
добре известно, магист-

ратите ползват няколко 
сгради в София – основна-
та на бул. „Драган Цанков”, 
на ул. „Съборна”, както и на 
бул. „Патриарх Евтимий”.

Нашето пътуване по 
Княжевското шосе продъл-
жава. Виждайки сградата 
на районната администра-
ция на „Овча купел”, ние се 
сещаме за един разговор 
с кмета Христина Семер-
джиева, когато предста-
вихме района в рубриката 

„Общини” на стра-
ниците на вест-
ника. Тя твърди, 
че от развитието 
на инфраструкту-
рата зависи този 
столичен край да 
стане предпочитан 
за живеене. Присъ-
единяваме се към 
мнението й, като 
допълваме, че квар-
талите в района 
са добро място и 
за работа с разви-
тата си икономи-
ка, но най-вече за 
студентите си от 
трите вуза – ВСУ 
„Любен Каравелов”, 
НБУ и  Висшето 

училище по застраховане и 
финанси. Тя определя този 
регион на мегаполиса като 
втория Студентски град 
на София.

Качваме се на петица-
та към Княжево, прочутия 
княжевски трамвай, на кой-
то нито една политическа 
промяна сред управленци-
те в градския транспорт 
не успя да подмени номера-
цията. Все пак традиции-
те са силно нещо.

На последната спирка 
пъргави дядовци и лели на 
бегом изскочиха от мо-
трисата, за да си налеят 
от прочутата княжевска 
вода. Немара. Това е точ-
ната дума за няколкото 
десетки метри около чеш-
мата. 

Обратният път ни се 
стори по-кратък, може би 
защото и самият трамвай 
надолу, към центъра, върви 
малко по-бързичко. Хора-
та в него са внимателни 
един към друг, личи си, че 
са стари и достолепни со-
фиянци, леко попритеснени 
от битието си. 

Заснемаме нови и мо-
дерни жилищни и адми-
нистративни комплекси. 
Уверяваме се и каква при-
добивка за града ни е про-
бивът под булеварда от 
„Иван Евстатиев Гешов”, 
като оставаме в очакване 
на пробивите на булевар-
дите „Тодор Каблешков” и 
„Гоце Делчев”. Независимо 
че това е перспектива 
за следващата година и 
по-нататък, и от княжев-
ската петица се вижда, 
че София твърдо стои зад 
девиза си „Расте, но не 
старее”.

На спирката на „Пиро-
гов” в нашия трамвай се 
качва един чичо с патери-
ца, явно току-що претър-
пял „ремонт” в спешния 
кабинет на травматологи-
ята на прочутата столич-
на болница. Младо момче 
става от стола си, помага 
на контузения да седне и 
се задълбочава в айфона 
си. Времена…

Време е да затворим 
обиколката си с пети-
цата. Това пак става на 
спирката на Руски памет-
ник. Един поглед към хотел 
„Родина”, към болницата 
на МВР, към Четвърта 
многопрофилна болница за 
активно лечение...

Пробивът на бул. „Ив. Евст. Гешов”

Руски паметник

Сградата на общината на район „Овча купел”

Ремонтът на бившата сграда на ГУСВ е пред завършване

За княжевска минерална вода

Институтът „Пирогов”

Снимки авторът



Людмил Митакев

Централната железо-
пътна гара в Бургас е сред 
първите в България. Сгра-
дата е обявена за архитек-
турен паметник. Изграж-
дането се осъществява на 
няколко етапа по проект на 
архитектите Никола Костов 
и Киро Маричков. 

Строителството започва 

още в края на ХIХ в.

Жп линията до града е 
била завършена през 1890 г., 
а три години по-късно е про-
дължена до пристанището. 
Необходимостта от цен-
трална сграда е крещяща. 

Трасирането на стро-
ежа започва през 1898 г., а 
строителните работи на-
предват с включването на 
русенския пионерен полк. 
За директор на обекта е 
назначен чешкият инженер 
Харовер. 

Творческият тандем 
Костов – Маричков е бил 
готов през 1903 г. с един 
модерен във функционално 
и естетическо отношение 
проект. Те го използват и 
за гарата във Варна. Двете 
сгради са еднакви в архи-
тектурното си решение и 
се различават само в някои 
детайли. С Бургас се заема 
арх. Никола Костов, а с Варна 
- арх. Кирил Маричков.

Изпълнението на проек-
та трябвало да започне през 
1906 г., но поради труднос-
ти при отчуждаването на 
терените и разчистването 
им от постройки се забавя 
до 16 юни 1908 г. Тогава е 
поставен първият камък. В 
периода на войните за на-
ционално обединение стро-
ителството спира. Въпреки 
че сградата не е довършена, 
нейното използване започва 
през 1915 г. През 1922 г. една 
част от нея е открита офи-
циално. Изграждането про-
дължава и на 27 август 1929 
г. гарата е завършена изцяло 
с всички свои крила.

Тя е построена върху 
площ от 2088 кв. м на два 
етажа със сутерен. Тъй 
като е във формата на бук-
вата Г, има две представи-
телни фасади - по-късата - 
към източния, а по-дългата 
- към северния площад. Този 
разкош се допълва от балан-
сираща композицията кула с 

четири часовника, изключи-
телно необходими за пътни-
ците и жителите на града. 

Архитектурата на сгра-
дата успешно съчетава 
стила модерн с елементи 
на барока и сецесиона. Глав-
ната фасада откъм гаровия 
площад е представителна, 
като несиметричното ъгло-
во решение на постройката 
е балансирано с високата, 
елегантна часовникова кула, 

допринасяща за монументал-
ността й. 

Над първия и останали-
те коловози с лице към перо-
на са изградени навеси със 
специални стъклени капаци, 
осигуряващи достъп на по-
вече светлина. За изследо-
вателите на историята е 
безспорно, че в шедьовъра 
може да бъде разпознат 
почеркът на арх. Маричков. 
Но принос има и арх. Никола 
Костов. Той проучва в чуж-
бина модерни и подходящи 
за нашите условия жп гари. 
Двамата стигат до заклю-
чението, че най-подходяща-
та форма е тази на буквата 
Г, с тенденция в бъдеще да 
се направи разширение. Зда-
нието е построено така, че 
дългата фасада е обърната 
към града. Главният вход се 
намира откъм нея, а изходът 
- откъм късата.

Към пероните архите-
ктите ориентират поме-
щенията на жп службите и 
дискретния вход към офи-
циалната приемна, в която 
неведнъж отсяда цар Фер-
динанд I, а след него и цар 
Борис III. 

Главната фасада е из-
градена симетрично с изя-
вен ризалит в централната 
ос, разчленена от хоризон-
тално фугирани пиластри, 
които рамкират високи 
засводени прозорци. Риза-
литът завършва с огромен 
шатровиден купол. Кулови-
те надстройки са изградени 
в двата края на фасадата. 
Силно са подчертани входът 
и изходът. Високата часов-
никова кула уравновесява 
обемите на ъгловото реше-
ние на сградата. Вътреш-
ното разпределение точно 
отговаря на функционални-
те изисквания.

Реставрацията

С европейския си вид 
бургаската гара се превръ-
ща в архитектурна забеле-
жителност, вписана орга-
нично в пространството на 
морския град. Затова никой 
не е изненадан, когато го-
дини по-късно е обявена за 
паметник на културата.

През  1998-1999 г .  е 
предприет ремонт, а рес-
таврацията на фасадата 
и фоайето се съобразява с 
изискването да се съхра-
ни уникалният характер на 
сградата. Проектантският 
колектив освен арх. Людмила 
Кьосева, която ръководи ре-
монтно-реставрационните 
работи, включва архитекти-
те Петко Йовчев и Събин 
Попов, а също и художника 
Никола Станчев. Целта е да 
се възстанови първообра-

зът на сградата. 
Реставрацията и кон-

сервацията на интериора 
засягат касетираните та-
вани на фоайето, тавана в 
ресторанта, кафенето, дър-
вените обшивки на входното 
фоайе, касите, обновени са 
подовите настилки, коридо-
рите, стълбищата. Ремон-

тирани са ресторантът и 
кафе-аперитивът, щандо-
вете за закуски, вестници 
и книги.

Художникът рестав-
ратор Климент Атанасов 
категорично твърди, че га-
рата е единственият па-
метник на културата, рес-
тавриран с автентичните 
цветове на своето време. 
Специалистите обаче от-
белязват, че резултатите 
от възстановителните 
дейности биха били далеч 

по-привлекателни, ако е об-
новен и така нареченият 
Княжески павилион, който 
е в най-западната част на 
корпуса на постройката. 
Въпреки това и бургазлии, и 
гостите са единодушни, че 
гарата и днес е един от най-
сполучливите архитектурни 
акценти на града.

Интересна е историята 
на оригиналния елемент в 
гаровата сграда – 

часовника. 

След повече от половин 
век той отново заема ня-
когашното си място пред 
касите на централното 
фоайе. Той е бил там и през 
1929 г., когато е открита 
сградата. След това не-
известно по какви причини 
той променя местонахож-

дението си. В един момент 
е в магазията за колети, а 
после в стаята на ръково-
дителя движение. Местни  
галеристи го откриват 
случайно. Захващат се с ре-
монтирането му, за да може 
както някога часовникът 
пак да отмерва ритъма на 
бургаската гара.

Ще се превърне в част  

от модерен комплекс

Светло бъдеще очаква 
паметника. В момента те-
кат процедурите за възлага-
не на поръчка за обновяване 
на сградата и интегриране-
то й в модерен транспортен 
комплекс. Индикативният 
бюджет на проекта е 13 млн. 
лв., като сумата включва и 
строителния надзор. По-го-
лямата част от парите са 
по Оперативна програма 
„Транспорт” 2007-2013. По-
стройката е паметник на 
културата и проектът се 
забави заради съгласувател-
на процедура с ресорното 
министерство. 

Сградата ще бъде част 
от архитектурен комплекс, 
който включва изграждане-
то на нова автогара и вече 
откритата морска гара. 
Фасадата ще се запази, 
но помещенията ще бъдат 
изцяло обновени и ще отго-
варят на изискванията за 
енергийна ефективност. 
Гарата и околното прос-
транство, което също ще 
бъде напълно обновено, ще 
предлагат много магазини 
и заведения за хранене, без-
платен Wi-Fi, зона за отдих и 
център за информация и ку-
пуване на билети за всички 
видове транспорт.

 Ако няма обжалване, 
договорът с бъдещия изпъл-
нител ще бъде подписан в 
началото на 2014 г. Обнове-
ната гара Бургас трябва да 
бъде готова през пролетта 
на 2015 г.
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Реставрирана е с автентичните цветове на своето време

Входът е 

внушителен

Високата 

часовникова кула 

е балансиращо 

решение за 

Г-образната форма 

на сградата

Запазена е оригиналната дървена ламперия  

След реконструкцията гарата е още по-привлекателна

Снимки авторът
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Людмил Митакев

Продуктовият дизайн е 
термин, свързан с ефикас-
ното и ефективно генери-
ране и развиване на идеи 
в рамките на процес, во-
дещ до разработването на 
нови изделия. Това е акаде-
мичното определение за 
дейността на творците 
в тази област. Ненапраз-
но ги наричат съвременни 
магьосници, без които все-
кидневието ни ще е сиво, 
а светът определено ще е 
много скучен. 

