
Свилена Гражданска

Предизвикателствата при изграждане-
то и експлоатацията на пречиствателни 
станции за отпадни води са основна тема 
на научнопрактическата конференция, 
организирана от Камарата на строите-
лите в България и Българската асоциация 
по водите. Форумът, който се провежда 
за трета поредна година, ще се състои 
на 26 ноември в столичния „София хотел 
Балкан”. Целта, която си поставят органи-
заторите, е да съберат експертното мне-
ние на всички страни, включени в процеса 
на изграждане и експлоатация на ПСОВ - 
възложители, проектанти, консултанти, 
строители, надзор. 

Конференцията ще бъде официално от-
крита от министъра на околната среда 
и водите Искра Михайлова и от арх. Иван 
Данов, министър на инвестиционното про-
ектиране.  

Във форума ще се включат и Добромир 
Симидчиев, зам.-министър на регионално-
то развитие, и Джейхан Ибрямов, зам.-ми-
нистър на инвестиционното проектиране. 
Инж. Светослав Глосов, председател на 
Камарата на строителите в България, ще 
представи гледната точка на строителния 
бранш за предизвикателствата при изграж-
дането на ПСОВ, както и идеите на Камара-
та за усъвършенстване на нормативната 

Тази седмица в броя
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ЗУТ не отговаря 
на динамиката в бранша

Очакваме 2014-а 
да е годината на мащабно 
строителство в София

Реформата 
ще въведе ред 
в сектор ВиК 

Двете организации събират възложители, бенефициенти и изпълнители 
на 3-тата научнопрактическа конференция за изграждането и 
експлоатацията на пречиствателни станции за отпадни води

база за провеждане на обществени поръчки 
в сектора. Председателят на Българската 
асоциация по водите инж. Иван Иванов ще 
сподели опита от практиката на компа-
ниите от водния сектор, както и какво е 
необходимо, за да се оптимизира процесът.

На форума ще бъде представено те-
кущото изпълнение на ОП „Околна среда“ 

2007-2013 г. Ще се обсъждат трудностите 
при проектирането и строителството на 
ПСОВ. Ще бъдат дискутирани предизвика-
телствата при пуска и експлоатацията на 
обектите. 

Ще се акцентира и върху конкретни 
проблеми при работата на ПСОВ, тъй като 
вече има и готови обекти. Една от теми-

те ще е обучението на кадрите за по-до-
брата експлоатация на пречиствателните 
станции. Изказванията и презентациите 
от форума ще бъдат подробно отразени 
на страниците на вестник „Строител”, 
който е официален медиен партньор на 
събитието, и в електронното издание  
www.vestnikstroitel.bg
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ВИСОКО И ДЪЛБОКО

Правехме основен ремонт на чети-
ристаен апартамент. Собствениците 
искаха да се шпакловат всички стени. 
Бях най-млад, затова на мен се падна да 
се занимавам с таваните. На по-ста-
рите им беше трудно с часове да ба-
лансират прави на стълбата, държейки 
в едната ръка кофа с гипсов разтвор, 
в другата - маламашка. В такава поза 
краката ти започват да треперят от 
напрежение, вратът да те боли, ръце-
те да отмаляват, потиш се обилно. За 
капак - ако гипсовият разтвор е при-
готвен една идея по-рядък, забавиш ли 
се малко с разнасянето му по повърх-
ността, започва да капе по главата и 
лицето ти. 

Но това е да си новобранец в една 
бригада - най-черната работа на теб 
се пада! Добре, че докато бях близо до 
тавана, можех да чувам как някакво 
момиченце от горния етаж заучаваше 
наизуст стихотворението „Обич” на 
Дора Габе: „Нашето небе е тъй дълбоко, 
нашите звезди са тъй големи и земята 
наша е безкрайна, а се сбира цялата 
в сърце ми!”... От половин час детето 
се беше запънало на „нашето небе е 
тъй дълбоко”, като вместо „дълбоко“, 
казваше – „високо”. 

Кракът на майката, която помага-
ше на дъщеря си в ученето, се падаше 
точно над главата ми, защото много 
ясно го чувах как нервно потропва. Же-
ната подвикваше със строг глас на за-

творнически надзирател: „Не високо, а 
дълбоко! Давай отначало!” Момиченце-
то за кой ли път започваше да рецити-
ра отначало с треперещ глас, докато 
майката тактуваше с крак. Така сил-
но тропаше, че нанесената по тавана 
шпакловка потрепваше заедно с гла-
са на детето. Дали, преди да засъхне, 
шпакловката нямаше да падне от ви-
брациите. Някак неусетно станах емо-
ционално съпричастен със случващото 
се над мен и очаквах със свито сърце 
грешката, която момиченцето допус-
каше. „Нашето небе е тъй...” Спирах да 
шпакловам с притаен дъх, застинал в 
напрегнато очакване, шепнейки: „Дъл-
боко, дълбоко, дълбоко!”... Детето пак 
и пак грешеше, защото не можеше да 
разбере как така едно небе е дълбоко, 
а не високо. След поредната фатална 
рецитаторска грешка настана драма-
тична тишина - майката беше толкова 
отчаяна, че вече нямаше думи и сили 
да потропва с крак. Напрегнах слуха 
си, за да чуя какво ще стане. В този 
момент покрай стълбата мина брига-
дирът и весело ми подвикна: „Ей, как е 
там на високото!?” Без да се замислям, 
му отговорих в духа на Дора Габе: „Не 
високо, а дълбоко!”. Той ме изгледа не-
доумяващо.

    

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

„ЧЕЗ Разпределение България” АД из-
вършва смяна на над 90 хиляди метра ка-
бели от столичните подстанции „Модерно 
предградие“ и „Орион“. Съоръженията са 
повредени при опит за кражба и възникнал 
в резултат на това пожар. Ремонтът за-
почна на 1 юни 2013 г. и ще приключи до 
края на годината. С цел да се обезопаси 
работата през този период се налага да се 
извършват оперативни превключвания на 
електрозахранването нощем в кварталите 
„Люлин“, „Модерно предградие“, „Захарна фа-
брика“, „Орион“, „Филиповци“ и „Обеля“.

„Направили сме необходимата орга-
низация, за да приключим ремонтните 
работи в срок. Посегателствата над 

мрежата и съоръженията намаляват си-
гурността и качеството на електрозах-
ранването и причиняват неудобства на 
гражданите“, заяви Стефан Апостолов, 
изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпре-
деление България”.

През 2013 г. компанията вложи повече 
от 4 млн. лв. за подмяна на над 220 хил. м 
повредени при посегателства кабели на 
територията на София. През август при-
ключи ремонтът на колектори в „Студент-
ски град”, където бяха инвестирани повече 
от 560 хил. лв. в подмяната на 32 км увре-
дени кабели. 850 хил. лв. бяха вложени в об-
новяването на 50 км кабели от подстанция 
„Пионер” в столицата. 

Елица Илчева

14,5 млрд. евро са предвиде-
ни за България за периода 2014-
2020 г. в приетия през седмица-
та дългосрочен бюджет на ЕС. 

Напрегнатите преговори за финансо-
ва рамка на Европейския съюз за следва-
щите 7 години най-после приключиха. 537 
депутати са гласували „за”, 126 „против”, 
а 19 са се въздържали. Всички условия, по-
ставени през юли, са приети, но все пак 
ЕС ще разполага с 960 млрд. евро, което 
е с 40 млрд. по-малко от настоящата 
рамка, съобщиха от пресслужбата на 
институцията. 

„Доволен съм, че ЕС вече има бю-
джет, но можехме да постигнем пове-
че, ако някои страни членки не го бяха 
блокирали. Едно европейско евро е по-
ефективно и може да постигне повече 
от националните инвестиции там, къде-
то в кризисните времена, националните 
средства не достигат – в публичните 
инвестиции”, заяви евродепутатът 
Ивайло Калфин, който беше докладчик 
на Европейския парламент по темата. 

Според него страните членки не 
са позволили да се договори бюджет, 
който „да е инструмент за инвести-
ции и растеж и да помогне на държа-
вите в трудности и на регионите”. 
Постигнати са 6 млрд. евро за борба с 
младежката безработица и 400 млн. евро 
за иновации, за младежка мобилност и за 
малкия бизнес, които ще бъдат изплате-
ни предсрочно през следващите 2 г. За-
пазен е фондът за най-бедните граждани 
на Европа. 

Новост във финансираните по-
литики е, че пари ще се дават сре-

щу резултати, а не просто защо-
то  някоя  държава  е  член  на  ЕС.   
Европейският парламент успя да из-
пълни и трите условия, които постави 
на страните членки през юни, когато 
беше постигнато споразумение за 
бюджета. Средствата за 2013 г. бяха 
увеличени с 11,2 млрд. евро, за да не се 
спира плащането по проекти и да се 
увеличава дефицитът за 2014-2020 г.  
Договорено е съставянето на работ-
на група на високо равнище, която ще 
предложи нови приходоизточници, чрез 
които да се захранва бюджетът, кой-
то сега зависи основно от вноските 
на страните членки. От 2014 г. вли-
зат в сила и редица нови инструмен-
ти, които ще се приложат за първи 
път, като механизма за гъвкавост, 
позволяващ прехвърляне на свободни 
средства между програми и години. Но-
вост са инструментът за глобалните 
маржове, както и сливането на раз-
лични източници на приходи. Въвежда 
се инициативата за младежка гаран-
ция – работа или обучение за младежи, 
останали без работа над 4 месеца. 
Приемането ще позволи въвеждането 
на 65 регламента, които ще уточнят 
условията за достъп до европейски-
те средства по различни програми и 
политики, включително земеделската, 
регионалната, политиката за конкурен-
тоспособност и растеж, за миграция и 
сигурност и външна.

Елица Илчева

България остава сред държавите в 
Европейския съюз (ЕС) с най-рязък спад 
на строителната продукция. Това сочат 
от европейската статистическа служба 
Евростат. По данни оттам през септем-
ври строителството се е свило с 5,6% на 
годишна база, а през третото тримесе-
чие спрямо същия период на миналата го-
дина – със 7,4%. Само на месечна база се 
отчита лек ръст на строителната про-
дукция у нас – 0,6 на сто, а през третото 
тримесечие спрямо второто спадът се е 
забавил до 0,3%. 

Според Националния статистиче-

ски институт (НСИ) продукцията у нас 
през септември е с 46% под пиковите 
й равнища от 2008 г. Инвестициите в 
строителния сектор продължават да се 
свиват. Кредитирането също е „във фри-
зера”, заради което фирмите имат сери-
озни проблеми с ликвидността.