Те изготвят в концеп-
туален вид и оценяват 
идеи, като с помощта на 
систематизиран подход 
материализират своя 
труд под формата на про-
дукти. Тяхната задача се 
състои в това да съче-
тават изкуство, научни 
знания и съвременни тех-
нологии, за да създават 
веществени блага. 

Продуктовият дизайн е 
широкообхватен и може да 
се отнася до мебелировка, 
електроника, осветител-
ни тела, електродомакин-
ски уреди, инструменти, 
играчки и т.н. Ето няколко 
актуални примера:

Карим Рашид – творецът 

на мебели като диаманти

Той е един от най-успе-
лите дизайнери на нашето 
време с над три хиляди 
проекта в производство, 
над 300 награди и работа 
в повече от 35 страни по 
света. Това са само част 
от върховете, които е по-
корил творецът - наполо-
вина египтянин и наполо-
вина англичанин. 

Един от неговите по-
следни проекти е в съ-
трудничество с италиан-

ската компания за мебели 
B-Line. Те създадоха серия 
от полиетиленови вещи за 
дома. Gemma представля-
ва малък фотьойл, чийто 
дизайн напомня формата 
на скъпоценен камък. Ли-
ниите са доста строги 
и прави, но въпреки това 
той създава забавно усе-
щане, като осигурява из-
ключително удобство при 
седене. Поради използва-
ния материал Gemma е 
подходящ както в дома, 

така и на открито.
Друга закачка е огле-

далото Оskar. То изпълня-
ва основната си функция. 
Наред с нея обаче Рашид 
е подходил рационално и 
е добавил две закачалки и 
допълнително простран-
ство към него, така че 
там да поставим всеки-

дневни принадлежности, 
които използваме често. 
Освен осъществената 
идея за пестене на място 
в малките жилища Oskar 
е продукт, който създава 
настроение и пъстрота 
във всеки дом. 

Двата предмета се 
предлагат в цвят графит, 

бяло, кораловочервено, син 
топаз, както и неоновозе-
лено и лилаво.

Максимо Риера е дизай-

нер анималист

Ракът е в морета-
та и в реките. Не на 
това мнение е испан-
ският дизайнер Мак-
симо Риера. Бихте ли 
искали да приютите 
един у вас? Ако от-
говорът е да, но се 

Без тях светът 
щеше да е много 
скучен
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притеснявате за обема 
на животното – няма про-
блем, столът рак ще пас-
не добре на всяка обста-
новка. 

Оригинални, стилни, 
луксозни,  удобни,  раз-
лични... Това са първите 
думи, които идват наум, 
когато разглеждаме тези 

интересни кресла. 
Те са част от се-
рията Animal Chair 
на  твореца.  Той 
създава първо сто-
ла октопод, което 
му донася голяма 
популярност. След 
това идват крес-
лата във форма на 
рак, носорог, морж, 
слон и накрая кит. 
Колекцията е в знак 
на почит към тези 
същества, както 
и към техния свят 

като цяло. Подобно на 
самите първообрази сто-
ловете също никак не са 
леки –  тежат около 160 
кг. От вътрешната стра-
на съдържат гъста пяна 
и стоманена рамка, която 
осигурява стабилност и 
баланс. От външната пък 
са покрити с фина кожа, 
което позволява да се 
прецизират всички де-
тайли. 

Бихте ли се чувствали 
защитени, като знаете, 
че внушителен слон или 
носорог пази гърба ви? 
Не мислите ли, че подоб-
но кресло би отивало на 
някой директор на голяма 
компания – със сигурност 
ще внесе респект сред 
служителите му.

Максимо Риера е роден 
в Астурия, Северна Испа-
ния, и повече от 30 години 
е практикуващ художник. 
Въпреки че се занимава 
предимно с фотография, 
живопис и скулптура, той 
има и публикуван сборник 
с поезия.

Визията на  iPhone 6 

В последните няколко 
седмици постоянно изли-
за нова и нова информа-
ция, която касае следва-
щите модели на iPhone 
- 5S и 5C.

Те ще са следващият 
етап в развитието на 

революционния смартфон 
на технологичния гигант. 
Но през това време група 
дизайнери с развито въоб-
ражение са си позволили да 
мислят още един ход на-
пред в бъдещето на iPhone.  

С е г а  С е б а с т и а н 
Шеер, Михаел Шанкс и 
Али Рахмун от дизай-
нерското студио Dribble 
представят своята изу-
мителна идея за смарт-
фона. Трябва да се при-
з н а е,  че  ви з и я т а  н а 

телефона е повече от 
впечатляваща и със си-
гурност ще накара мно-
зина да се влюбят в него, 
ако въобще някога тази 
идея придобие реални из-

мерения.
Припомняме, че гра-

фичният дизайнер Джони 
Плейд представи преди 
време своята концепция 
на тази тема. 

Според него бъдещият 
смартфон на Apple може 
да има уникална визия. Той 
може да разполага с екран 
от единия до другия край 
и мултитъч сензори в ос-
новата, които премахват 
нуждата от Home бутона. 
От технологична глед-

на точка едва ли всички 
тези неща ще се случат в 
бъдещата шеста версия, 
но това не ни пречи с удо-
волствие да разгледаме 
дизайнерските решения 
на Плейд.

Понякога продуктови-
те 

дизайнери си позволяват  

и закачки.

Полският творец Ян 
Кохановски представя 
малка революция в домаш-
ните потреби. Изключи-
телно прост дизайн се 
превръща в невероятно 
решение за функцията на 
лопатката за прах - из-
ползването на дръжката 
като фуния за всичко, кое-
то е пометено. Създаден 
в сътрудничество със 
занаятчия от Варшава, 
уредът е от шприцована 
пластмаса, а четката е 
направена от бук и конски 
косъм, който измита по-
добре от синтетичните 
влакна.

Подобни идеи са впе-
чатляващи, защото прос-
то улесняват всекиднев-
ни дейности. Магията на 
продуктовия дизайн се 
крие именно в това.

iPhone 6 още го няма, но дизайнерите се състезават  

за неговата визия

Фантазията на Карим Рашид няма предели

Какъв ли ще бъде 

следващият 

стол животно  

на Максимо?

Вижте полезната и красива 

лопатка за прах
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Омуртаг
Описание: Рехабилитация на общински път TGV 

1058/II - 48, Омуртаг – п.к. Зелена Морава (Веренци 
– Българаново – Могилец) TGV (1073) от км 0+000 до 

км 16+500 по проект: „Подобряване достъпа на насе-
лението и предоставяне на услуги и до уязвими групи 
чрез рехабилитация на общинска пътна инфраструк-
тура” с ИД № 25/321/01375

Възложител: Община Смолян
Описание: Извършване на строителни и мон-

тажни работи по проект „Зелена и достъпна градска 
среда на гр. Смолян - централна градска част” по 
Оперативна програма “Регионално развитие“ 2007 
– 2013г., по Договор за безвъзмездна финансова по-
мощ №BG161PO001/1.4-09/2012/029/20.05.2013 г. в две 
обособени позиции: Обособена позиция 1: Строител-
но-монтажни работи на основен обект, включващ 
обект 1 - изграждане зона за отдих жк „Нов център”, 
гр. Смолян; обект 2 - рехабилитация на улица „Хан 
Аспарух“, гр. Смолян; обект 3 - рехабилитация на ули-
ца „Спартак“, гр. Смолян, и изграждане на прилежаща 

междублокова спортна площадка; обект 4 - рехабили-
тация на пътен възел при бул. „България” до ул. „Пе-
тър Берон”; обект 5 - рехабилитация на група улици 
– ул. „Снежанка“ I и II, ул. „Грудьо войвода“ I и II, ул. 
„Елица“ и изграждане на прилежаща детска площадка. 
Обособена позиция 2: Строително-монтажни работи 
на допълнителен обект - реконструкция на ул. „П. Р. 
Славейков”, гр. Смолян. Чрез изпълнение на предви-
дените СМР се цели повишаване конкурентоспосо-
бността на градската територия на Смолян чрез 
подобряване на физическата и жизнената среда и 
осигуряване на условия за устойчиво икономическо и 
социално развитие.

Възложител: Община Тутракан
Описание: Избор на изпълнител на строител-

но-монтажни работи на обект: Благоустрояване на 
Крайдунавски парк, част I, етап II”. В предметния об-
хват на настоящата обществена поръчка са вклю-
чени следните подобекти: подобект „Алея в Крайду-
навски парк, гр. Тутракан”: подравняване на земната 
основа, полагане на основа от несортиран трошен 
камък, монтиране на армировка и фуги, полагане на 
бетон, обработка на фугите, монтиране на парапет, 
поставяне на алейно осветление; подобект „Панорам-
ни стълби в Крайдунавски парк, гр. Тутракан”: уплът-
няване на земни почви, полагане на бетон, изработка 
и монтиране на армировка, кофраж на стълбища и под-
порни стени, поставяне на настилка на стълбища и 
площадки, изработка и монтаж на парапет, поставяне 
на алейно осветление; подобект „Озеленяване и вер-
тикална планировка на Крайдунавски парк, гр. Тутра-

кан”: полагане на композиция от настилки – бетонно 
армиране, настилка от червен и жълт цепен камък 
и ударопоглъщаща настилка, оградени с тротоарни 
бюрдюри, подготвяне на терена за озеленяване и дос-
тавка на речни и други камъни за алпинеум, озеленява-
не чрез засаждане на ниска и висока растителност, 
както и многогодишни и сезонни цветя, доставка и 
монтаж на паркова мебел и детски съоръжения; по-
добект „Клуб на рибаря”: външно и вътрешно боядис-
ване на част от сграда, вътрешно преустройство, 
при което не се засяга конструкцията на сградата 
- подмяна на дограма и интериорни врати, демонтаж 
на ламперия, монтаж на окачен таван, почистване 
на подова мозайка, текущ ремонт на елементите на 
техническата инфраструктура - тротоари, бордюри, 
озеленяване с контейнерна декоративна растител-
ност, изграждане на електрически подемник за лица 
с увреждания.

Наименование: Рехабилитация на общински път TGV 1058/II - 48, Омур-
таг – п.к. Зелена Морава (Веренци – Българаново – Могилец) TGV (1073) от 
км 0+000 до км 16+500 по проект: „Подобряване достъпа на населението и 
предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез рехабилитация на общинска 
пътна инфраструктура” с ИД № 25/321/01375.

Наименование: Извършване на строителни и монтажни работи по про-
ект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част” 
по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., по Договор за 
безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4-09/2012/029/20.05.2013 г.

Наименование: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи 
на обект: Благоустрояване на Крайдунавски парк, част I, етап II”.

Oсн. предмет: 45233000 - Строителни работи по 
изпълнение на основа на пътна настилка и настил-
ка на пътища 
Прогнозна стойност: 5 338 384 лева
Общо количество или обем: Дейностите по про-
екта обхващат строително-монтажни работи по 
реконструкция и рехабилитация на трасето, което 
е дълго 16,5 км и преминава през селата: Веренци, 
Българаново, Веселец, Могилец, а с напречно от-
клонение се осигурява връзка и със село Петрино. 
Отсечката, предмет на настоящата инвестиция, 
представлява напречна връзка между път II-48, 
Омуртаг – Котел - Петолъчката и път TGV 1073 
Угледно –Врани кон – Величка – (I-7). В рамките 
на проекта е предвидена цялостна рехабилита-
ция на общински път „TGV 1058/II-48, Омуртаг 
-п.к.Зелена Морава (Веренци – Българаново – Мо-
гилец) TGV1073 от км 0+000 до км 16+500”. Рехаби-
литацията ще се извърши на 2 основни етапа: 1-ви 
етап. Включва подетапи: 1.1. Пътни работи. 1.2. 
Ремонт настилка и пътни платна. 1.3. Разваляне 
при големи съоръжения. 1.4. Ремонтни работи при 
големи съоръжения. 2-ри етап. Включва подетапи: 
2.1. Земни работи. 2.2. Асфалтови работи. За от-
страняване на съществуващите разкъртвания и 
други повреди по повърхността и в дълбочина на 

настилката проектът предвижда предварителен 
ремонт на същата, които са подробно описани в 
техническата спецификация. Общата максимал-
на прогнозна стойност на настоящата поръчка e: 
5 338 384 (пет милиона триста тридесет и осем 
хиляди триста осемдесет и четири) лева без ДДС. 
В максималната прогнозна стойност на поръчка-
та са включени непредвидени разходи в размер на 
155 486 (сто петдесет и пет хиляди четиристо-
тин осемдесет и шест) лева без ДДС.
Краен срок за изпълнение: 

Завършване: 15.07.2015 г. 
Срок за получаване на документация за участие:  

09.12.2013 г.  Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 19.12.2013 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: гр. Омуртаг, ул. „Алек-
сандър Стамболийски” № 2А
Дата: 20.12.2013 г. Час: 9:00
За контакти: Нуршен Юмерова Салиева - дирек-
тор на дирекция ПИСОП
Факс: 0605 63502
Адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 2а
Адрес на възложителя: http://www.omurtag.bg  
Телефон: 0605 62311
E-mail: op_omurtag@mail.bg  

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 4 238 930,68 лева
Краен срок за изпълнение: 

Продължителност в дни: 240
Срок за получаване на документация за участие: 

09.12.2013 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 19.12.2013 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Заседателна зала № 343 
на третия етаж на административната сграда на 

община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. 
„България” № 12
Дата: 20.12.2013 г. Час: 11:00
За контакти: Любомир Равелов - директор дирек-
ция „Правно-нормативно обслужване”
Факс: 0301 62426
Адрес: бул. „България” № 12
Адрес на възложителя: www.smolyan.bg
Телефон: 0301 67660 
E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg  

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 422 695,39 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 5
Срок за получаване на документация за участие: 

02.12.2013 г. Час: 16:30 
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 09.12.2013 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: Заседателна зала на об-
щина Тутракан, гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №31
Дата: 10.12.2013 г. Час: 10:00
За контакти: Валентина Христова
Факс: 0866 60636
Адрес: ул. „Трансмариска” 31
Адрес на възложителя:  http://tutrakan.egov.bg
Телефон: 0866 60621
E-mail: http://tutrakan.egov.bg

Още на: www.vestnikstroitel.bg

сертификати по: 

ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001,

Строителство и ремонт на пътища

ВиК

тел.: 032/940-781,факс:032/951-697

0889/219-769, 0886/888-610, 0886/888-611

„ИЛВА-ХГ“ ООД
Продаваме „пасивни къщи“, 

в.з. „Киноцентър“, 
с немски сертификат за качество. 

Полагаме подови настилки 
по виброметод.

02 925 07 06, 0877 627 260

„Сигма-П“ ООД 

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 4900 лв. 

За контакти: 0886423255; jordanovdior@abv.bg   

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ  

И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА И ПОЕТИТЕ СОЦИАЛНИ АНГАЖИМЕНТИ  

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „ИЛВА-ХГ“ ООД

С настоящата декларация ние искаме да обявим нашата политика по качеството, 
здравето и безопасността при работа, управлението на околната среда и поетите со-
циални ангажименти от ръководството на дружеството. Успехът на всяко предприятие 
зависи от способността му да удовлетворява изискванията и очакванията на своите 
клиенти, персонал и собственици.

Усилията ни са насочени към ефикасно управление на процесите, оказващи влияние 
върху качеството, включително обучение и квалификация на персонала като предпос-
тавки за постигане на значителна рентабилност в пътното и инфраструктурното 
строителство, строително-ремонтните дейности, ремонта и рехабилитацията на 
жилищни и обществени сгради и обекти и прилежащата им инфраструктура, в т.ч. ВиК 
и отоплителни инсталации за реален икономически просперитет.

Нашата основна цел е трайно присъствие на пазара.
Политиката, прилагана постоянно, е осигуряване и поддържане на безопасна работна 

среда без риск за здравето, околната среда и със съответните необходими помещения 
и работни условия за всички служители. Качеството на нашата работа, както и удо-
влетвореността на нашите клиенти са първостепенна задача на фирмата, с която е 
ангажиран всеки един наш служител. Наша основна цел е непрекъснато усъвършенст-
ване и подобряване на условията за работа на всички наши служители и работници за 
недопускане на трудови злополуки, намаляване на риска от професионални заболявания, 
запазване човешкото достойнство на всички работници, както и намаляване до минимум 
въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването й. В тази 
връзка ръководството на фирмата е определило и документирало политиката си по 
качеството, здравето и безопасността при работа, управлението на околната среда и 
поетите социални ангажименти, която е рамка за дефиниране на нашите цели, които се 
преразглеждат периодично.

В своята дейност ние се стремим да подобряваме качеството на предлагания от 
нас продукт, като предприемаме подходящи мерки за недопускане на отклонения от 
изискванията на клиентите и от действащите нормативни разпоредби. Ръководство-
то е осигурило подходящи условия, за да даде възможност на служителите от цялото 
дружество да изпълнят своите отговорности за здравословни и безопасни условия на 
труд, за управление аспектите на околната среда и за недопускане на дискриминацион-
ни практики в съответствие с действащото законодателство в страната, както и с 
другите изисквания, които сме приели.

Постоянна грижа на ръководството на „Илва - ХГ” ООД е непрекъснатото подобря-
ване и усъвършенстване ефикасността на системата за управление, която е изградена, 
документирана, внедрена и поддържана във всички структурни звена на фирмата в съ-
ответствие със стандартите БДС EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007, БДС EN ISO 
14001:2005 и SA 8000:2008.

Политиката е разгласена и достъпна в дружеството, пред заинтересованите страни 
и обществеността. Всички изисквания на системата за управление са задължителни за 
изпълнение от целия персонал.

За нас периодичното преразглеждане, подобряването и постоянното поддържане адек-
ватността на политиката съобразно настъпилите промени в законодателството, във 
вътрешнофирмения правилник за етично поведение, както и всички други изисквания на 
дружеството представляват най-добрата гаранция за уважението, което отдаваме на 
нашите клиенти. 

гр. Пловдив 
21.10.2013 г.

В условията на динамични климатич-
ни промени и изчерпване на природните 
ресурси днес повече от всякога се нуж-
даем от трансформиране на индустри-
ите и инвестиции в нови екотехнологии. 

За 10-а поредна година в София ще се 
проведат Екофорумът и изложбата за 
Югоизточна Европа на 5-7 март 2014 г. 
Организаторите от Виа Експо акту-
ализират формата на изявата и през 
2014 г. тя ще включи: Smart Cities, Save the 
Planet, „Eнергийна ефективност & ВЕИ“ и 

LiftBalkans. Целта е да се насочи внимание-
то на бизнеса, институциите и общест-
веността към ползите от  прилагане на 
нови подходи, които щадят околната сре-
да и повишават конкурентоспособността 
на икономиката. 

Лектори от международни бран-
шови структури ще вземат участие 
в паралелната конференция. Обект на 
дискусии ще бъдат законодателните и 
технологичните предизвикателства в 
съответните сектори.
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С тях са създавани феномени на строителното изкуство

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Обработката на ма-
териалите на атомно и 
молекулярно ниво, за да се 
създадат нови свойства, 
е напълно съвременна 
концепция. Но занаятчи-
ите в миналото също са 
контролирали материята 
в най-малки размери. Как 
иначе да си обясним съз-
даването преди векове на 
феномени на строител-
ното изкуство. Древни-
те империи са запомнени 
с техните внушителни 
постижения в сферата 
на инженерството. Мачу 
Пикчу в Перу, пирамидите 
в Египет и Пантеонът в 
Гърция са само една мал-
ка част. Но в същото 
време занаятчиите от 
тези епохи не само са 
били истински майстори 
в подобни мащабни про-
екти, но имат успех и на 
доста по-микроскопични 
нива.

Спор е д  съ в р еме н -
ните стандарти те са 
работили в отрасъл на 
технологията, наречен 
нанокомпозити. Това са 
вид материали, в които 
са смесени микроскопич-
ни частици, целящи ця-
лостното подобрение на 
материята. 

Има голям брой из-
вестни примери на антич-
ни артефакти, създадени 
на тяхна база. В древния 

град на маите Чичен Ица 
са открити азурени пиг-
менти, устойчиви на ко-
розия, познати като си-
ньото на маите, което е 
добито за пръв път през 
800-ата година от н.е. 
Това е сложен материал, 
който съдържа в състава 
си глина с нанопори, в кои-
то химически се примесва 
индигова боя, за да се по-
лучи устойчив на околна-
та среда пигмент. 

Купата на Ликург на-
пример е забележител-
но римско съкровище от 
около 400-ата година от 
н.е. Направена е от стък-
ло, което променя свои-
те цветове, изложено на 
слънчевите лъчи. Съдът 
съдържа златни и сре-
бърни наночастици. Те  
са разположени по такъв 
начин, че той изглежда зе-
лен при пречупена светли-
на, но яркочервен, когато 
лъчите преминават сво-
бодно през него.

Керамиката, датирана 
от Ренесанса, е декорира-
на със специална метал-
на политура в преливащи 
цветове, чиито блясък 
и нюанси се дължат на 
медни и сребърни наноча-
стици.

Съвременните уче-
ни провеждат опити на 
микро скопично ниво, за 
да разгадаят нанострук-
турата на подобни исто-
рически находки, но все 
още не могат да кажат 
със сигурност как са на-
правени. Как хората в 
древността са успели да 

разтворят тези метали 
в стъклото? Как са успе-
ли да постигнат такова 
хомогенно разпределение 
на наночастиците? Това 
са въпроси, върху които 
може да продължим да 
гадаем, но едва ли бихме 
могли да им дадем сигурен 
отговор.

Един  потенциа лен 
недостатък на подобно 
микроскопско изследване 
е това, че се разруша-
ва автентичният вид на 
самия артефакт. Когато 
има предостатъчно от 
него, какъвто е случаят с 
устойчивото на околната 
среда майско синьо, взи-
мането на проба за анализ 
не е проблем. Но когато 
находките са изключи-
телно редки, е много по-
трудно да се обясни тях-
ната изработка. Подобни 
проучвания дават полезна 
информация и указания за 
нови нанотехнологични 
изследвания. Разбиране-
то на механизма, който 
обяснява свойствата на 
майското синьо например, 
е дало на съвременните 

учени нова посока в тех-
ните изследвания на дру-
ги устойчиви пигменти с 
наноструктура. 