Най-рязък годишен спад на строи-
телната продукция през септември е 
отчетен в Португалия – 14,9%. Следват 
я Чехия и Словения с понижение от съ-
ответно 11,8% и 7,9%, както и Италия, 
където е измерено понижение от 6,1%. 
Позитивни тенденции се наблюдават в 
Испания, след като заради финансовата 
криза секторът на имотите и строител-
ството се срина рязко.

Евростат: 
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100 ÄÓÌÈ

С наближаването на края на 2013 г. кметът 
на Столичната община Йорданка Фандъкова за-
явява, че новата 2014 г. ще е годината на мощно 
строителство в София. За първи път метрото 
няма да е единственият сериозен обект. От ад-
министрацията са изготвили мащабна програма 
за реконструкция и изграждане на ключови булевар-
ди и улици в града. На практика изпълнението на 
дейностите започна с моста при бул. „Копенхаген“. 
Ще се направи цялостно обновление на подлеза на 
Орлов мост. От Столичната община имат готов-
ност да започнат и реконструкция на участък от 
бул. „Ботевградско шосе“ заедно с пет подлеза по 
него и на бул. „Сливница“ с моста на „Бакърена фа-
брика“. Продължава строителството на кръстови-
ща на две нива. Ще има и обновяване на вътрешно-
квартални улици. Подготвят се и нови договори за 
поддържане на градската инфраструктура. Така в 
студените есенни дни на ноември се дава надежда, 
че напролет строителите ще започнат усилено 
своята дейност в столицата.

Зинаида Златанова, вицепремиер:

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 

За последните шест месеца са сертифицирани близо 1/3 от средствата 
по европейските фондове за целия настоящ програмен период

Мартин Славчев

Заместник министър-
председателят и минис-
тър на правосъдието Зи-
наида Златанова съобщи, 
че официалните комента-
ри на Европейската коми-
сия по споразумението 
за партньорство, което 
правителството изпрати 
в края на август, вече са 
факт и са обект на анализ 
от страна на ресорните 
министри. „Ще продължим 
да работим препоръките 
да бъдат отчетени и Бъл-
гария да е сред първата 
половина на държавите 
- членки на Европейския 
съюз, с които ще бъде 
сключено споразумение 
за партньорство за след-
ващия програмен период“, 
заяви Златанова на прес-
конференция в Министер-
ския съвет. Тя уточни, че 
в коментарите няма изне-
нади. „Те са за ускоряване 
на реформите в сектори-
те здравеопазване, наука 
и образование, води, елек-
тронно управление и други 
политики, в които имаме 
изоставане от години“, 
посочи вицепремиерът.

„За последните шест 
месеца са сертифицира-
ни над 10%, или близо 1/3 
от средствата по евро-

пейските фондове за це-
лия настоящ програмен 
период 2007-2013 година“, 
коментира Златанова. 
Тя благодари на Европей-
ската комисия, че е до-
пуснала за разглеждане 
документацията за из-
граждането на Северна-
та скоростна тангента 
на столицата.

По повод временното 
замразяване на плащани-
ята по ОП „Околна среда“, 
както и критиките на 
Брюксел по отношение на 
управлението на Агенци-
ята по заетостта и пис-
мото за забавяне на пла-
щанията по Програмата 
за развитие на селските 
райони Златанова заяви, 
че това са проблеми, кои-
то са били крити от об-
ществеността при пре-
дишното управление. 

„По ОП „Околна среда“ 
разплатените средства 
към февруари 2013 г. са 
671 431 000 лв. Към юни 
2013 г. са 866 млн. лв. 
Това, което имаме сега 
като разплащане към 
ноември, за последните 
пет-шест месеца, е 1 375 
000 лв., т.е. ние сме уд-
воили разплащанията за 
последните месеци. Това 
е сигнал за ускоряване на 
темпото по изпълнение 

на програмата”, обясни 
министърът на околната 
среда и водите Искра Ми-
хайлова. Тя бе категорич-
на, че сертифицирането 
на разходи ще продължи, 
независимо от временно-
то замразяване на плаща-
нията от страна на Ев-
ропейската комисия. По 
думите на министър Ми-
хайлова вече се предприе-
мат конкретни стъпки за 
привеждане на одитната 
система според изисква-
нията на Брюксел.

Министърът на зе-
меделието и горите Ди-
митър Греков бе катего-
ричен, че няма опасност 
от замразяване на плаща-
нията по Програмата за 
развитие на селските ра-
йони. Той съобщи за при-

ето от правителството 
решение, с което се дава 
възможност за ускоряване 
на процеса по усвояване 
на средства в оставащия 
месец и половина до края 
на годината. 

Министърът на регио-
налното развитие Десис-
лава Терзиева информира 
за проблем с управлението 
на Оперативна програ-
ма „Регионално развитие“ 
през 2011 г. „Наложени са 
23 финансови корекции в 
годишния контролен доклад 
за 2010 г. върху сертифи-
цирани разходи за 2009 г.“, 
посочи тя. Министърът 
съобщи още, че по ОПРР 
за последните шест ме-
сеца са разплатени близо 
360 млн. лв., което е двой-
но спрямо миналогодишния 

период. „Към май устано-
веният риск е бил 123 млн. 
евро. Загубата за 2013 г. 
ще бъде нула“, посочи Тер-
зиева.

„Заварихме изключи-
телно голямо изоставане 
по подготовката на след-
ващия програмен период 
по Оперативна програма 
„Транспорт“, заяви минис-
търът на транспорта, 
информационните техно-
логии и съобщенията Да-
наил Папазов. „С решения 
на Министерския съвет 
бяха прехвърлени сред-
ства. Два обекта бяха 
наддоговорени по железо-
пътната инфраструктура 
и беше осигурено финан-

сиране. Няма опасност 
от загуба на средства до 
края на годината. Имаме 
няколко проекта, които 
бяха изостанали във вре-
мето, като автомаги-
страла „Марица“, лот 1 
и 2, където се наблюдава 
значително ускоряване на 
изпълнението”, обясни ми-
нистър Папазов.

След края на прескон-
ференцията на работно 
съвещание при вицепреми-
ера и министър на право-
съдието Зинаида Злата-
нова ресорните министри 
бяха запознати с препоръ-
ките на Европейската ко-
мисия по споразумението 
за партньорство.

Общините ще могат 
да ползват данъчен кре-
дит, с който да покрият 
разходите по ДДС за голе-
мите водни проекти. Това 
приеха на второ четене 
народните представите-
ли с промените в Закона 
за водите. Измененията 
бяха внесени още пре-
ди четири месеца и бяха 
определени за спешни, но 
чак сега достигнаха до 

окончателно гласуване. 
Предвижда се управи-

телните органи на тър-
говските дружества - ВиК 
оператори с държавно  
и/или общинско участие, в 
срок от 2 месеца от вли-
зане на закона в сила да 
изготвят и изпратят на 
министъра на регионал-
ното развитие списъци 
на ВиК системите и съо-
ръженията, намиращи се 

в обособената терито-
рия, които не са включени 
като техни активи. През 
същия период областни-
те управители и кмето-
вете следва да изготвят 
и изпратят отново в МРР 
данни за такива обекти, 
намиращи се в обособена-
та територия, които са 
активи на дружествата.

Предвижда се след 
изготвяне на окончател-

ните протоколи минис-
търът на регионалното 
развитие и местните 
власти, упражняващи пра-
вата на собственост 
в еднолични търговски 
дружества с държавно 
или общинско участие, 
да предприемат необхо-
димите действия за от-
писване стойността на 
активите от баланса на 
ВиК-тата.

Снимка Денис Бучел
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Офшорните дружества 
няма да могат да участ-
ват в приватизационни 
сделки и конкурси за об-
ществени поръчки, реши-
ха на първо четене депу-
татите. Те няма да имат 
правото да се явяват и в 
конкурси за получаване на 
концесии, придобиване на 
държавно или общинско 
имущество, в процедури 
за получаване на лицензи 
за кредитна институция, 
застрахователна и ха-
зартна дейност и др. Това 
предвижда приетият на 
първо четене от парла-
мента законопроект за 
икономическите и финан-

совите взаимоотношения 
с дружества, регистрира-
ни в юрисдикции с префе-
ренциален данъчен режим. 
Вносители са депутатите 
от ДПС Йордан Цонев и 
Делян Пеевски. 

Предвиждат се мер-
ки за предотвратяване 
на агресивното данъчно 
планиране и отклонение-
то от данъчно облагане. 
Предвижда се глоба от 
10 000 до 50 000 лв. за пре-
доставяне на документ 
с невярно съдържание, а 
при повторно нарушение – 
от 250 000 до 500 000 лв. 
Ограниченията няма да 
се прилагат, когато уп-

равителите, директори-
те или упълномощените 
удостоверят с официален 
документ, че акциите на 
офшорната компания се 
търгуват на регулиран 
пазар в България или друга 
държава - членка на Евро-
пейския съюз. Забраната 
не се прилага и ако фир-
мата е част от икономи-
ческа група, чието друже-
ство майка или дъщерно 
дружество е българско 
местно лице и неговите 
действителни собстве-
ници - физически лица, са 
известни. Предвидено е 
законът да влезе в сила от  
1 януари 2014 г.

Мартин Славчев

Преди разглеждане-
то им от Министерския 
съвет законопроектите 
на правителството ще 
бъдат съгласувани с Цен-
търа за превенция и про-
тиводействие на коруп-
цията и организираната 
престъпност съобразно 
функционалната му ком-
петентност. Тази промя-
на в Устройствения пра-

вилник на МС и неговата 
администрация одобриха 
министрите.

Измененията в доку-
мента целят като цяло 
подобряване на съгласу-
ваността в работата на 
правителството. Те пред-
виждат още за актовете, 
които не оказват пряко 
или косвено въздействие 
върху държавния бюджет, 
да имат отделен образец 
на финансова обосновка, 

одобряван също от ми-
нистъра на финансите. 
Измененията в правил-
ника предвиждат също 
така за съгласуване на 
оперативно заседание да 
се представя единно ста-
новище по законопроект, 
внесен от народни пред-
ставители, по който от 
комисиите в парламента 
е поискано становище на 
двама или повече мини-
стри.

Възстановеният на фирмите данък 
добавена стойност (ДДС) е близо 1,11 
млрд. лв. през септември и октомври 
2013 г. Това показват данните на Нацио-
налната агенция за приходите (НАП), обя-
вени от Министерството на финансите 
в сряда. През септември 6939 фирми са 
получили дължимия ДДС на стойност 577 
млн. лв. От тях близо 230 млн. лв. са вър-
нати на шест компании. Други 6466 фир-
ми, което е 93% от всички, са получили 
суми до 100 000 лева.

През третото тримесечие на 2013 г. 
е върнат над 1,639 млрд. лева ДДС. През 
юли, август и септември тази година 
най-голям е броят на фирмите, получили 

си обратно до 100 хил. лв.
Съотношението се запазва и през ок-

томври 2013 г., когато възстановеният 
ДДС е над 532 млн. лв. От тях над 196 
млн. лв. отиват при три фирми. Други 
7167 компании, което е 94% от всички, са 
получили суми до 100 000 лева.

В началото на юли 2013 г. Министер-
ството на финансите предприе мерки за 
подобряване на ефективността на про-
цеса по възстановяване на ДДС, които 
включваха спазване на установените в 
закона срокове и въвеждане на принцип на 
възстановяване на ДДС по поредност на 
подадените справки декларации, посоч-
ват от ведомството.

Мирослав Еленков

Финансов омбудсман, отдел за финан-
сови спорове в Комисията за защита на 
потребителите и законодателство за 
личния фалит бяха посочени като част от 
решенията на проблемите в отношенията 
между банките и потребителите по време 
на дискусия, проведена съвместно от Ко-
мисията за взаимодействие с  граждански 
организации и движения и Комисията по 
бюджет и финанси в Народното събрание. 
„Едностранното вдигане на лихвения про-
цент, без да бъде уведомяван кредитополу-
чателят, също е един от посочените про-
блеми“, заяви  депутатът от Коалиция за 
България Димитър Горов. Колегата му Ру-
мен Гечев подчерта, че лихвеният процент 
трябва да бъде по-пазарен, по-референтен 
и по-европейски, защото в момента той 
се определя от банките и е субективен. 

„Постигнали сме съгласие, че наказа-
телната лихва при предсрочно погасяване 
на ипотечните кредити не трябва да бъде 
по-висока от 1%”, каза Румен Гечев.

„Комисията за защита на потребите-

лите няма капацитет, така че да контро-
лира отношенията между потребителите 
и банките, затова е необходимо създава-
нето на специален орган“, заяви Любомир 
Христов.  

Да се премахнат някои неоправдани 
такси като например тази за отпускане 
на кредит, предложи участник в деба-
тите.

Заместник-председателят на парла-
мента Мая Манолова обяви, че се ангажира 
още в началото на следващата седмица 
да бъде внесен проект за изменение на За-
кона за кредитните институции. 

Валентина Иванова, председател на 
Българския финансов форум, посочи, че в 
готвените изменения трябва да се даде 
възможност на кредитополучателите да 
обжалват оценката на имота, определена 
от частен съдебен изпълнител, когато се 
стигне до продажбата му.

„Гответе се за намаляване на такси-
те”, обърна се председателят на бюджет-
ната комисия Йордан Цонев към предста-
вители на частните съдебни изпълнители, 
но без да даде повече подробности.

Емил Христов

Два са основните генератори на за-
плахи с висок потенциал и значим риск 
за националната сигурност на България. 
Това се посочва в доклада на вицепре-
миера и министър на вътрешните ра-
боти Цветлин Йовчев, представен на 
заседание на Консултативния съвет за 
национална сигурност (КСНС). На първо 
място е кризата в Близкия изток, свър-
зана със събитията в Сирия и страните 
около нея, и на второ място - обществе-
но-политическата криза у нас.

Преди да представи своя доклад, ми-
нистър Йовчев акцентира върху факта, 
че не може да се очаква бързо подобре-
ние на състоянието на сигурността в 
страната в близко бъдеще. В анализа си 
той посочи oще, че дори при едни евен-
туални нови избори няма да се тушира 
напрежението в обществото, а напро-
тив – ще се достигне до по-голяма нес-
табилност.

Йовчев допълни в доклада си, че ес-

калацията на недоверието и нестих-
ващите през годината протести са в 
резултат на процесите през последни-
те над 20 години. Той обърна специал-
но внимание и на притока на бежанци  
у нас. Сред целите на полицията е да 
се ограничат изповядващите радикал-
ни и екстремистки идеи и членовете на 
терористични организации, както и да 
се намалят ксенофобските настроения 
в страната. 

Членовете на КСНС се обединиха 
около разбирането, че ескалацията на 
обществено-политическото напреже-
ние в страната изисква по-голяма от-
говорност от всички държавни органи и 
политически сили. Необходими са общи 
категорични действия в посока на спаз-
ване на закона и укрепване на доверието 
в публичните институции.

Те изразиха безусловно уважение към 
правото на протест, но категорично 
настояват това неотменимо консти-
туционно право на българските гражда-
ни да се реализира в рамките на закона. 

Снимка авторът
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Даниела Бобева, вицепремиер: 

Петър Чобанов, министър на финансите:

Емил Христов

„Едно от най-важните 
условия за излизането от 
кризата е мобилизиране на 
финансовия ресурс“, заяви 
вицепремиерът по икономи-
ческото развитие Даниела 
Бобева по време на бизнес 
форум на тема „Ролята на 
международните финансо-
ви институции и достъпът 
на българския бизнес до 
инструментите, които те 

предлагат“. Участие в него 
взе и министърът на финан-
сите Петър Чобанов. Вице-
премиерът Бобева посочи, 
че приоритет на правител-
ството е запазването на 
стабилността на банкова-
та система. Тя съобщи, че 
предстои промяна в Закона 
за кредитните институции 
с цел въвеждането на нови-
те капиталови правила. Бо-
бева напомни, че в бюджета 
за следващата година са 

Международните финансови институции имат 
важни функции като катализатор за нарастване на 
обема и качеството на инвестициите в икономиката 
на България. Ролята им се цени високо от български-
те правителства. Продуктите им наред с мерките 
за бизнеса, ще допринесат за напредъка на родната 
икономика. Правителството предприема различни 
действия за насърчаване на достъпа до финансиране 
от международните финансови институции. Ще раз-
читаме и на Българската банка за развитие и на по-
доброто изпълнение на европейските фондове. Трябва 
да се знае, че достъпът до ресурс е от съществено 
значение за конкурентоспособността и повишаване 
възможностите на българските фирми. Очакваме пол-
зотворно сътрудничество с международните финансо-
ви институции и преодоляване на трудностите, които 
заварихме в началото на мандата.
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предвидени 500 млн. лв. за 
финансиране на проекти 
за регионално развитие, 
освен това са заложени и 
20 млн. лв. за иновации. Ос-
новната задача е да бъдат 
стимулирани регионите с 
висока безработица. „Осо-
бено значение ще се отдава 
на оживяването на капита-
ловия пазар и превръщането 
му в двигател на икономиче-
ски растеж“, каза вицепре-
миерът. 

Тя заяви също, че е 
рестартирана приватиза-
ционната процедура за Фон-
довата борса и Централния 
депозитар, като за тази цел 
се подготвя пакет от мино-
ритарни дялове за продажба. 
Оперативните програми се 
очаква да дадат допълните-
лен финансов импулс на ико-
номиката.

Даниела Бобева посочи 
също, че е в ход реформата в 
Българската банка за разви-
тие, като е стартирал пър-
вият продукт на институ-
цията, насочен към микро-, 
малки и стартиращи фирми. 
Предстои и подготовката 
на такъв за финансиране на 
износа.

„Нашата цел е да има 
коректни взаимоотношения 
между бизнеса и държавата 
чрез навременното разпла-

щане с фирмите, оживява-
не на капиталовия пазар и 
превръщането му в двига-
тел на икономически рас-
теж и взаимодействието 
на родните предприятия с 
международните финансови 
институции. Икономически-
те реформи и прогресът 
в тези области ще бъдат 
сред приоритетите на пра-
вителството за развитие-
то на икономиката“, добави 
Бобева. 

Готвеното от кабинета 
решително намаляване на 
административната те-
жест е друг от основните 
фактори за растеж в стра-
ната. Според вицепремиера 
коректните взаимоотноше-
ния между бизнеса и държа-
вата ще бъдат постигнати 
чрез навременното разпла-

щане с фирмите чрез връща-
не на ДДС до един месец. 

„Международните фи-
нансови институции имат 
важна роля като катализа-
тор на нарастването на ин-
вестициите в страната и 
подкрепата, която те оказ-
ват.“ Това заяви в експозе 
пред участниците в конфе-
ренцията министърът на 
финансите Петър Чобанов.

Стефка Славова - дирек-
тор за България в Съвета на 
директорите на  Европей-
ската банка за възстановя-
ване и развитие, посочи, че 
институцията у нас обик-
новено участва в общински 
проекти и избрани частни 
инициативи.Тя най-често 
осигурява 20-30% от необхо-
димото финансиране за да-
ден проект, като останала-

та част инвеститорът или 
трябва да осигури сам, или 
да бъдат намерени и други 
банки, които да отпуснат 
средства.

През последната година 
ЕБВР е спряла да финансира 
проекти за ВЕИ централи, 
но продължава да участва в 
инфраструктурни обекти и 
кредити за енергийна ефек-
тивност в редица български 
предприятия.

По време на събитието 
своите финансови планове и 
виждания представиха още 
Международната финансова 
корпорация от групата на 
Световната банка, Черно-
морската банка за търговия 
и развитие, Банката за раз-
витите на Съвета на Евро-
па и Българската банка за 
развитие.
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Николета Цветкова

Г-н Симидчиев, есен-

ната сесия на парламен-

та отдавна започна, но 

очакваните промени в 

Закона за водите бяха 

разгледани и приети едва 

преди дни. Как ще комен-

тирате измененията, 

които се предвиждат в 

него и какво ще е влия-

нието им върху сектора?

Промените в Закона 
за водите вече са факт. 
Приемането им наистина 
отне много време, но ва-
жното е, че вече се случи. 
Въпреки голямата диску-
сия по отношение на пред-
ложените изменения те на 
практика представляват 
подобряване на версията 
на нормативния акт от 
2009 г. Позволяват негово-
то прилагане и ще дадат 
старт на широко обсъжда-
ната и очакваната рефор-
ма в сектор „Водоснабдя-
ване и канализация”. Тя ще 
постави нещата на пра-
вилните места и благода-
рение на нея ще може да 
се определи собственикът 
на инфраструктурата, ще 
стане ясно кой задава по-
литиките за развитие на 
даден регион и взима ва-
жните решения. Не знам 
как това звучи отстрани, 
но съм убеден, че реформа-
та ще разтърси сектора 
и ще доведе до ефекти, 
които към днешна дата 
ние едва ли дори можем да 
оценим изцяло.

Сигурен съм, че в дъл-
госрочен план въпреки 
всички предизвикател-
ства, на които ще бъдем 
свидетели, това е правил-
ният подход. Сега ни пред-
стои дълга и изтощител-
на работа по прилагането 
на закона. 