Изследователи  от 
Националния център по 
научни проучвания във 
Франция са анализирали 
материали с нанопори, на 
базата на които да могат 
да направят органичните 
бои по-устойчиви, както и 
да създадат нови пигмен-
ти на същата основа.

Подобни исторически 
находки са резултат от 
стотици години опити и 
експерименти. Специали-
стите в сферата на нано-
технологията в наши дни 
използват за основа по-
стиженията на древните 
творци и занаятчии. Но 
в същото време разпола-
гат и със знанията за по-
ведението и свойствата 
на атомите и молекулите, 
както и с високотехно-
логична техника, които 
им помагат да работят 
върху нови материи, про-
дукти и устройства на 
базата на нанотехноло-
гиите.

Германия стартира пилотен проект за пре-
воз на пътници с хибриден влак. Първоначално 
иновативното превозно средство ще се движи 
по направлението Ашафенбург – Милтенберг. 
Трасето в провинция Бавария има 14 спирки и е 
дълго 37 км.

Сега голяма част от влаковете се задвижват 
с дизелови и електрически двигатели, които се из-
ползват алтернативно в зависимост от това дали 
трасетата са електрифицирани или не.

Новото при Siemens Desiro Classic VT 642 е, че 
е оборудван с батерии и регенеративна спирачна 
система. На мястото на 275-киловатовите дизело-
ви двигатели има 315-киловатови хибридни захран-
ващи блокове. Иновативната система гарантира 
понижаване на вредните емисии с 25% и намаляване 
на разхода на гориво чрез натрупване на генерира-
ната по време на спиране енергия в литиевойонни 
батерии.

Благодарение на хибридните агрегати придвиж-
ването в населените места и районите на гарите е 
по-екологично, а натрупаната спирачна енергия се 
използва за стартиране, ускоряване или захранване 
на уреди.

Ако проектът се окаже успешен, той може бързо 
да направи железопътния транспорт още по-еколо-
гичен и енергоефективен.

Въглеродните нанотръби са 
сред най-здравите и устойчиви 
материали, познати на човека. Те 
намират редица приложения - от 
производството на високотехно-
логични строителни елементи до 
електрониката. Евтина и почти 
неизчерпаема суровина за тяхно-
то създаване изнамериха учени 
от университета на Аделаида в 
Австралия. Според тях масово из-
ползваните найлонови торбички 
могат занапред да намерят много 
по-сериозно приложение, влизайки 
в състава на суперматериала на 
бъдещето. Те разработиха евтин и 
ефикасен метод за превръщането 
на отпадната пластмаса във въгле-
родни нанотръби. 

В досегашната тех-
нология като катализа-
тор се използва кобалтов 
ацетат. Проблемът е, че 
употребата му струва 
скъпо, а само една пета 
от материала от пликче-
тата в действителност 
се преобразува във въгле-
родни нанотръби. 

Н о ви я т  м е т о д  с е 
състои в полагането на 
нанотръби върху алуми-
ниеви мембрани. Впослед-
ствие върху тях се нап-
ластяват въглеродните 
молекули, изолирани при 
изгарянето на найлонови 
торбички в пещ.

Надпреварата сред учените за 
строителните технологии за коло-
нии на Марс се ожесточава. Почти 
всичко необходимо за живота на 
първите заселници ще бъде напеча-
тано на триизмерен принтер, за да 
се използват суровините, които има 
Червената планета. Такива планове 
сподели организацията с нестопан-
ска цел Mars Foundation. Тя плани-
ра първият полет да е на 5 януари 
2018 г. Ако всичко е наред, космона-
втите ще стигнат до Марс и ще се 
завърнат на Земята в рамките на 
501 дни. 

Неправителствената организа-
ция бе основана от Денис Тито, кой-
то твърди, че идеята за овладяване 
на планетата ще даде неимоверен 
тласък на естествените науки и 
на технологиите, включително и в 
строителството. Експертите от-
белязват, че възможностите на 3D 
принтерите не трябва да се надце-
няват. Колонии на Марс през следва-
щите 10-20 г. се канят да постро-

ят също така от компанията Mars 
Van и основателят на Space X Елон 
Мъск.

Mars Foundation предлага с тяхна 
помощ да бъде разпечатано почти 
всичко, което е необходимо на ранни-
те заселници, включително жилища-
та и обзавеждането на домовете.

Те ще бъдат направени от три 
материала - полиетилен, полиестер 
и епоксидна смола. За получаването 
им са нужни кислород и метан. Пред-
ставителите на фондацията посоч-
ват, че знаят как да получат тези 
материали извън пределите на Зе-
мята. За отпечатването са нужни и 
стъклени влакна и цимент, които ще 
бъдат направени от пясъка, с който 
е покрита повърхността на Марс. 

С времето в колонията ще се появи 
оранжерия и към изходните матери-
али за принтера ще бъде добавено 
картофено нишесте.

Идеята за подобно селище на 
Червената планета е теоретично 
реализуема, но ще изисква астроно-
мически разходи, като според някои 
специалисти цената ще започва от 
100 млрд. долара.

Триизмерният принтер е машина, 
която печата в истинския смисъл 
на думата детайли от пластмаса 
или други материали по параметри, 
които са зададени в специален файл 
с чертеж. През следващата година 
устройството за първи път ще бъде 
изпробвано на борда на Международ-
ната космическа станция.

Хибридът обещава още по-ниски вредни емисии

Здравината и устойчивостта на материала  

са безспорни

Купата на Ликург е уникална заради приложената 

нанотехнология

В тези модули ще има жилища и дори оранжерия
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Ще им дарява сенаторската си заплата

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Който спечели млади-
те, негово е бъдещето. 
Към тази древна мъдрост 
се придържа известни-
ят италиански архитект 
Ренцо Пиано. Преди някол-
ко месеца той бе обявен 

за пожизнен сенатор. Той 
заяви, че се отказва от 
заплатата си на депутат, 
която ще превежда за фи-
нансирането на проекти 
на млади архитекти. 

Пиано е създател на 
емблематични сгради. 
Една от последните му 
творби е небостъргачът 
„Шард” в Лондон, който 

е най-високата сграда в 
Европа. Сега той иска с 
възнаграждението си да 
подкрепи проекти за об-
новяване на предградията 
или за модернизиране на 
обществени структури, 
например училища.

Пиано е експеримен-
татор, който определя 
архитектурната мода за 

цели поколения след себе 
си.  Обича заоблените 
форми на ценни дървесни 

видове толкова, 
колкото и ком-
пютърно обра-
ботени каменни 
кубове. Еднакво 
добре работи с 
метал и стъкло. 
Най-известни-
те му проекти 
през последните 
десетилетия са 
музеят „Немо“ в 
Амстердам, ре-
конструкцията 
на Потсдамския 
площад в Берлин, 
благодарение на 
която столицата 
на Германия има 
нов вътрешно-
градски център, 
проектът за не-

бостъргача London Bridge 
Tower на брега на р. Темза. 

Една от най-впечат-

ляващите сгради на Рен-
цо Пиано е културният 
център на името на Жан-
Мари Жибау в Нова Кале-
дония, построен между 
1991-1998 г. Комплексът, 
разположен на брега на 
Тихия океан, влезе в ис-
торията на архитекту-
рата на бъдещето като 
пример  за  синтез  на 
съвременно екологично 
отношение към местния 
ландшафт и строителни-
те традиции на коренно-
то население.

Фирмата му, наречена 
„Работилница за сгради 
- Ренцо Пиано”, има два 
главни офиса в Генуа и 
Париж. През 1998 г. той 
печели най-престижна-
та архитектурна награ-
да „Прицкер” за цялостно 
творчество. 

Британският творец Стивън 
Търнър плати 40 хил. паунда, за да се 
настани в огромно плаващо яйце от 
дърво. Всъщност домът и ателието 
на художника са регистрирани като 
лодка и обичайният й маршрут е по 
поречието на живописната Бюлей в 
графство Хемпшир.

Конструкцията Exbury Egg веро-
ятно е един от най-необичайните 
домове, които човекът е създавал. 
Яйцето с дължина над 13 м може да 
се носи по течението на реката 
нагоре и надолу в зависимост от 
приливните вълни, като влиянието 
му върху околната среда е мини-
мално. С него Стивън Търнър си е 

поставил за цел да насочи общест-
веното внимание към климатични-
те промени и начина, по който те 
се отразяват върху природата. Той 
ще прекара следващите 12 месеца 
на борда на Exbury Egg, работейки 
в нея. „Моите творби са вдъхнове-

ни до голяма степен от околната 
среда,  естествените процеси и 
връзката, която имаме с нея“, ко-
ментира Търнър. Той възнамерява 
да изучава живота и промените в 
климата, които настъпват в мал-
ката река Бюлей, докато плава по 
нея.

Създадено от архитекта Уенди 
Перинг и мениджъра на проекта Фил 
Смит, яйцето съдържа всичко необ-
ходимо за комфортното съществу-
ване на един човек. Има кухня и мал-
ка баня. Самият корпус е съставен 
от два слоя дърво, като между тях 
е наложен водонепромокаем слой от 
епоксидна смола.

Наклонът на кулата в 
Пиза намаля с 2,5 см бла-
годарение на проект за 25 
млн. британски лири. Ста-
билизационните работи, 
приключили през 2001 г., 
не само са спрели всяко 
по-нататъшно накланяне, 
но вече са започнали да 
изправят архитектурния 
паметник.

„Според изследване на 
учени от университета в 
Щутгарт, с които рабо-
тим, кулата ще продължи 
да се изправя с още няколко 
милиметра, след това ще 
се стабилизира, преди пак 
да почне да се накланя, но 
много по-бавно“, уточни 
техническият директор на 
паметника Джузепе Бен-

тиволио. „По този начин 
бъдещето й е гарантирано 
още 2-3 века“, добави той.

Преди проекта за ста-
билизирането му 56-ме-

тровият архитектурен 
шедьовър се накланяше 
с повече от милиметър 
всяка година. През 1993 г. 
наклонът й беше 5,4 м, при 

3,8 м през 1817 г. и само 
1,4 м през 1350 г. Кулата 
бе затворена за 10 г., за да 
бъдат подсилени основите 
и да се премахне водата 
под тях. Около паметника 
в кръг бяха инсталирани 
поддържащи стоманени 
кабели. След края на про-
екта кулата веднага се 
изправи с 38 см.

Изследване от т.г. по-
твърди, че камбанарията 
е стабилна. Скелето около 
кулата бе махнато през 
2011 г. - за първи път от 
две десетилетия. Атрак-
цията в Пиза привлича 6 
млн. туристи годишно, 
като 3 млн. си купуват би-
лети, за да изкачат осем-
те й етажа.