Има информация, че 

е започнало приемането 

на регионалните мастер-

планове, които трябва да 

са основа за програмира-

не на следващия период. 

Какво показват те? 

Документите са гото-
ви. Всички са минали на об-
съждане през областните 
или общинските съвети за 
развитие, а 40 от тях вече 
са окончателно приети на 
заседание на съответна-
та за региона асоциация 
по ВиК или общински съ-
вет. Очакваме до среда-
та на декември всички те 
да бъдат изцяло одобрени. 
Редно е да се отбележи, 
че според промените в 
Закона за водите оконча-
телното одобряване на 
генералните планове се 
извършва от Министер-
ството на регионалното 
развитие. Те минават през 
асоциациите и там, къде-
то има някакви неясноти, 
документите се кориги-
рат от консултантите и 
отново се предоставят за 
приемане. 

Ако трябва да обобщя 
резултатите, ще кажа, че 
те надминаха дори най-
смелите ни очаквания по 
отношение на необходи-
мото ниво на инвестиции. 
И само доказват, че пре-
дупрежденията, че няма 
достатъчно вложения в 
сектора и че компаниите 
не са работили устойчиво, 
се доказаха с пълна сила. 

Какви са резултати-

те от работата на екс-

пертите от Световната 

банка (СБ) по водната 

стратегия? И как те са 

отразени в подготовка-

та на следващия програ-

мен период? 

Стратегията за раз-
витие и управление на 
водоснабдяването и кана-
лизацията е в своята фи-
нална фаза на съгласуване. 
Получихме от ресорните 
министерства коментари 
и в момента екипът, кой-

то я е разработил, нана-
ся промени. Повечето от 
препоръките са приети, 
тъй като вярваме, че те 
имат добавена стойност 
и подобряват документа. 
С някои от коментарите 
не сме съвсем съгласни, но 
в крайна сметка искаме да 
получим стратегия, която 
да е максимално широко 
дискутирана, преди да се 
приеме. 

Трябва да е ясно, че 
документът не може да е 
100% консенсусен, защо-
то предвижда реформи, а 
те никога не се приемат 
еднозначно и не могат да 
получат пълна подкрепа. 
Полагаме максимални уси-
лия да го направим колко-
то се може по-публичен и 
прозрачен. Стратегията 
беше представена и на на-
родните представители. 
Това стана на съвместно 

заседание на парламен-
тарните комисии по ре-
гионална политика и окол-
ната среда и водите. От 
формална гледна точка 
това не беше необходимо, 
но е поредното усилие от 
наша страна да израбо-
тим стратегията по на-
чин, по който да получи по-
голяма тежест и по-висок 
кредит на доверие.

Имате ли данни за 

частни инвеститори с 

намерения в тази насока 

и как стои изобщо въз-

можността за публично-

частно партньорство 

(ПЧП) при изграждането 

на язовири? 

П о д г о т о в к а т а  н а 
обектите, по които ра-
боти министерството 
в рамките на проекта за 
развитие на общинската 
инфраструктура, напредва 
с пълна сила. За тях има 
осигурено финансиране. 
Предвидени са средства в 
бюджета на регионалното 
министерство за следва-
щата година. Очакваме 
през 2014 г. да има реални 
действия, ако всичко вър-
ви по плана, който сме на-
чертали в момента.

Това може да се случи 
на три от общо четирите 
язовира, по които имаме 
дейности. В най-напред-
нала фаза е „Пловдивци” 
и очакваме договорът за 
изграждане на съоръже-
нието да бъде сключен 
през пролетта. Така ще 
може да се използва по-
голямата част от строи-
телния сезон. Договорите 
за „Луда Яна” и „Студена”, 
в зависимост от начина, 
по който напредва работ-
ното проектиране, очак-

ваме да бъдат сключени 
по-скоро през есента на 
следващата година. Въ-
преки това най-вероятно 
ще видим реални действия 
и там, макар и в по-малък 
обем. В крайна сметка 
проектът напредва, бю-
джетът за следващата 
година е достатъчен, за 
да реализираме това, кое-
то сме планирали. И засе-
га не сме изследвали други 
възможности за финанси-
ране.

Иска ми се да кажа 
няколко думи по отноше-
ние на възможността за 
участието на частния 
сектор при изграждането 
на язовири. Постарах се и 
дори организирах няколко 
срещи с потенциални ин-
веститори в тази връзка. 
Там изследвахме възмож-
ността да бъде използван 
модел на публично-частно 
партньорство за финанси-
ране на строителството 
на няколко други язовира 
извън тези четири, по кои-
то в момента министер-
ството работи. Това са 
съоръжения, по които са 
започнати дейности преди 
години, но при смяната на 
системата през 1989 г., а 
и след това работата по 
тях е напълно преуста-
новена. Подобен пример е 
язовир „Кюстендил”. 

Моето мнение е, че 
неслучайно някой някога 
е решил, че тези обекти 
трябва да бъдат реали-
зирани. В момента ситу-
ацията по отношение на 
евентуални водни количе-
ства и население в райо-
ните, за които съоръже-
нията са били предвидени, 
се е променила, но това 
не означава, че необходи-

мостта от тях е напъл-
но отпаднала. За да зна-
ем обаче съвременната 
ситуация, трябва да се 
направи сериозно предин-
вестиционно проучване за 
реалната необходимост. 
По този начин ще бъде оп-
ределена много точно, тъй 
като едно нещо е сигурно 
– едва ли тези язовири ще 
могат да се реализират 
според първоначалните им 
проекти. Изводът, който 
си направих от това мое 
упражнение по отноше-
ние на изследването им и 
на потенциала за частно 
участие, е, че той е сил-
но положителен. Бях дос-
та приятно изненадан от 
сериозния интерес, кой-
то заявиха инвеститори, 
разбира се, при определе-
ни параметри. Те обаче не 
могат да бъдат уточне-
ни, без да бъде направено 
проучването, за което е 
необходимо да се намери 
финансиране.

И тази година имаше 

воден режим на места 

заради засушаване през 

лятото, появиха ли се и 

други проблеми и изнена-

ди в сектора? 

Да, за съжаление има-
ше места с воден режим. 
Засегнатото население 
през тази година беше 
много по-малко, отколко-
то през 2012 г., когато 
надхвърли 300 хил. жите-
ли. Сега бяха около 100 хил. 
души. Това, разбира се, не 
означава, че няма пробле-
ми и че трябва по няка-
къв начин да се успокоим. 
Случилото се в Омуртаг 
показа остротата на про-
блема. За разрешаването 
му разработихме програ-

Добромир Симидчиев, заместник-министър на регионалното развитие: 

Бизнесът и публичният сектор имат интерес към мероприятия, като конференцията,        
Снимки в. „Строител“
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        която КСБ и БАВ организират

ма на стойност около 35 
млн. лв., която цели прео-
доляване на последствия-
та от тези режими чрез 
рехабилитация на мрежа 
или чрез изграждане на 
нови довеждащи съоръ-
жения. Разбира се, с тези 
35 млн. лв. няма да могат 
да бъдат решени всички 
проблеми. Това ще стане 
възможно за най-големите 
населени места, за най-се-
риозно засегнатите тери-
тории от липсата на во-
ден ресурс или от лошото 
състояние на инфраструк-

турата. Ако успеем да ре-
ализираме програмата, 
през следващата година 
ще можем да очакваме 
значително намаление на 
броя на хората, засегнати 
от режим на водоснабдя-
ването. 

Тази тема ще продъл-
жи да бъде дискутирана, 
докато не насочим сред-
ства за преодоляване на 
последствията от лип-
сата на воден ресурс и 
лошото състояние на 
инфраструктурата. Т.е. 
ако ние не инвестираме 
фокусирано за премахване 
на тези режими, темата 
ще бъда на дневен ред за 
вечни времена и не само 
това – тя ще се изостря 
все повече и повече, тъй 
като инфраструктура-
та старее и все повече 
водни количества се гу-
бят. Както виждате, кли-
матичните промени са 
такива, че се засилват 
екстремните прояви на 
времето – има периоди 
на дълги засушавания, 
следвани от периоди, в 
които има много валежи, 
но това не помага.

Какво предстои в 

това направление до края 

на годината и през след-

ващата?

Особено  важно  за 
бранша е до края на годи-
ната да се одобрят мас-
терплановете. Предстои 
приемането на страте-
гията за развитие и упра-
вление на сектор ВиК, тъй 
като тя дава насоките за 
развитие през следващи-
те десет години. Също 
и доуточняване на пара-
метрите на Оперативна 
програма „Околна среда” 

за следващия програмен 
период, която е един от 
основните източници 
на финансиране. Очаква-
ме да се доизясни как ще 
работи тя, към кой ще е 
насочена и какви проблеми 
ще третира. Това, което 
също си заслужава да бъде 
споменато, е, че с вече 
приетите промени в Зако-
на за водите удължихме с 
още две години сегашния 
бизнес план на ВиК опе-
раторите, който трябва-
ше да приключи в края на 
тази година. Периодът 
2009-2013 г. бе удължен  
до 2015 г. По тази причина 
операторите подготвят 
продължаване на сегаш-
ните бизнес планове с 
още две години, за да ги 
използваме за осъщест-
вяване на реформата във 
ВиК сектора. След това 
с работещи асоциации и 
със сключени договори за 
управление операторите 
ще трябва да подготвят 
нови планове за периода 
2016-2020 г. Това е значи-
телна по обем работа и аз 
очаквам следващите две 
години да бъдат изключи-

телно интензивни.

Предстои третата 

научнопрактическа кон-

ференция „Предизвика-

телства при изгражда-

нето и експлоатацията 

на ПСОВ”, която КСБ и 

БАВ организират и на 

която и вие ще участва-

те. Какво е мнението ви 

за този тип форуми, как 

те се отразяват на сек-

тора и какво послание 

искате да отправите 

към бизнеса? 

Тази конференция, как-

то и няколко други подобни 
се очертават като регу-
лярни годишни събития, 
което означава, че бизне-
сът и публичният сектор 
имат интерес към тях. 
Това са мероприятия с до-
бавена стойност, на кои-
то освен добри практики 
могат да бъдат споделени 
и слаби места, чрез кое-
то могат да се коригират 
евентуални недостатъци 
в процесите на управление 
на сектора. На тези фору-
ми прави впечатление едно 
нещо, което ми се иска да 
се промени. Обсъждаме как 
работи оперативната про-
грама. Не е лошо, че го пра-
вим и трябва да продължим 
да го правим, тъй като там 
има какво да се подобрява, 
колкото и добре да работи 
тя. Но това означава, че на 
практика единственият 
източник на инвестиции в 
сектора е програмата и че 
извън нея нищо не се случ-
ва. Аз бих искал това да се 
промени и тя наистина да 
стане съпътстващ и помо-
щен инструмент, какъвто 
би трябвало да бъде, а не 
основен.