Правителството на 
Зимбабве планира възраж-
дане на туристическата 
индустрия в страната. 
Един от мегапроектите е 
създаването на увеселите-
лен парк, който ще напом-
ня на библейския Едем, или 
Райската градина. По този 
начин Хараре се надява да 
повиши туристическата 
привлекателност на стра-
ната. Паркът ще е на те-
ритория от 1200 хектара в 
околностите на град Вик-
тория Фолс. Очаква се при-
вличането както на мест-
ни, така и на чуждестранни 
инвеститори. В местната 
райска градина ще има хо-

тел, зоопарк и комплекс с 
умалено копие на водопада 
Виктория.

Истинският природен 
феномен е в околностите 
на едноименния град. Той 
е висок над 100 м и широк 
над 1000. Намира се на река 
Замбези в участъка, къде-
то тя се явява граница 
между Зимбабве и Замбия. 
Първият европеец, видял 
водопада, е Дейвид Ливинг-
стън. Това става през 1855 
г., като пътешественикът 
нарича обекта Виктория в 
чест на британската кра-
лица.

Докато Зимбабве беше 
разтърсвана от политиче-

ско насилие, бедност и хи-
перинфлация, туристите 
предпочитаха да почиват 
в слънчевия и спокоен ку-
рорт Ливингстън в съсед-
на Замбия. През последни-
те няколко години все пак 
те започнаха отново да се 
връщат. Според актуални 
информации само през пър-

вото тримесечие на тази 
година туристическият 
сектор на Зимбабве е ре-
гистрирал ръст на посе-
тителите от 17%. Смята 
се, че ако повишаването 
остане стабилно, секто-
рът може да реализира 15% 
от брутния вътрешен про-
дукт на страната. 

Китайците отново щурмуват Книгата на ре-
кордите на Гинес. В провинция Съчуан официално бе 
открито гражданското летище „Даочън”, което е на 
най-голяма надморска височина - 4411 м в света. По 
този показател то изпреварва досегашния първенец 
– пистата в тибетското селище Цамдо, която е на 
4334 м височина.

Аерогарата е на стойност близо 258 млн. долара. 
Капацитетът й е 280 хил. пътници годишно. Улесне-
ната връзка по въздуха ще помогне да бъде разра-
ботен за туристи резерватът Ядин, известен със 
запазените си природни богатства.

Китай започна програма за милиарди долари, це-
ляща да модернизира старите летища и да бъдат 
построени нови, особено в отдалечените западни те-
ритории, като начин за насърчаване на икономиката. 

Планира се в планините на южния японски остров 
Кюсю да бъде построен най-големият в света колай-
дер. Проектът за  ускорител на насрещни снопове от 
елементарни частици се оценява на 10 млрд. долара.

Комплексът за разлика от европейския „Голям ан-
дронен колайдер” (ГАК), имащ формата на кръг, ще 
бъде с линейна структура. Дължината му ще бъде 
30 км, което е с 3,5 км повече, отколкото дължината 
на този на Стария континент. 

Съоръжението в околностите на град Китаками, в 
северната част на острова ще стане най-голямата 
научноекспериментална установка в света, позволя-
ваща на учените да провеждат опити по изучаване 
на елементарните частици.

Тук ще има и миникопие на прочутия водопад

Поне видимо 

изправянето все 

още не си личи
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Най-популярната тур-
ска  трупа  „Огънят на 
Анадола” ще представи 
спектакъла „Еволюция” в 
зала 1 на НДК на 8 декем-
ври. Основната концепция 
на състава е срещата на 
цивилизациите – танцов 
портрет, който обединя-
ва източната и западна-
та култура, изпращайки 
универсално послание за 
световен мир.

Уникалният нов про-
ект „Еволюция” се осно-
вава върху митологията 
и историята на Анадола 
и съдържа 3000 танцови 
фигури. Гардеробът на ко-
лектива разполага с 2000 
костюма, 600 чифта обув-
ки, 12 000 м плат – всичко 
с обща тежест два тона 
и половина.

Зрелищните спектакли 
на трупата са резултат 
на дълги репетиции. С из-

През целия си съз-
н ат еле н  ж и в о т  и 
емблематична про-
фесионална кариера 
астрономът д-р Карл 
Сейгън е насочвал 
вниманието си към 
прекрасната загадъч-
ност на Вселената, 
успешно правейки я 
достояние на милиони 
хора. Това важи с пълна 
сила за откровението, 
наречено „Бледа синя 
точица”, чрез което 
ученият завършва ре-
волюционното си пъ-
туване през простран-
ството и времето. 

В книгата Сейгън 
проследява омагьос-
ващата история на нашите първи космически стъп-
ки и разглежда бъдещето, което ни очаква, докато се 
отправяме през Слънчевата система към далечните 
галактики, които се спотайват след нея. Изследването 
и евентуалното заселване на други светове не е нито 
фантазия, нито прищявка, настоява авторът, а необ-
ходимо условие за оцеляването на човешкия вид. Вдъх-
новен от едва мъждукащата ни планета, заснета през 
огромната дистанция на отдалечаващия се от Земята 
апарат „Вояджър 1”, писателят ни предлага вдъхновя-
ваща перспектива и мъдри съвети за оцеляването ни.

Карл Сейгън изиграва водеща роля в американската 
космическа програма от самото й начало. От 50-те 
години на ХХ век е консултант и съветник в НАСА, ин-
структира астронавтите на „Аполо“ преди полетите 
им до Луната и е експериментатор в експедициите 
„Маринър“, „Викинг“, „Вояджър“ и „Галилей“. Той е носи-
тел на 22 почетни степени от американски колежи и 
университети за приноса си към науката, литература-
та, образованието и запазването на околната среда, 
както и на множество награди за своята работа над 
дългосрочните последствия от ядрената война и пре-
кратяването на ядрената надпревара. 

Помага в разрешаването на загадките за висока-
та температура на Венера (масивен парников ефект), 
сезонните промени на Марс (отвяван от ветровете 
прах) и червеникавата мъгла на Титан (сложни орга-
нични молекули).

Награждавайки посмъртно д-р Сейгън с най-висшето 
си отличие, Националната научна фондация обяви, че 
неговите „изследвания трансформираха планетарната 
наука, а даровете му към човечеството са безкрайни...“

Разказан с остроумие и с крайно на-
силие, филмът е поучителна история 
за погрешно отношение към изкушени-
ята на съдбата. По думите на сцена-
риста Кормак Макарти това е „преду-
предителна история за хора, които се 
забъркват в нещо, което не трябва”.

Творецът е определян като „Ше-
кспир на Запада”, а незабравимите 
му герои пленяват въображението на 
милиони читатели. След като няколко 
от романите му – включително „Няма 
място за старите кучета“, който по-
лучи четири „Оскара“, бяха адаптирани 
за голям екран, той изненада всички с 
оригинален сценарий за „Съветникът“. 
В него героите са забележителни, об-
стоятелствата – тревожни, а остроу-
мието и хуморът придават още повече 
мрак на историята.

Веднага щом прочита текста, ле-
гендарният режисьор Ридли Скот реша-
ва да се захване с предизвикателство-
то: „Звучеше като изключителен разказ 
или новела – истинска емоционална 
въртележка. В сценария имаше епични 
ситуации и герои и  чувството за неиз-

бежност, че нещо ужасно ще 
им се случи и нищо не може 
да се направи, за да се предо-
тврати.”

Проектът придобива на-
истина звезден статут с 

привличането в актьорския състав на 
Майкъл Фасбендър, Хавиер Бардем, Брад 
Пит, Пенелопе Крус и Камерън Диас, чи-
ито запомнящи се герои вървят неумо-
лимо по пътя към катастрофата. 

Съветникът – чието име така и не 
се разкрива, е адвокат, който е изку-
шен да навлезе в мрачния и опасен свят 
на бързите пари. Скоро той научава, че 
едно погрешно решение може да има 
шокиращи и необратими последици. Въ-
преки че получава много предупрежде-
ния за потенциалните опасности да не 
участва в тази сделка, арогантността 
на Съветникът не му позволява да спре 
навреме.

Премиерата на новия ал-
бум на Влатко Стефановски 
Seir ще се състои на 28 но-
ември в Sofia Live Club. Бъл-
гарската публика ще е пър-
вата, която ще има шанса 
да чуе на живо най-новото 
от творчеството на ма-
кедонския виртуоз. Той ще 
дойде у нас с талантливите 
Джоле Максимовски (бас) и Дино Мило-
савлевич (барабани).

Един от най-талантливите европей-
ски китаристи започва музикалната си 
кариера още като юноша в легендарна-
та фюжън група „Леб и сол“, която умело 
смесва македонски фолклорни мотиви 
с модерен рок. След 13 издадени албу-
ма и множество концерти по цял свят 
Стефановски решава да се концен-
трира предимно върху солови проекти. 
Композира музика за филми и театрални 
спектакли, като сред безспорните му 
шедьоври е саундтракът към „Циганска 
магия“. Освен самостоятелно Влатко 
обича да работи и със световноизвест-
ни музиканти като Мирослав Тадич (в 
Live in Belgrade), Ману Каче (в „Кула од 
карти“), Тони Левин, Ян Акерман (в албу-

ма с интерпретации на блус стандар-
ти Thunder from the Blue Sky) и Теодосий 
Спасов, с когото изнасят концерти с 
Лондонската филхармония. Той е лидер 
и на европейския китарен проект Kings 
of Strings, с който обиколи Европа през 
тази година, а турнето пожъна огромен 
успех. 

Затова и никак не е изненадващо 
определението на британския вестник 
The Independent: „Влатко Стефановски 
е изключителен! Неговата лирична екс-
травагантност и жизнерадост лесно го 
отделят от общия китарен фон.” 

Билетите за концерта на виртуоз-
ния китарист в София струват 15 лв. 
и могат да бъдат намерени в мрежата 
на Eventim. На място цената им ще бъде 
20 лв.

Българската публика ще е първата, 
чула най-новото 
от виртуоза 
на китара

Среща на цивилизациите 
в зала 1 на НДК 

пълнителите идват и хореографи, 
естети, диетолози, масажисти 
и йога инструктори. Танцьорите 
имат теоретични часове по нота-
ция на ритмите на Анадола, за да 
достигнат до абсолютен перфек-
ционизъм в техниката си.

„Огънят на Анадола” започва 
световното си турне през 2002 г. 
и веднага получава покани в повече 
от 20 държави - Германия, Белгия, 
Холандия, Израел, Китай, Япония... 

Успехът на трупата се дължи 
на невероятния синтез на сто-
тици танцови стъпки и музика 
от различни региони на Турция. В 
сцените са вплетени елементи от 
митологията и затова според съз-
дателя на трупата Мустафа Ер-
доган те могат да бъдат нарече-
ни антична мозайка от любовта, 
културата, историята и духа на 
Анадола.

Групата е номинирана за „Гинес” 
като първата, изнесла предста-
вление в китайския парламент, и 
която е имала изява в Античния 
театър в Бодрум 2300 години след 
последния спектакъл в него.

Билетите за „Еволюция“ стру-
ват между 40 и 100 лв., като мо-
гат да бъдат намерени в разпро-
странителската мрежа на Eventim 
и в НДК.
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Светослав Загорски

А ко  т р ъ г н е т е  п о 
най-популярния и красив 
маршрут с автомобил из 
Европа, който беше дос-
тъпен за българите и пре-
ди 1990 г., то неминуемо 
ще стигнете до един от 
културните центрове на 
Стария континент – Вай-
мар. За да се озовете тук, 
ще минете през красивите 
столици Будапеща, Виена и 
Прага, но след 1550 км ще 
видите защо градчето, 
разположено на река Илм, 
е привлякло през XVIII и XIX 
век почти всички класици в 
литературата и музиката.