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

8.30 – 9.00  Регистрация

ПЪРВИ ПАНЕЛ:  Официално откриване и презентации на държавни институции

Модератор:  д-р Атанас Паскалев – зам.-председател на БАВ

9.00 – 9.30  Официално откриване и поздравителни адреси
 г-жа Искра Михайлова – министър на околната среда и водите
 арх. Иван Данов – министър на инвестиционното проектиране 
 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 МИП
 г-н Илко Илиев, директор на Дирекция „Инвестиционно 
 проектиране“ в МИП
10.30 –10.50  Кафе-пауза

ВТОРИ ПАНЕЛ:  Предизвикателства при подготовката на проекта 

 и реализацията му

Модератор:  доц. Ирина Рибарова, УАСГ

10.50 – 11.10 Гледната точка за предизвикателствата на възложителя 
 (общината)
 г-жа Атанаска Николова – зам.-кмет на община Бургас (поканена)
11.10– 11.30 Гледната точка за предизвикателствата на инженера (надзора)
 г-жа Албена Маркова – изпълнителен директор/ 
 г-н Радослав Петров – технически директор на консултантска 
 инженерна група
11.30 – 11.50 Гледната точка за предизвикателствата на проектанта
 г-жа Силва Мочева – управител на фирма Water Design
11.50 – 12.10 „Договорните условия по ФИДИК „Жълта книга“ при 
 реконструкцията на ГПСОВ Кубратово – гледната точка на инженера“
 г-жа Любка Костова – ХПК България
12.10 – 12.30 Предизвикателства при избор на материали за довеждащи колектори
 г-н Карл-Хайнц Флик – изпълнителен директор 
 на Асоциацията за стъклокерамични тръби на Германия (FVST)
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 за предизвикателствата на ВиК оператора
 г-н Пламен Петров – „Водоснабдяване и канализация  – Варна“ ООД
14.10 – 14.40 Нови и ефективни решения за аериране, миксиране и декантиранев 
 биобасейни
 г-н Стефан Иренс – „Прострийм Груп“
14.40 – 15.00 Обучение на персонал за по-добра експлоатация - 
 Център за професионално обучение към БАВ
 доц. Григор Михайлов – директор
15.00 – 15.20 Кафе-пауза

ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ: Специфични проблеми на експлоатацията

Модератор: доц. Григор Михайлов – директор ЦПО към БАВ

15.20 – 15.40 Национална програма за оползотворяване на утайките
 Презентация МОСВ
15.40 – 16.00 Знак за качество на БАВ
 г-н Александър Маринчев – БАВ
16.00 – 16.20 Несигурности при оразмеряване на биобасейни с една биомаса 
 за разграждане на БПК5 и отстраняване на азот и фосфор
 г-н Иван Секулов, г-жа Красимира Кузманова – 
 „Делфин Проект Екотехника“ ООД
16.20 – 16.40 Оптимизация на процесите в ПСОВ чрез моделиране и иновативен 
 контрол
 Ян Квятовски – ДХИ Полша/ Иванка Прюне – ДХИ България
16.40 – 17.00 Определяне на време-престоя за нитрификация и 
 денитрификация в биобасейните
 г-жа Красимира Кузманова – „Делфин Проект Екотехника“ ООД 
17.00 – 17.30  Дискусия и закриване
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Андрей Цеков, зам.-председател на УС на КСБ: 

Свилена Гражданска 

Г-н Цеков, кои ще бъ-

дат приоритетите ви по 

отношение на норматив-

ната база? 

Професионалното ми 
мнение е, че в големия си 
процент законите, каса-
ещи сектора на строи-
телството в България, са 
морално остарели. Като 
започнем от администра-
тивно-правните норми 
като Закона за устрой-
ство на територията и 
наредбите по неговото 
прилагане, минем през 
Закона за обществени-
те поръчки, не пропуснем 
и гражданскоправните 
актове като Закона за 
задълженията и догово-
рите, Търговския закон и 
Кодекса на труда, всички 
те се нуждаят от изме-
нения. Обществените 
отношения са се развили 
доста по-динамично от 
нормативната база. На 
това обаче не трябва да 
се гледа като на някаква 
новина. Напротив. В целия 
демократичен свят об-
ществените отношения 
изпреварват законодател-
ната рамка. 

Може ли да говорим 

малко по-конкретно и да 

ни дадете примери за ос-

тарели текстове? 

Да вземем например 
ЗУТ, който по същество е 
нелош закон. Той регламен-
тира два типа отношения. 
Това са устройствените 
процедури и инвестицион-
ният процес. Проблемът, 
който виждам в него, е, че 
той е прекалено бюрокра-
тично натоварен, за да 
отговаря на динамиката 
на строителния бранш. 
Особено в ситуация, в 
която основните инвес-
тиционни потоци идват 
от оперативните програ-
ми, които по дефиниция 
са ограничени времево, 
а рискът от просрочие 
е свързан със загуба на 
средства. В този смисъл 
прекалено обременител-
ните условия, които съ-
пътстват целия процес 
от ниво устройствени 
процедури, през изработ-
ката и съгласуването на 
проекта и последващото 
строителство, са прека-
лено тежки. Това създа-
ва трудности не само на 
компаниите, а най-вече 
на публичните субекти 
като държавата и мест-
ната власт. Примерите 
са безброй. Така под риск 
се поставя изпълнение-
то на ключови обекти за 
страната, обществото и 
икономиката ни. 

Какво според вас е не-

обходимо да се направи в 

тази посока? 

Както знаете, Кама-
рата на строителите 
в България вече работи 
върху реформа на това 
законодателство в част-
та му, касаеща инвести-
ционния процес в строи-
телството. Изготвя се 
проект на закон за строи-
телството. Нещата още 
са в начален стадий, но 
основната идея е да се 
стъпи на едни облекчени 
процедури. Лично съм при-
върженик на английския 
модел, където контролът 
е основно последващ. Там 
преценката за съответ-
ствие със законодател-
ните и устройствените 
норми се извършва на база 
изпълнен строеж.  Отго-
ворността проектът да 
бъде изпълнен в синхрон с 
нормите е на строителя 
и на проектанта, като за 
одобрение се предава само 
идеен проект в част архи-
тектура. Ако обектът не 
съответства на правила-
та, подлежи на събаряне. 
Мнението ми е, че в Бъл-
гария прекалено много се 
залага на предварителния 
контрол.  

Според мен, ако се 
заложи на облекчен та-
къв, а се наложи по-строг 
последващ, рискът ще се 
прехвърли върху частни-
те субекти. Това, от една 
страна, неминуемо ще 
доведе до повишаване на 
тяхната квалификация, а 
същевременно ще ускори 
процеса на реализация.  

Законът за общест-

вените поръчки е ключов 

за сектора. Как виждате 

сега предлаганите про-

мени между първо и вто-

ро четене? 

Безспорно ЗОП се нуж-
дае от ремонт. Най-вече 
що се отнася до крите-
риите за подбор и про-
зрачността в избора на 
изпълнител. Според мен 
основният проблем оба-
че не е в закона сам по 
себе си, а по-скоро в не-
правилното му прилагане. 
Трябва да сме наясно, че 
нормативните актове 
по същество са едни аб-
страктни произведения на 
изкуството. В този сми-
съл те са по-скоро творби 

на импресионист, а не на 
хиперреалист. Причината 
е, че им се налага да ре-
гламентират много широк 
кръг от отношения, които 
не могат да се опишат 
изчерпателно. Само като 
пример ще дам факта, че 
в САЩ аналогът на нашия 
Закон за защита на конку-
ренцията датира от нача-
лото на ХХ век и оттогава 
не е променян. Изменя се 
само съдебната практика, 
която тълкува тези аб-
страктни норми. В този 
смисъл всичко е въпрос на 
правоприлагане, а не тол-
кова на законотворчество. 

Естествено трябва да 
се променят някои проце-
дури, като в това направ-
ление има добра практика 
от Европейския съюз. На-
пример лесно може да от-
падне ненужната бумащи-
на за удостоверяване на 
годността на кандидата 
за изпълнение на поръчка-
та. Например в Холандия 
и Италия е вменено да се 
ползва информация от пуб-
личните регистри, като 
на Апенините базата от 
данни се води от тяхната 
строителна камара. Така 
се избягва и вероятност-
та за субективизъм при 
подбора.

В практиката ми съм 
попадал на куриозни слу-
чаи. Например участник в 
обществена поръчка, кой-
то представя счетоводни 
баланси, драстично разми-
наващи се с тези в Търгов-
ския регистър и обявени-
те пред НАП. В резултат 
на това комисията по 
подбора, впоследствие 
Комисията за защита на 
конкуренцията и Върхов-
ният административен 
съд излизат със станови-
ще, че техните функции не 
са на разследващ орган, и 
след като кандидатът е 
представил документа със 
знанието си, че носи нака-
зателна отговорност, то 
следва да се приеме. 

Голямата цел тряб-
ва да е подобрението на 
обективността. И в мо-
мента законът възпро-
извежда почти дословно 
европейските директиви 
в областта на общест-
вените поръчки. Например 
казва, че критериите за 
подбор трябва да съот-
ветстват на обема на 

поръчката. Дали е необхо-
димо да се дефинира стой-
ностно какво значи този 
текст, обаче е въпрос на 
регулация. В момента е 
предложена съпоставка 
от 2-2 пъти и половина от 
обема на поръчката, което 
според мен е добро реше-
ние. Това може да стане 
не с промяна на закона, а 
с изменение на правилника 
за неговото тълкуване. 

Трябва ли да има депо-

зит в КЗК при атакуване 

на дадена обществена 

поръчка? 

Категорично съм на 
мнение, че това не тряб-
ва да се допуска. Има едно 
основно правило, което е 
постулат в европейското 
законодателство, а имен-
но, че не е нужно да се 
препятства достъпът до 
правосъдие. Всяка такса 
или депозит прави точно 
това. Представете си ка-
зуса с малка фирма, която 
не разполага с 20 хил. лв., 
за да обжалва търг, при 
който е очевидно ощете-
на и взетото решението е 
незаконосъобразно. В този 
случай тя ще бъде лишена 
от достъпа до правосъдие.   

Водят се много де-

бати около ролята на 

подизпълнителите в про-

вежданите тръжни про-

цедури и задължително-

то им деклариране. Какво 

е вашето мнение?

Нашият ЗОП има един 

голям дефект, който е 
плод по-скоро на недомис-
лие при написването му. 
Законът казва, че ако кан-
дидатът има намерение 
да използва подизпълни-
тели при реализацията на 
поръчката, той трябва да 
ги декларира. За мен този 
текст е лишен както от 
правна, така и от иконо-
мическа логика. Именно и 
затова масово се заоби-
каля от компаниите. При-
чината е проста. Средно 
голяма строителна фирма 
изготвя месечно около 
две-три оферти. В повече-
то случаи предложенията 
се базират на експертни 
цени, натрупани от прак-
тиката им през последни-
те години. В същото вре-
ме са абсолютна рядкост 
компаниите, които могат 
да предоставят комплекс-
на услуга. В световен ма-
щаб и все по-често и в 
България комплексността 
в изпълнението на дадена 
поръчка в бранша се изра-
зява във възможността 
да ръководиш паралелно 
множество специализи-
рани процеси. Съвсем ес-
тествено е различните 
дейности да се превъзла-
гат на широк кръг подиз-
пълнители. Задължението 
те да бъдат декларирани 
на ниво оферта е, както 
казах, абсурдно и в правен, 
и в икономически смисъл. 
Причината е, че по този 
начин се създава монопол 
на определени фирми впо-

следствие. Те след при-
ключване на процедурата 
биха могли необосновано 
да искат увеличение на це-
ната, без да носят отго-
ворност за това пред въз-
ложителя, защото цялата 
е на  главния изпълнител.

В този смисъл мисля, 
че е по-разумно ЗОП да 
се измени така, че в хода 
на изпълнение на обекта 
компаниите да могат да 
номинират подизпълните-
ли, които да подлежат на 
одобрение от възложите-
ля. Естествено ще може 
да се извършва проверка 
доколко те отговарят на 
изискванията за дадена 
работа и дали покриват 
останалите подробно 
разписани в ЗОП крите-
рии. Това е стандартна 
практика в ЕС и при поръч-
ките, които се възлагат 
директно от ЕК. 

Темата за подизпъл-
нителите има още един 
съществен нюанс. Той 
е свързан с опита да се 
прави някаква социална 
политика чрез законот-
ворчество. Визирам пред-
ложението задължителен 
процент от работата по 
дадена обществена по-
ръчка да бъде превъзлаган. 
Мотивът е, че така ще се 
повиши достъпът на мал-
ки фирми до търгове. За 
мен това предложение, 
дори да има някаква со-
циална логика, е напълно 
лишено от каквато и да 
е правна и икономическа. 

Андрей Цеков е изпълнителен директор и заместник-председател 

на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг”. Избран е 

за зам.-председател на Камарата на строителите в България, 

отговарящ за нормативната уредба. Завършва право в 

Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Има 

специализации по европейско бизнес право от Университета  

на Амстердам и по мениджмънт от Станфордския университет 

в САЩ (Stanford Graduate School of Business).  Работи в групата на 

„Главболгарстрой” от 2000 г. Семеен, с три деца.

Камарата може да институционализира специализиран 
арбитраж за разрешаване на строителни спорове

Снимка Денис Бучел
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Личното ми мнение е, че 
то дори противоречи на 
правилата за защита на 
конкуренция на ЕС.

Да, достъпът на мал-
ки фирми до тръжните 
процедури задължително 
трябва да бъде повишен, 
но това далеч не е правил-
ният подход. Според мен е 
необходимо това да стане 
чрез механизма на разделя-
не на поръчките на пове-
че по-малки лотове. Поне 
в случаите, когато това 
е технически възможно. 
Впрочем тази идея е зале-
гнала и в препоръките на 
ЕК по прилагане на дирек-
тивите. Няма логика да се 
окрупняват функционално 
независими поръчки като 
например тези за енергий-
на ефективност. Прави 
се един търг за саниране 
на 20 училища, 10 болни-
ци и 5 детски градини, 
разположени в 8 общини. 
Единственият смисъл на 
подобно пакетиране е, че 
се облекчава администра-
тивната тежест за възло-
жителя. 

Вторият подход, по 
който може да се осигури 
на малките фирми достъп 
до обществени поръчки, е 
да им се даде шансът да 
бъдат номинирани като 
подизпълнители в хода на 
изпълнение на един обект.

 
Какво е мнението ви 

за въвеждането на ти-

пови документи и дого-

вори?

Това е нещо, което е 
задължително да се случи. 
Строителството е мно-
го сложен процес, който 
изисква създаването на 
стандартизирани правила 
и договори. В световна-
та практика има няколко 
типови модела на контра-
кти, като всяка държава 
произвежда и собствени. 
Когато тези типови до-
говори са професионално 
написани от хора, които 
познават спецификата на 
инвестиционния процес, 
те позволяват едно спра-
ведливо разпределение на 
рисковете и отговорно-
стите. А това работи в 
най-пълна степен за об-
ществения интерес, за-
щото той не е само една 
поръчка да бъде изпълнена 
на максимално ниска цена, 
а и в това да се създават 
условия за оздравяване 
и развитие на бранша 
и икономиката. В този 
смисъл това ще помогне 
и за стандартизиране на 
практиката. Така е напри-
мер в Англия. Там само по 
отношение на спазването 
на сроковете има приет 
допълнителен протокол, 
където се стандартизи-
рат всички хипотези при 
забавяне на сроковете. 
Документът е от поря-
дъка на 200 страници, но 
той не оставя неразрешен 
проблем. По този начин и 

възложителят, и изпълни-
телят, когато имат някак-
ва трудност, могат да се 
обърнат към тази добра 
практика и да видят как се 
регулират отношенията 
им. Крайно време е това 
да се случи и в България. 

Ситуацията в момен-
та е, че всеки възложител 
твори едни договори, като 
голяма част се пишат от 
юристи, които при цялото 
ми уважение нямат никак-
ва представа от инвести-
ционния процес.

 
Какво мислите за ЗУТ 

и неговото разделяне на 

две - на Закон за устрой-

ство на територията 

и закон за строителст-

вото? 

Като цяло съм привър-
женик на консолидирано-
то законодателство. Не 
виждам пречка ЗУТ да съ-
ществува във вариант, в 
който включва и устрой-
ството на територията, 
и инвестиционния процес. 
С оглед на законодателна 
икономия - тоест бързина, 
обаче съм за подобно раз-
деляне. В противен случай 
има риск промените, каса-
ещи инвестиционния про-
цес, да станат заложници 
на текстове, отнасящи се 
до устройството на тери-
торията.   

Как трябва да се про-

мени Законът за кадастъ-

ра и имотния регистър?

Проблемът не е тол-
кова нормативният акт, 
а липсата на кадастър в 
много населени места. За-
това не бих правил прибър-
зани заключения относно 
необходимостта от някак-
ва промяна. 

Наричат Закона за 

п у б л и ч н о - ч а с т н о т о 

партньорство неизполз-

вана възможност, какво 

е вашето мнение?

Нормативният акт е 
в сила едва от началото 
на тази година и почти 
липсва практика по него-
вото прилагане. Той оба-
че е много положително 

явление, което отдавна 
трябваше да се случи. Не-
обходимо е да се има пред-
вид, че публично-частните 
партньорства могат да 
са двигател на бранша, но 
това няма да стане лесно. 
В същността си този тип 
взаимодействия изискват 
много широки познания не 
само в областта на стро-
ителството. Напротив, 
секторът е един много 
малък елемент от тях. 
Основната идея е в пре-
доставянето на общест-
вена услуга чрез изграж-
дането на обществена 
инфраструктура, била тя 
здравна, образователна 
или социална. Наивно е да 
се смята, че браншът е го-
тов за подобно нещо. Ако 

обаче сериозните строи-
телни компании се обеди-
нят с фирми, които имат 
опит както във финанси-
те, така и в управлението 
на услугите, такъв проект 
може да е успешен. 

Какво е мнението ви 

за състоянието на За-

кона за задълженията и 

договорите и Търговския 

закон?  

Парадоксът е, че в мо-
мента гражданскоправ-
ните отношения в стро-
ителството се уреждат 
от един закон, визирам 
ЗЗД, който по същество е 
много добър, но е написан 
през 50-те години и отто-
гава не е търпял същест-
вени корекции. За мен има 
две групи взаимодействия, 
които ЗЗД трябва да тре-
тира по различен начин от 
сегашната уредба. 

Първата са така наре-
чените граждански друже-
ства. Масова практика е 
в обществените поръчки 
да се участва под тази 
форма. Проблемът е, че тя 
е създадена за целите на 
50-те години, т.е. събират 
се двама-трима съседи 
и решават общо да екс-
плоатират нива. В този 
смисъл тези текстове 
са изключително морално 
остарели, защото трети-
рат основно отношения 

между граждански лица. 
Това, което може да се на-
прави или тук, или в част-
та на Търговския закон, 
където са разписани пра-
вилата за консорциуми, е 
да се прецизират взаимо-
действията в обединение, 
създадено с цел участие в 
обществена поръчка. Това 
ще спомогне за внасянето 
на по-голям стабилитет 
в отношенията между 
партньорите, за закрила 
на правата им и не на по-
следно място ще облекчи 
и работата на данъчната 
администрация, която в 
момента не знае как да ги 
третира. 

Другата съществе-
на част от ЗЗД, която 
се нуждае от реформа, е 
така нареченият договор 
за изработка. Този въпрос 
е разписан в две страни-
ци от закона и обхващат 
хипотези от договор за 
изработка на коледни кар-
тички до такъв за изграж-
дане на атомна централа. 
Това не може и не бива да 
съществува в този вид. 
Строителството е изклю-
чително сложен и комплек-
сен процес и според мен 
като подвид на договора 
за изработка трябва да 
бъдат детайлно разписа-
ни отношенията, свързани 
с контрактите на обек-
тите. 

А какво е мнението ви 

за Кодекса на труда? 

Както ЗЗД, така и Ко-
дексът на труда е писан 
през 50-те години. Той 
обаче многократно е про-
менян, но въпреки това 
също не отговаря на на-
стоящата динамика на 
пазара на труда. 

Винаги съм вярвал, че 
той трябва да осигуря-
ва закрила на по-слаба-
та страна в едни тру-
довоправни отношения. 
Служителят трябва да е 
максимално защитен от 
злоупотреба от страна 
на работодателя. От дру-
га страна обаче, Кодексът 
на труда е изключително 
несправедлив към рабо-
тодателя. Много лими-
тирани са хипотезите, в 
които той не е доволен 
от качеството на работ-
ната сила и може да се 
раздели със съответния 
служител. Съществуват 
парадокси, особено каса-
ещите социално уязвими 
групи. Представете си 
например дружество, за 
което е взето решение, че 
ще бъде обявено в ликви-
дация. Кодексът на труда 
обаче позволява съкраще-
ние на трудоустроените 
работници само с разре-
шение на Инспекцията по 
труда, чиято практика пък 
е никога да не дава  таки-
ва разрешения. Разбирам 
напълно държавната поли-
тика в това отношение, 
но когато едно дружество 
е в ликвидация или актив-
на несъстоятелност, да 
му вмениш задължение да 
запази на работа част от 
служителите, противоре-
чи на всякаква логика. То 
няма средства, за да пла-
ща заплати. Каква закрила 
дава на работниците дър-
жавата тогава? Затова 
са създадени и фондовете 
за обществено осигуря-
ване. 