Малко са селищата 
в Европа, които толкова 
тясно да преплитат в ис-
торията си върхови дос-
тижения на демокрацията, 
културата и архитектура-
та. Най-ранните сведения 
за града са от 899 г. След 
Първата световна вой-
на тук се създава новата 
конституция на Германия, 
отменяща монархията и 
Германската империя. От 
името на града произхожда 
наименованието Ваймар-
ска република, отнасящо 
се за държавата в периода 
1919-1933 г.

Селището обаче  е 
буквално пренаситено 
от събития в историята 
си и от личности, които 
са направили малкия град 
велико средище на евро-
пейския дух. Естествено, 
когато се спомене името 
му, то първото нещо, за 
което се сещат тури-
стите, е паметникът на 
Йохан Волфганг фон Гьоте 
и Фридрих Шилер, постро-
ен точно пред сградата 
на Националния театър. 
Двамата велики творци 
работят заедно 11 години, 
като остават съединени 
даже след смъртта си. 
На самия паметник те са 
хванати ръка за ръка, кое-
то се разчита като сим-
вол на единението между 
двата огромни таланта. 
Въобще е много трудно да 
започнеш разказ за Ваймар, 
без да споменеш двамата 
литературни гиганти още 
в самото начало.

Почитателите на Гьо-
те могат да видят и да 
посетят основната му 
къща, разположена на пло-
щад „Фрауенплан”. Уникал-
ното е, че покоите, които 
50 години са обитавани от 
писателя и семейството 
му, са почти непокътнати 
от времето. Могат да се 
видят библиотеката на 
твореца, както и малката 
му спалня.

Гьоте обаче живее дъл-
го време и в 

прословутата Градинска 

къща,

която е част от го-
лямото имение с център 
княжеския дворец на ве-
ликия херцог Карл Август. 
Замъкът започва от Пло-
щада на демокрацията във 
Ваймар, а цялото имение е 
разположено по течение-
то на Илм. Зеленият парк 

е изключително красив и 
в него се намира Градин-
ската къща, която е била 
изградена под зоркото око 
на самия Гьоте. Поетът е 
имал и безспорен талант 
на архитект. Разходката 
из парка ще ви отведе до 
красивата неокласическа 
Римска къща, която е била 
обитавана от самия хер-
цог.

Гьоте има заслуга и за 
още един архитектурен 
шедьовър в града и това е 
прословутата библиоте-
ка на херцогиня Ана-Ама-
лия, майка на Карл Август. 
Именно тя е основният ме-
ценат през XVIII век, който 
привлича в града десетки 
поети и композитори, кои-
то основават прословутия 
ваймарски класицизъм. Ос-
вен Гьоте и Шилер в гра-
да творят през различни 
периоди известният поет 
Кристоф Виланд, филосо-
фите Фридрих Ницше и 
Йохан Хердер, а Йохан Се-
бастиан Бах е назначен за 
придворен органист и ка-
пелмайстор. Малко по-къс-
но през 1848 г. на същата 
длъжност е и друг гениа-
лен композитор – Ференц 
Лист.

Херцогиня Ана-Амалия 
има огромна заслуга за 
това, което днес е Вай-
мар. Нейната библиотека, 
която сериозно пострада 
от пожар през 2004 г., се 
счита за една от най-бо-
гатите и интересни в Ев-
ропа. Книгохранилището е 
част от 

Зеления дворец 

– великолепна сграда в 
стил рококо, като съхраня-

ва над 850 000 тома. Ос-
новната част от книгите 
са свързани с ваймарския 
класицизъм. Тук е и най-го-
лямата колекция от произ-
ведения на Уилям Шекспир 
в континентална Европа.

Разбира се, Ваймар не 
е само класицизъм. Тук е и 
люлката на съвременното 
модернистично течение в 
дизайна. 

В града отваря врати 
легендарната школа „Ба-

ухаус”, като същата се 
превръща в архитектурно 
течение. То е новаторска-
та дизайнерска школа, коя-
то преобръща представи-
те на германците след 
края на Първата светов-
на война. Историята на 
„Баухаус” започва, когато 
Валтер Гропиус заедно с 
група художници и дизай-
нери решават да обединят 
Ваймарското училище за 
изобразителни изкуства с 

това за художествени за-
наяти на Анри ван де Вел-
де. Целта на сдружението 
била да се даде начало на 
дизайнерски стил за нуж-
дите на архитектурата и 
като цяло за новото време 
след войната. 

Усилията на творците 
се обединили в създаване-
то на предмети, които да 
предизвикват едновремен-
но естетическа наслада, 
но и да са ефикасни и да 
се произвеждат масово и 
евтино. 

Сдружението прави 
различни мебели, грънчар-
ски изделия и тапети. В 
оригиналната училищна 
сграда в града днес е раз-
положен университетът 
„Баухаус”, а в „Баухаус” му-
зеум може да разгледате 
типични образци и пред-
мети от мебелировката в 
стила на школата. 

Естествено в селище-
то има и места, които не 
са толкова пряко свърза-
ни с Гьоте или със сти-
ла. На всяка цена трябва 
да видите централния 
площад Марктплац с не-
оготическата сграда на 
кметството, пред която 
е статуята на Нептун. 
На този площад е извест-
ната ренесансова къща 
с фронтона на великия 
художник Лукас Кранах - 
стари. 

В съседство е исто-
рическият, декориран в 
стиловете ар деко и „Ба-
ухаус” хотел „Елефант“ от 
1696 г. Никой не си спом-
ня произхода на неговото 
име. Самият Гьоте праз-
нува 80-ия си рожден ден 
именно тук.

Красиво място, което 
трябва задължително да 
посетите след напуска-
нето на Ваймар, е близки-
ят замък „Белведере”. Той 
представлява елегантна 

лятна резиденция на Карл 
Фридрих и Мария Павлов-
на. Първоначалната по-
стройка на мястото на 
двореца е издигната през 
1724 г. от Ернст Август, 
който бил племенник на 
херцог Вилхелм Ернст. 

Сградата, която е по-
строена тогава на юг от 
Ваймар, се използва като 
резиденция за лов на фаза-
ни. По-късно върху нейни-
те основи се появява за-
мъкът „Белвю”, а след него 
и самият

дворец „Белведере”.

Мария Павловна е „ви-
новна” и за изграждането 
на руската градина през 
1811 г., която е оформена 
по подобие на Павловския 
дворец. Малко по-късно са 
построени и градина ла-
биринт и летен театър. 
В допълнение Павловна 
прави и невероятно бога-
та ботаническа градина в 
дворовете на „Белведере”. 

Руски ят правосла-
вен параклис е надгробен 
неин паметник. Той е бил 
построен от 1860 г. до 
1862 г. под ръководство-
то на Карл Хенрих Щрей-
хган в стила на стари 
руски църковни постройки 
по проекти от Москва. 
Под надгробния параклис 
се намира саркофагът на 
херцогинята. С помощта 
на подземен проход сарко-
фагът на великия херцог 
Карл Фридрих е поставен 
до нейния.

Днес в замъка „Белве-
дере” се демонстрират 
избрани произведения на 
художествените занаяти, 
сред които скъп порцелан, 
фаянс, стъкло и изиска-
на мебел от XVII, XVIII и 
XIX век. 

Както казахме в нача-
лото, Ваймар е разположен 
на изключително наси-
тен с интересни места 
туристически маршрут 
през Централна Европа. 
Ако продължите на запад, 
ще минете през още три 
прекрасни немски града – 
Ерфурт, Касел и Мюнстер. 
Най-тъжното обаче е, че 
по маршрута има и една 
страшна точка и това 
са останките от концен-
трационния лагер „Бухен-
валд”. Те са само на 8 км 
от Ваймар и е добре всеки, 
който иска да знае за кра-
сивите времена на Европа, 
да погледне и грозните, за 
да не се повтарят никога 
повече.  

Централният площад

Замъкът „Белведере”

Библиотеката на 

херцогиня Ана-Амалия

Градският 

дворец

Къщата на Гьоте

Сграда във Ваймар в типичен 

стил „Баухаус”

Снимки panoramio.com
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Dobrinka Krasteva, Director 
of “Programming of EU funds” 
Directorate at the Council of Ministers:

Eng. Vladimir Vutov, member of the BCC Executive Board: 

Construction of infrastructure attracts 
investment in other sectors as well

Mrs.  Krasteva, 
tell us more about 
the strategy that is 
being prepared for 
integrated terr i to-
rial investment in the 
Northwestern region. 
Why does work on 
this document start 
now and can it be ap-
plied from the beginning of the next programming period? 

The Northwestern region (NWR) was included in the part-
nership agreement for the period 2014-2020 as a pilot one, 
in which can be applied the model of integrated territorial 
investment (ITI). By the end of 2013 is to be developed a 
cross-sector integrated strategy for territorial development 
of the region. It is expected by early 2014 the strategy to be 
submitted for approval by the Council of Ministers. 

The document is a key tool that creates the necessary 
basis for the planned application of the ITI approach. It will be 
developed in line with the regional development plan of NWR 
in accordance with the existing institutional, regulatory, organi-
zational context of the current national system for planning 
and management of the territory. The aim is to focus on the 
development of the poorest and most underdeveloped Bulgar-
ian region by creating the necessary conditions for capitali-
zation of local advantages, existing potential and resources. 

Furthermore, through the strategy will be solved the main 
problems. In order to achieve the desired positive result, inter-
ventions should have clear spatial outlines and high specifica-
tion of the projects and the expected effect on the territory of 
their implementation. 

Eng. Vutov, at the recent meet-

ing of the Board of the Bulgarian 

Construction Chamber you were 

elected as member of the Execu-

tive Board of BCC and of the Com-

mittee on transparency of financ-

es. What should be the main tasks 

of the organization? 

The Bulgarian Construction 
Chamber is ambassador of the in-
dustry to the administration and so-
ciety. It promotes the successes of 
the sector and the good news made 
by Bulgarian builders in Bulgaria 
and abroad. Furthermore, BCC suc-
cessfully defends the interests of 
companies in terms of fairness and 
equality, which are very important for 
the survival of companies in an eco-
nomic crisis and increasingly tough 
competition. The timely position of 
the management of BCC against the 
criterion “lowest price” in selecting 
a contractor in public procurement 
in construction was very important. 
In public interest are the efforts of the 
organization to work on the concept of 
electronic files of major infrastructure 
projects and for conducting electronic 
tenders under the Public Procurement 
Act. 

Personally, since the recent meeting 
of the Executive Board I received more 
responsibilities with the new posts. What 
my colleagues and I in the Committee 
on transparency of finances will try to 
achieve is to have more clarification on 
how the BCC funds are spent.

The Chamber should continue to be 

an advocate of the interests of the in-
dustry and to fight for survival in the eco-
nomic crisis and its successful develop-
ment after the recession. In this regard is 
particularly important the activity against 
rigged tenders, guiding or interpretive re-
quirements in them, which contributes to 
more justice. The reasonable simplifica-
tion of tender procedures under PPA and 
enhancing their transparency through 
their electronic tracking and accessibil-
ity are crucial to business. I will work to 
optimize the regulatory act. The main 
problems are related to the criteria laid in 
large projects with European funding and 

make difficult the participation of Bul-
garian companies. For example, in our 
country there are not many established 
regional landfills and sewage treatment 
plants but in these tenders is laid the 
condition for participation candidates to 
have built two or four such sites. In this 
way is excluded the possibility for inde-
pendent applying of Bulgarian builders 
and they are forced to apply with for-
eign companies.  I think this works well 
somewhere but in other cases problems 
occur because foreign companies have 
experience but are not familiar with our 
rules. It is also necessary the criteria 
in tender procedures to be simplified. 

A problem is also payment by the 
municipalities and the state. The ten-
der documentation should be changed. 
In some contracts are pledged pay-
ments up to 90 days – this means three 
months co-financing by the builder. 

I follow the proposed amendments 
to PPA. If accepted, processes will run 
better. There are a lot of companies 

that just appeal any order, whether or not 
they have reasons. In some cases they 
even try to blackmail the company win-
ner. When introducing a rule for a deposit 
many companies will think twice about 
attacking without reasonable grounds 
the order before CPC. 

Meanwhile the Bulgarian Construc-
tion Chamber can take more responsibil-
ity for maintaining professional and qual-
ity control mechanisms and inspections 
of the industry to ensure the relevant 
required by regulatory acts criteria for 
contractors. Construction of Cherno 

More Motorway may 
start in 2016 

CEZ Bulgaria inaugu-
rated the new 110-kV dry 
power cable line “Geshov” 
which connects upgraded 
substations “Sredets” and 
“Hipodruma” in the capital. 
The symbolic push of a but-
ton marked the completion 
of the largest reconstruction 
of the electricity network in 
Sofia for the past 30 years. 
The project worth BGN 8 mil-
lion is the first step towards 
an overhaul of the electric-
ity infrastructure of the city. 
The ceremony was attended 

by Deputy Mayor of Sofia 
Municipality Doncho Barba-
lov, H.E. Pavel Vacek Ambas-
sador of the Czech Republic 
to Bulgaria, Chairman of the 
BCC Board Eng. Svetoslav 
Glosov, business represent-
atives as well as managers 
of companies of the CEZ 
group. 

“I am extremely grateful 
to all of our employees and 
partners for their work and 
efforts put in this important 
for us and for all of Sofia 
project. I also want to thank 

the Sofia Municipality and 
personally the Mayor Yor-
danka Fandakova for her as-
sistance and the citizens of 
Sofia for their patience and 
understanding shown in the 

last two months. The project 
implementation will make 
the capital a safer and more 
comfortable city to live in,” 
said Peter Dokladal, regional 
manager of CEZ Bulgaria. 

The construction of the Cherno More Motorway may 
begin after two years. This was stated by Minister of Re-
gional Development Desislava Terzieva at the opening 
of the national conference “Black Sea ring highway – 
Challenges and Perspectives” held in Burgas. The forum 
was attended by Deputy Minister of Transport, Information 
Technology and Communications Petar Kirov, Chairman 
of the Board of Road Infrastructure Agency Eng. Stefan 
Chaikov, representatives of the University of Architecture, 
Civil Engineering and Geodesy, of local authorities and 
the business.

“By 2016 should be prepared the project for construc-
tion of the motorway, the assessment of the environmen-
tal impact and to be held alienation and tender proce-
dures. At present we have completed feasibility studies 
on the site,” said Desislava Terzieva.  

CEZ completed the most important 

Savings will be invested in road repairs 
The funds allocated for winter 

maintenance are BGN 60 million, 
said Minister of Regional Develop-
ment Desislava Terzieva at a press 
conference. It was attended by Eng. 
Stefan Chaikov, Chairman of the 
Board of the Road Infrastructure 
Agency, Commissioner Anton An-
tonov, head of “Traffic Police” and 
others. 

A total 3,000 machines will be 
responsible for the cleaning of snow 
from the twenty thousand kilometers 

national road network. According to 
Terzieva, there is complete organi-
zation; available are also the needed 
salt, sand and chemicals. According 
to her, risk stretches are the pas-
sages Petrohan, Shipka and Predela. 
The regime for winter is introduced 
from today; 24-hour shifts will run. 

The regional minister said that 
the companies have been checked 
but inspections will also continue 
next week. At present, the com-
panies that will maintain the roads 

should have on store 60% of the 
needed materials provided in their 
contracts. A total 367 thousand tons 
of sand are needed, but so far are 
provided 257 thousand tons. 

15 regional road departments are 
ready for action and 8 have problems. 
Among them are Pleven, Blago-
evgrad, Haskovo and Pernik, where 
was found insufficient availability of 
the needed materials or equipment. 
It was promised next week mistakes 
to be corrected. 
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Футбол

Тенис

Волейбол Сумо

Баскетбол

БСФЛ

Южноамериканците разбиха Йордания в баража

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Уругвай на практика 
се класира за световното 
първенство по футбол в 
Бразилия догодина. От-
борът на Оскар Табарес 
спечели гостуването си 
на Йордания с 5:0 в първи 
плейофен мач за класира-

Световната футболна органи-
зация ФИФА обяви предварителна 
програма за срещите от Световно-
то първенство по футбол в Бразилия 
през 2014 г. Турнирът ще започне на 
12 юни в 23:00 часа наше време с мач 
между първия отбор в група А (Бра-
зилия) и втория при жребия.

Срещите в груповата фаза на 
Мондиала ще започват по различно 
време - от 19:00, от 22:00, от 23:00, 
от 1:00 и от 4:00 ч. В 1/8 и 1/4-фи-
налите на Световното срещите ще 
бъдат само от 19:00 и 23:00 ч. наше 
време, а полуфиналите от 23:00 ч.

Финалът е в Рио де Жанейро 
на 13 юли с начален час 22:00 наше 
време.

Напрегнат мач предло-
жиха отборите на „Пайп 
Систем“ и „Стройкомерс 
РС Инженеринг“. Бърз гол 
на капитана Емил Мето-
диев осигури преднина за 
„тръбите“ и въпреки уси-
лията на съперника този 
резултат се запази чак до 
почивката. Второто полу-
време започна по иденти-
чен начин и отново Емил 
Методиев отбеляза за 2:0. Нов гол за „Пайп“ падна само 
8 минути преди края и сякаш предреши изхода на мача в 
полза на фаворита в двубоя. Не така мислеха играчите 
на „Стройкомерс“. В последните 4 минути те отбеля-
заха два гола и направиха финала на двубоя наистина 
вълнуващ, но така и не реализираха още попадения - 3:2. 

След победата в миналия кръг играчите на Yes Hes 
започнаха със самочувствие срещу намиращия се доста 
по-напред в класирането отбор на G.P.Group. Пределно 
мобилизирани и концентрирани, „лилавите” се отте-
глиха с гол аванс на почивката. По-активната игра на 
G.P.Group бе материализирана още в началото на вто-
рата част - 1:1. Нов гол за Yes Hes върна преднината, 
а само 5 минути преди края Росен Ненчев я затвърди 
на 3:1. Оказа се, че това не е всичко в този двубой. 
G.P.Group се вдигнаха на тотален щурм и в оставащите 
две минути те съумяха да изравнят резултата с 2 гола 
на Данислав Цветанов. 

В друг мач лидерите „Райкомерс“ се изправиха срещу 
сериозния отбор на „Нитера Груп“. Първото полувреме 
ще се запомни с надмощието на „Райкомерс“ и логично 
те се оттеглиха на почивката с комфортна преднина - 
5:1. Противно на очакванията за лек мач до края „Нитера 
Груп“ се вдигнаха и само за 3 минути доведоха резул-
тата до 5:4 и направиха двубоя доста напрегнат. Но 
лидерите във временното класиране не се огънаха. Оп-
итният Стоил Фърцов отново беше над всички и в този 
мач и бързо увеличи преднината на „Райкомерс“ с нови 
2 гола. Той е с общо 5 попадения в двубоя. Това сякаш 
прекърши играчите на „Нитера“, а и липсата на техния 
напуснал капитан Ангел Ангелов си каза думата особено 
в защитната линия. До края Петър Козарев отбеляза 
още един гол, оформяйки крайното 8:4 за „Райкомерс”.

 „Нитера“ не успя срещу „Райкомерс“

Новак Джокович за втора поредна година триум-
фира на финалния тенис турнир на АТР в Лондон, след 
като в мача за титлата се наложи над световния 
номер 1 Рафаел Надал с 6:3, 6:4.

За сърбина това бе общо третият трофей от 
тази надпревара, като той продължава да е в серия 
от 22 поредни победи и няма загуба от US Open на-
сам, когато отстъпи именно на испанеца.

Въпреки загубения финал в Лондон обаче Рафа про-
дължава да води в общата статистика на сблъсъци-
те с Ноле с 22:17 победи.

С успеха Джокович заработи чек за 1 923 000 до-
лара от наградния фонд, както и 1500 точки за све-
товната ранглиста. Испанецът пък прибра 1 013 000 
долара и 1000 точки.

„Този мач няма да промени моята кариера. Да, раз-
очарован съм, но не бях фаворит. Опитах се да се 
боря за всяка топка, да бъда позитивен във всеки 
един момент, дори и когато мачът не вървеше в моя 
полза”, заяви Надал след срещата.

„След финала в САЩ трябваше да размисля хубаво 
и да анализирам своите грешки, особено в мачовете 
срещу Надал. Трябваше да разбера от какво точно се 
нуждае моята игра, за да мога да печеля срещу него. 
Мисля, че резултатите в мачовете ми доказаха това, 
че съм работил много и изключително упорито в по-
следните два месеца”, каза от своя страна Джокович.

Отборът на „Левски“ по-
стигна първа домакинска побе-
да през новия сезон в „Еврохолд 
Балканска лига“, надигравайки 
черногорския „Теодо“ (Тиват) в 
зала „Универсиада” с 91:85. „Си-
ните” и гостите предложиха 
на зрителите интересен мач, 
а ключова за успеха на бълга-
рите се оказа стрелбата им 
от дистанция. Те реализираха 
52% от опитите си от зоната 
за три точки (16/31). Успехът 

бе общо втори за родния вице-
шампион, който има и две загу-
би, а „Теодо“ вече е с баланс от 
една победа и три поражения.

Павел Иванов и Лайънъл 
Чалмърс бяха най-резултатни 
за победата с по 18 точки, а 
Джумейн Джоунс бе близо до 
трипъл-дабъл и се отчете с 12 
точки, 19 борби и 8 асистен-
ции. За гостите Саво Джика-
нович вкара 17 точки, а Никола 
Вучурович приключи с 15.

Вече е ясна програмата за предстоящите световни 
квалификации на мъжкия и женския ни национален отбор 
по волейбол.

Дамите започват битката за Мондиала в Италия '14 
с мач срещу Словакия на 3 януари. През втория ден от 
квалификациите в Самоков съперник ще ни бъде Чехия, а 
в последния ден - Беларус. Класират се победителите в 
групите плюс два от най-добрите втори тимове.