Не искам да кажа, че 
трябва колосална реформа 
в това законодателство, 
но смятам, че има вариан-
ти трудовите отношения 
да се уредят по-добре. 
Лично съм привърженик 

на англосаксонския модел, 
който дава възможност 
на двете страни да дого-
ворят помежду си повече-
то от отношенията си. 
В този смисъл един добър 
работник, който знае це-
ната си, има възможност 
да договори достатъч-
но добри условия както 
свързани с полагането на 
труда, така и с прекратя-
ването на трудовите от-
ношения. Що се отнася до 
останалите, все пак има 
свободна конкуренция. 
Пазарът също трябва да 
се регулира така, че да 
се създава реална конку-
ренция. Качественият ра-
ботник да бъде задържан и 
защитен, а този, който не 
се справя с трудовите си 
задължения, трябва да има 
минимална закрила. 

Има ли и други норма-

тивни документи, които 

трябва да се променят, 

за да се улесни строител-

ният процес у нас? 

Дори това, което из-
говорихме до момента, е 
прекалено амбициозно и 
е невъзможно да се осъ-
ществи в един мандат на 
УС на КСБ. Всяка стъп-
ка, която бъде направе-
на, обаче ще е полезна. 
Това, което Камарата 
може да направи и не е 
свързано с промяна на 
законодателството, е 
да институционализира 
специализиран арбитраж 
за разрешаване на строи-
телни спорове. Той тряб-
ва да е независим, в него 
да бъдат поканени добри 
експерти - юристи, ин-
женери, проджект мени-
джъри. Хора с безупречна 
репутация, които компе-
тентно и бързо да разре-
шават строителни споро-
ве.  Този процес трябва да 
бъде разписан максимално 
прозрачно и критично, за 
да може да се гаранти-
ра пълна безпристраст-
ност. В крайна сметка 
това няма да е първият 
в България подобен съд, 
но е добре строителните 
спорове да се решават от 
специализиран арбитраж. 

Снимки „Главболгарстрой Холдинг”
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Екип на КСБ, 
Таня Бъчварова, 
ръководител 
„Мониторинг 
на обществените 
поръчки“

Настоящият монито-
ринг съдържа данни, на ба-
зата на които се показват 
условията, влияещи нега-
тивно на конкуренцията 
при обществените поръч-
ки в отрасъл „Строител-
ство“. Анализът включва 
общ преглед на критерии-
те за възлагане на обекти 
при търговете. 

Обявените  

обществени поръчки 

за септември  2013 г. са 
228. Това е намаление от 
20,6% в сравнение с август 
т.г. С обявена прогнозна 
стойност са 157, или 68,9%. 
Общата стойност на по-
ръчките е 305 млн. лв. Стой-
ността им е с 28% по-малка 
в сравнение с предходния 
месец. Поръчките без обя-
вена стойност са 71, или 
31,1% от всички. Има нара-
стване на нивата в сравне-
ние с август от 2,9%.

Вид на строител-
ство:

 Инженерно строи-
телство и ВиК - 58 обявени 
поръчки за септември т.г., 
или 25,4% от всичките за 
месеца, с прогнозна стой-
ност 170 млн. лв. Броят им 
е намалял с 22,7% спрямо 
август, а прогнозната им 
стойност е паднала с 47,9%. 

 Инженерна инфра-
структура - 45 обявени 
търга, или 19,7% от всич-
ки. По-малко са с 22,4% в 
сравнение с предходния 
месец.

 ВиК - 13 обявени об-
ществени поръчки, или 
5,7% от всички за септем-
ври. Понижението е 23,5% 
в сравнение с август.

 Сградно строител-
ство - 29,8%, или 68 обяве-
ни търга от всички за  сеп-
тември, с обща прогнозна 
стойност 52 млн. лв. При 

тях се наблюдава намале-
ние на броя с 15%, увеличе-
ние на стойността с 18,2% 
спрямо август.

 Енергийна инфра-
структура – 12 обявени 
обществени поръчки, или 
5,3% от всички, с прогноз-
на стойност 93 млн. лв. 
Понижението е с 42,9% в 
сравнение с предходния 
месец. Има увеличаване на 
стойността от 58 млн. лв.

 Проектиране и над-
зор - 90 обявени търга, или 
39,5% от всички, а общата 
прогнозна стойност е 9 
млн. лв. Броят е по-малко 
с 18,9%, а стойността - с 
25% спрямо август.

Тенденции
 Инженерно строи-

телство и ВиК - обявени-
те обществени поръчки са 
със 17 по-малко, броят им 
се е понижил с 22,7%.      

 Сградно  строител-
ство - обявените търгове 
са с 12 по-малко. Това е 
спад с 15% спрямо предход-
ния месец.

 Енергийна инфра-
структура - обявените 
обществени поръчки са с 
9 по-малко, или с 42,9%.

 Проектиране и над-
зор – обявените търго-
ве са с 21 по-малко, или с 
18,9%.     

 ВиК - обявените об-
ществени поръчки са с 4 
по-малко, или с 23,5%.

 Инженерно строи-
телство - обявените тър-
гове са с 13 по-малко, или 
с 22,4%. 

Прогнозна стой-
ност

 Инженерно строи-
телство и ВиК - намаление 
на прогнозната стойност 
с 47,9%.

 Сградно строител-
ство - увеличение с 18,2%.               

 Енергийна инфра-
структура - повишаване с 
386,7%.                                                     

 Проектиране и над-
зор - понижение с 25%.

Обявени обществени 

поръч ки по строителни 

сектори

Сектор „Инженерна 

инфраструктура“ - про-
центно съотношение по 
видове дейност. 

Обявените поръчки в 
сектора са 45, или 19,7% 
от всички за месеца, с на-
маление от 22,4% в сравне-
ние с август.

 Изграждане, ре-
конструкция и ремонт на 
пътна и жп инфраструк-
тура - 62,3% от обявените 
обществени търгове за 
сектор „Инженерна инфра-
структура“, или намаление 
с 15% в сравнение с август. 

 Почистване и ко-
рекция на речни корита 
и отводняване - 4,4% от 
обявените поръчки за сек-
тора. Запазват се нивата 
спрямо предходния месец.

 Паметници на кул-
турата, археологически 
разкопки - няма обявени об-
ществени поръчки, както и 
за август.

 Сметища за битови 
и строителни отпадъци 
- 6,7% от общо обявени-
те обществени поръчки в 
сегмента. Запазват се ни-
вата на броя на търговете 
в сравнение с предходния 
месец.

 Насипни работи - 
няма обявени обществени 
поръчки. Има намаление на 
нивата в сравнение с ав-
густ с два търга. 

 Ново строителство 

и реконструкция на пар-
кове, детски площадки, 
стадиони и зони за от-
дих - 22,2% от обявените 
поръчки в сегмента, или 
намаление с два търга в 

сравнение с предходния 
месец. 

 Зимно поддържане 
и почистване на пътната 
мрежа - 4,4% от общо обя-
вените в сектора. Наблю-
дава се ръст на нивата на 
поръчките в сравнение с 
август с 2 броя.

Обявените общест-

вени поръчки за сектор 

ВиК за септември са 13, 
или 5,7% от всички, което 
е намаление с 23,5% в срав-
нение с август.

 Ново строителство 
и ремонт на пречиства-
телни станции на бито-
ви и отпадни води - 23,1% 
от обявените поръчки в 
сегмента. Търговете са с 
един повече в сравнение с 
предходния месец.

 Ново строителство 
и ремонт на помпени стан-
ции - няма обявени поръч-
ки. Запазват се нивата в 
сравнение с август.

 Строителство и 
реконструкция на водопро-
водни мрежи и канализация 
- 69,2% от този сектор. 
Наблюдава се намаление 
с 5 поръчки в сравнение с 
предходния месец. 

 Рехабилитация на ко-
лектори - няма обявени по-
ръчки за септември в този 
сегмент, понижението е с 
един търг спрямо август. 

 Строителство на 
утаители и резервоари - 
няма обявени поръчки за 
септември, както и за ав-
густ. 

 Воден цикъл - 7,7% 
от обявените поръчки в 
сегмента. Няма промяна 
спрямо предходния месец.

 Сондажни работи 
- няма поръчки за септем-
ври. Запазват се нивата в 
сравнение с август. 

Обявените поръчки в 

сектор „Сградно строи-

телство“ са 68 - 29,8% от 
всички за месеца. Търгове-
те са с 12 по-малко, или с 
15% спрямо август. 

 Ново строителство 
- 27,9% от всички в сег-
мента. Търговете са с 6 
повече в сравнение с пре-
дходния месец. 

 Реконструкция, ре-
монтни работи и др. видо-
ве дейности в сградното 
строителство - 72,1% от 
всички в сектора.  Наблю-
дава се намаление с 18 
броя в сравнение с август.

Обявените общест-

вени поръчки в сектор 

„Енергийна инфраструк-

тура“ са 12, или 5,2% от 
общо обявените търгове, 
с тенденция за понижение 
с 9 броя спрямо предходния 
месец.

 Мерки за енергийна 
ефективност - 25% от обя-
вените поръчки в сектора. 
Има намаление в сравнение 
с август.

 Ремонт, реконструк-
ция и монтажни работи 
- 75% от общо обявените 
поръчки в сектора. Тър-
говете са със 7 по-малко 
спрямо предходния месец.

Обявените обществе-

ни поръчки в сектор „Про-

ектиране и строителен 

надзор“ са 90, или 39,5% 

Фонд „ Външни граници“- 
няма поръчка
 Програма „Европейско 
териториално сътрудни-
чество“ (България - Гърция) 
- няма поръчки
Програма за „Трансгранично 
сътрудничество“  
България – Румъния –  
1 поръчка, 0,4%
Оперативна програма за 
развитие на сектор  
„ Рибарство“ - 1бр., 0,4%
Европейски бежански фонд 
– няма поръчки
Проект „Социално  
включване“ – МТСП -
няма поръчка
Програма  JESSICA -
1 поръчка, 0,4%
Национален доверителен  
екофонд - няма поръчка
Програма ПУДООС – няма 
поръчка

Оперативна 
програма 
за развитие 
на конкурентоспосо-
бността 
на българската 
икономика  - 
1 бр., 0,4%
ИСПА – няма поръчки
Програма  
за финансиране  
чрез Норвежки 
финансов механизъм 
2009 - 2014 година –  
1бр., 0,4%
Агенция за хора 
с увреждания към 
МТСП - няма поръчки

Дял на обявените обществени поръчки по критерий „Източник на финансиране“, 
септември 2013 г. (брой)

Източник: 
Агенцията по 

обществени 
поръчки

Обявени обществени поръчки по вид строителство, 
септември 2013 г., %

Източник: 
Агенцията по 

обществени 
поръчки

Снимка Влади Георгиев
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от всички за месеца. Тър-
говете са с 21 по-малко в 
сравнение с август.