Мъжкият ни отбор започва срещу състава на Ки-
пър. Сблъсъкът е първи от група I в Опава (Чехия). През 
втория ден „лъвовете“ играят с Холандия. Последният 
мач от квалификацията ни противопоставя срещу до-
макините от Чехия.

За световното първенство в Полша през 2014 г. се 
класират 24 състава - петте отбора, спечелили квали-
фикационните си групи, плюс най-добрия втори.

Най-добрият български сумист в историята Калоян 
Махлянов-Котоошу се оттегли заради контузия преди 
четвъртия кръг на турнира по сумо във Фукуока. Той 
извади лявото си рамо при загуба от Шоходзан и няма 
да може да продължи в надпреварата. Българинът ще се 
възстановява в следващите четири седмици.

Той ще запише отрицателен баланс във Фукуока, 
което означава, че след 47 поредни състезания Кото-
ошу ще загуби втория по сила ранг в сумото одзеки и 
ще бъде понижен в секиваке за следващия голям зимен 
турнир за Купата на императора през януари.

Другият българин Даниел Иванов-Аоияма използва 
техниката цукиотоши при успеха над Такарафуджи. Така 
той записа третата си победа от четири мача.

Йокодзуна Хакухо, който се бори за пета поредна 
Купа на императора и общо 28-а в кариерата си, по-
стигна четвърти успех, след като надделя с йорикири 
над маегашира-2 Кьокутенхо.

Другият велик шампион Харумафуджи също продъл-
жава без грешка, след като се справи с маегашира-2 
Тойоношима с хватката сузотори.

не на Мондиал 2014 и само 
чудо може да го остави 
извън най-големия подобен 
форум на планетата.

Головото шоу на ста-
диона в Аман започна в 
22-рата минута след по-
падение на Масимилиано 
Перейра, а малко преди по-
чивката Кристиан Стуани 
покачи на 2:0.

Явното превъзходство 
на южноамериканците 
продължи и през второто 
полувреме, когато Николас 
Лодейро (69'), Кристиан 
Родригес (78') и Едисон 
Кавани (90+2') пратиха за 
пореден път топката във 
вратата, пазена от Моха-
мед Шатнави.

Реваншът, който ще 
бъде от протоколен ха-
рактер, ще се проведе на 
21 ноември в Монтевидео.

Сърбинът се наложи над настоящия 

№1 Рафа Надал

Ясна е програмата на волейболистите 

ни за квалификациите за СП
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В следващия брой 
очаквайте

Андрей Цеков, 
зам.-председател на УС 
на КСБ
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Людмил Митакев

Собственикът на Facebook Марк Зукър-
бърг спечели над 380 млн. долара само за 
един ден, а пазарната оценка на компани-
ята му надмина 100 млрд. долара. В инфор-
мационния век това като че ли вече никого 
не учудва. Общественото мнение по-ско-
ро е ангажирано с чудатостите на тех-
нологичните милиардери. Добър пример е  
Зукърбърг, който обгражда имението си с... 
други къщи.

Изживявайки страхът на всеки соб-
ственик на жилище, който ще изгуби кра-
сивата си гледка, ако до неговия дом бъде 
построен недобре обмислен обект, той е 
закупил четири постройки, намиращи се в 
непосредствена близост до огромната му 
къща с пет спални в един от най-шикозните 
квартали на Пало Алто, САЩ. Зукърбърг е 
платил общо 30 млн. долара за тях. Според 
запознатите със сделката той не възнаме-
рява да си строи собствен палат, а просто 
отдава под наем жилищата на семейства-
та, които са живели в тях.

Мултимилиардерът е взел решението, 
след като разбрал, че в съседство щели да 
бъдат изградени огромен супермаркет и 
други сгради.

Марк Зукърбърг, който в продължение 
на много години е живял под наем в модер-
ни квартири, разкри, че преди две години 
е инвестирал 7 млн. долара в имота си в 
Crescent Park в Пало Алто. Там той живее 
с жена си Присила Чан. Зукърбърг е платил 
различна сума за всяка съседна къща. Само 
едната от тях струвала 14 млн. долара. 
Брокерът в Sereno Group Джеймс Янг казва, 
че цената на имота е абсурдно висока, дори 
и за този скъп квартал. 

Той е само една от забележителните 
личности в технологичния сектор, които 
имат дом сред озеленените улици на Пало 
Алто. Директорът на Yahoo Мариса Майер 

и Лари Пейдж от Google също живеят там. 

И други правят екстравагантни инвестиции

Според Business Insider има технологични 
шефове, които са по-популярни за широката 
аудитория с екстравагантни покупки, от-

колкото с работата си. 
Бившият президент на 
Facebook и съосновател 
на Napster Шон Паркър се 
ожени за певицата и ком-
позиторка Александра Ле-
нас. За сватбата, която 
беше организирана в на-
ционалния парк Big Sur в 
Калифорния, той похарчи 
10 млн. долара. За създа-
ването на декорите Пар-
кър е ползвал услугите на 
художник от филмовата 
трилогия „Властелинът 
на пръстените“. На те-
риторията на парка е 
била издигната шатра, а 
наоколо са били построе-

ни изкуствени водопади, стълби и танцови 
площадки. Това е станало в непосредствена 
близост до райони, в които живеят застра-
шени видове животни и птици. Разрешител-
ното е струвало доста. И за да е пълна кар-
тината - за всеки гост са ушити костюми 
по поръчка.

Основателят на Amazon Джеф Безос 
инвестира 42 млн. долара за създаването 
на уникален по рода си часовник, който ще 
работи 100 века, без да спира и без да се 
забавя или да избързва. Часовникът ще бъде 
изграден в Тексас. „Ако мислим дългосрочно, 
можем да постигнем неща, до които иначе 
няма да се докоснем. Това е символ, а те 
въздействат много силно“, обяснява Безос 
странната си инвестиция.

Основателят на PayPal и първият вън-
шен инвеститор във Facebook Питър Тийл 
даде 3,5 млн. долара за разработване на 
технологии против стареенето, тъй като 
искал да живее вечно. Той се опитва да съз-
даде и своя държава край бреговете на Ка-
лифорния, която е нарекъл остров Утопия. 
Това е и наименованието на въображаемия 
остров, описан от Томас Мор, където има 
съвършена социална, правна и политическа 
система. Според милиардера строител-
ството в световния океан е единственият 
вариант за създаването на ново общество 
на Земята, където няма да има социално 
осигуряване, заплатите ще са оптимални 
и ще има забрана на всякакъв вид оръжие. 

Шефът на Google Лари Пейдж се раздели 
с 45 млн. долара за суперяхта. На нея има де-
сет апартамента, хеликоптерна площадка 
и фитнес зала. Бившият главен изпълните-
лен директор на Google Ерик Шмид също се 
радва на подобна придобивка, но тя е по-
голяма и по-скъпа и струва почти два пъти 
повече. Освен това той инвестира много 
сериозно в изследвания на океаните. Нищо 
чудно след време да чуем любопитни фа-
кти за проекти, подобни на космическите 
авантюри на холивудския режисьор Джеймс 
Камерън, който сериозно иска да добива по-
лезни изкопаеми от други планети.

Чудатостите на технологичните милиардери

Тийл строи в океана своята държава Утопия

Часовникът на Безос ще работи 100 века

Пало Алто е добро място за живот

ЕДНО ВРЕМЕ

Архитект Георги Овчаров 
завещава шедьоври в София

хитект Георги Овчаров

ОБЩИНИ

ЛЕСИЧОВО – обновяване  
с европейски проекти

ИНТЕРВЮ 

Добромир Симидчиев,  
зам.-министър на 
регионалното развитие 

б С в
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

- Вие ли сте главният 
счетоводител Петров?

- Да, аз съм.

- Много съм слушал  
за вас. 

- Да, ама нямате 
доказателства!

Все още 
не са осигурени 
в необходимата 
степен техника 

и суровини от 
петноподдържащите 

фирми 
в Пернишко.
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ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

За контакти:  0888 55 39 50

Ц
ен

и
те

 с
а 

бе
з 

Д
Д

С

Цени за членове на КСБ

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/661479, факс 046/665480
e-mail: abc_en@mail.bg

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

Еластоизол оптимум ХПП3.0 - 2,59 лв./м2

Еластоизол оптимум ТКП4.0 - 3,77 лв./м2

Еластоизол оптимум ХКП4.0 - 3,08 лв./м2

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно - 4,43 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0 - 3,00 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0 - 4,23 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

от 2,59 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Уважаеми колеги,
В този брой ще ви запознаем със СПА центъра към хотелски комплекс „Каменград“ в Панагюрище. Там фирма 

„Акватек” ЕООД участва в проектирането, доставката и монтажа на технологичното оборудване, облицовката на 
басейните и изграждането на СПА центъра. Изпълнението на проекта започна през октомври 2011 г. и приключи 
през януари 2012 г.

СПА центърът на хотелски комплекс „Каменград” е снабден с минерална вода и е проектиран да посрещне и 
най-високите изисквания на своите посетители. Разнообразието от процедури дава възможност за пълноценен 
релакс и отдих. 

Чудесно начало за едно вълнуващо СПА преживяване е рефлексотерапевтичната пътека, която се намира в 
центъра на термопомещението, пълно с уникални водни ефекти. Зоната представлява пътека от речни камъни, 
съобразена с биологичните възприятия на човек за топло и студено. Целта е да се активира кръвообращението 
и доброто оросяване.

Благодарение на приятната температура и отпускащата обстановка лакониумът е много добро място за 
започване на термопроцедурите. Това е топла стая, където температурата достига до 50-60° С. Тук можете 
да релаксирате в суха и топла обстановка, докато тялото се загрява бавно и нежно. След лек душ може да се 
пристъпи към следващата процедура.

Неповторимо усещане, примесено с аромат на мента, евкалипт и гореща дървесина - това е финландската 
сауна. При нея температурата достига до около 100° С с електрическа печка, в която са разположени вулканични 
камъни. Престоят в сауната трябва да е в рамките на 10-15 мин. 

Следва охлаждаща процедура. Тук имате право на избор. Леден фонтан, приключенски душ или контрастни 
душове. При последната възможност има редуващи се струи топла и студена вода, примесени с аромат. Смята 
се, че това е метод за детоксикация и подобряване на кръвообращението.

Парната баня е топло помещение с нежна пара с приятна температура, благодарение на което се създава 
висока влажност. Температурата варира между 40° С и 50° С. Влажността се поддържа на около 100%. Процедурата 
благоприятства за доброто състояние на кожата и косата и тяхното регенериране.

Билковата сауна е чудесен преход към масажните процедури. Разликата с другите помещения от този тип е, 
че се монтират системи, които впръскват билкови аромати или вода върху сушени билки. По този начин кожата 
се подготвя за прием на масажни масла и подпомага способността на клиента да се отпусне емоционално и физи-
чески. Билковата сауна е прекрасна алтернатива за хора, които предпочитат по-ниски температури.

В следващия брой очаквайте представянето на останалите терапии и процедури, предлагани в СПА центъра 
към хотелски комплекс  „Каменград”, Панагюрище.