 Осигуряване на екс-
пертни и технически ус-
луги, консултации и тех-
ническа помощ - 13,3% от 
сегмента. Това е с 3 търга 
по-малко спрямо предход-
ния месец.     

 Изготвяне на ин-
вестиционен проект и ав-
торски надзор - 55,6% от 
всички в сектора, или с 12 
по-малко в сравнение с ав-
густ.

 Строителен надзор 
и изготвяне на паспорти за 
обекти - 31,1% от всички в 
сегмента. Търговете са с 
6 по-малко спрямо предход-
ния месец. 

Тенденция при обществе-

ните поръчки по критерий 

„Източник на финансиране“

 Броят на финанси-
раните по европейски про-
грами обявени обществени 
поръчки за месеца са 110 
при 124 за август.                

 Програмата за раз-
витие на селските райо-
ни - намаление с 11,7% за 
септември в сравнение с 
август.

 ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси” - една 
поръчка повече спрямо ав-
густ.

 Оперативна програ-
ма „Регионално развитие“ 
- спад с 2,9% в сравнение 
с август.     

 ОП „Околна среда“ – 
намаление с 15, 8% в срав-
нение с предния месец.     

 Програмата за тран-
сгранично сътрудничество 
- ръст с една поръчка. 

 Програма „Европей-
ско и териториално съ-
трудничество“ - търго-
вете са с два по-малко в 
сравнение с август.

 Програма „Европей-
ски бежански фонд“ - тър-
говете са с един по-малко 
спрямо предходния месец. 

 Норвежки финансов 
механизъм - запазват се 
нивата на търговете.

 Агенцията за хора-
та с увреждания към МТСП 
- спад с един брой в сравне-
ние с август.          

 Проект за социално 
включване на МТСП - няма 
поръчка за месеца, както и 
за предходния. 

 JESSICA - ръст с 
една обществена поръчка 
в сравнение с август.

 Държавен бюджет - 
спад с 27,6% в сравнение с 
предходния месец. 

 Оперативна програ-
ма „Транспорт“. Запазват 
се нивата в сравнение с 
предходния месец. 

 Програма за разви-
тие на сектор „Рибарство“ 
- запазват се нивата на 
търгове спрямо август.

 Национален довери-
телен фонд – няма поръчки, 
както и през август. 

 Проект „Красива Бъл-
гария“ - няма търгове. Тен-
денцията е същата както 
и през предходния месец. 

 Програма ПУДООС - 
запазват се нивата на обя-

вените обществени поръч-
ки в сравнение с август.

 Програма „Развитие 
на конкурентоспособност-
та на българската иконо-
мика“ - намаляване с два 
броя на търговете спрямо 
август.

Обявени обществени  

поръчки по критерий 

„Възложител“

за септември от общи-
ните са 155. Това е нама-
ление от 24% в сравнение 
с август. Търговете в ко-
муналния и обществен сек-
тор са 12, или спад с 40% 
спрямо предходния месец. 
Тръжните процедури за 
болници и учебни заведе-
ния са 7, или има намале-
ние с 46,2% в сравнение с 
август. Министерствата 
и агенциите са обявили 47, 
или ръст от 30,6% спрямо 
предходния месец. Другите 
са 7, или със седем по-мал-
ко, т.е. 50% в сравнение с 
август. 

Условия, влияещи  

негативно върху  

конкуренцията. Фактори за 

несигурна среда

Констатацията на екс-
пертната група към Кама-
рата на строителите в 
България, изпълняваща 
мониторинг на условията, 
влияещи негативно върху 
системите за възлагане 
на обществените поръчки 
в България, е следната:

Допуснатите нару-
шения, слабите места, 
дискриминационните кри-
терии, водещи до субек-
тивни решения, поставят 
ограничителни бариери 
пред фирмите. Анализът за 
септември 2013 г. включ-
ва 6 търга, при които се 
наблюдава намаляване на 
нивата на нарушенията в 
сравнение с август.

В сектор „Инженерна 
инфраструктура и ВиК“ 
ограничителни условия има 
при една поръчка за месе-
ца, както е и през август. 
В сектор „Сградно стро-
ителство“ търговете с 
дискриминационни условия 
са два, т.е. има намаление 
в сравнение с предходния 
месец. 

В сектор „Енергийна 
инфраструктура“ са ре-
гистрирани две поръчки с 
несъответствия. Това е 
ръст спрямо август. При 
сегмент „Проектиране и 
строителен надзор“ един е 
търгът с дискриминацион-
ни условия, или намаление с 
1 брой спрямо август. 

Често срещани са не-
обосновани прекомерни 
изисквания в критериите 
за подбор на изпълнител 
на обществената поръч-
ка. Съгласно чл. 25 ал. 6 от 
ЗОП критериите за подбор 
и документите за доказва-
нето им трябва да съот-
ветстват на сложността 
на предмета и на обема на 
обществената поръчка. 
Отчетени са критерии, во-
дещи до субективизъм по 
отношение на показатели 

като методология, концеп-
ция, план за работа, промя-
на в последователността 
на технологичните проце-
си и оценка на риска. Това 
влияе върху методиката за 
разпределение на точките.

Сред завишените усло-
вия са тези за размера на 
приходите за последните 
години, за гаранционните 
срокове. Посочват се не-
ясни/неизмерими показа-
тели за оценка, които биха 
довели до субективизъм в 
оценяването на кандида-
тите. Липсват конкретни 
критерии. Отчетени са 
необосновани прекомерни 
изисквания в критериите 
за подбор на изпълнител на 
обществената поръчка по 
отношение на изисквания 
за конкретен тип механи-
зация и оборудване. Наблю-
дават се завишени условия 
за професионалната ква-
лификация, опит и трудов 
стаж. Отчетена е липса-
та на изискване за регис-
трация в ЦПРС на КСБ.

Примери

Критерии, водещи до 

субективизъм

Поръчка №00237-2013-
0013 

Възложител община 

Аксаково, област Варна.

Текущи и неотлож-

ни аварийни ремонти на 
улични настилки по всички 
общински пътища и улици 
в населените места на 
територията на общи-
ната.

Показател - финансова 
част, включваща следни-
те компоненти: цена за 
изкърпване на асфалто-
бетонна настилка 4 см с 
плътна смес (ръчно) - 12%; 
цена за машинно преас-
фалтиране с плътна смес 
- 8%; цена за доставка и 
полагане на плътен ас-
фалтобетон - 10%; цена 
за доставка и полагане на 
неплътен асфалтобетон 
- 8%; цена за доставка и 
полагане на трошенока-
менна настилка - 8%; цена 
за доставка и полагане 
на тротоарна настилка 
от вибропресовани пло-
чи с размери 30 см/30 см 
- 9%; цена за доставка 
и полагане на бетонни 
вибропресовани бордюри 
с размери 50 см/35 см/18 
см - 9%; цена за студено 
рециклиране и повърх-
ностна обработка на 
компрометирана асфал-
това настилка -3%; цена 
за изкърпване на асфал-
тобетонна настилка със 
студена асфалтова смес - 
5%; цена за затваряне (за-
пълване) на повърхностни 
пукнатини и фуги (с шири-
на до 3 мм) по асфалтова-

та настилка - 4%; цена за 
затваряне (запълване) на 
повърхностни пукнатини 
и фуги (с ширина над 3 мм) 
по асфалтовата настилка 
- 6%; часова ставка и до-
пълнителни разходи върху 
труда - 5%; допълнителни 
разходи върху механизаци-
ята - 3%;  тежест: 90.

Коментар:  Показа-
телят „финансова част” 
необосновано е разбит на 
видове работи, което е из-
ключително неефективно 
за избор на изпълнител. 
Въпросът опира до анализи 
на цени и участието им в 
общата оценка до 3%. 

Прекомерни, необос-

новани изисквания по от-

ношение на финансовите  

възможности на канди-

дата

Поръчка №00193-2013-
0016

Възложител Техниче-

ски университет - София

Текущ и авариен ре-
монт на учебни сгради  
на ТУ.

Коефициентът на об-
щата ликвидност (съот-
ношение между текущите 
активи и текущите задъл-
жения) към 31.12.2012 г. да е 
по-голям от 1.

Коментар: Има огра-
ничително изискване по 
отношение на показател 

обща ликвидност.
  
Поръчка №01269-2013-

003
Възложител Столич-

ната община, район Пан-

чарево

Изграждане на нова 
сграда на 84-то ОУ „Васил 
Левски“.

Участникът трябва да 
има коефициент на обща 
ликвидност,  изчислен 
като съотношение между 
краткотрайните активи 
и краткотрайните пасиви 
на участника, равен или 
надвишаващ стойност 
от 1,0 за последните три 
години (2010, 2011 и 2012). 
Участникът трябва да раз-
полага с ликвиден работен 
капитал за финансиране на 
СМР в размер на не по-мал-
ко от 600 000 лв. под фор-
мата на отпуснат креди-
тен ангажимент от банка 
или друга приемлива форма 
на ликвидни разполагаеми 
средства.

Коментар: Съществу-
ва ограничително изисква-
не за обща ликвидност и 
наличие на ликвиден капи-
тал. 

Условия, влияещи не-

гативно върху конкурен-

цията 

Поръчка №00322-2013-
0031

Възложител община 

Кърджали по ОПРР

Извършване на СМР за 
изпълнение на мерките за 
енергийна ефективност в 
училища и детски градини 
в община Кърджали.

Коментар: Липсва из-
искване за регистрация в 
ЦПРС на КСБ.

Поръчка №00140-2013-
0002

Възложител община 

Ихтиман по ПРСР 
Доставка и монтаж на 

противопожарна техни-
ка по проект изграждане 
на противопожарна кула в 
землището на с. Веринско 
- община Ихтиман.

Коментар: Липсва из-
искване за регистрация в 
ЦПРС на КСБ.  

Изисквания по отно-

шение на професионална-

та  квалификация, опит и 

трудов стаж

Поръчка №00227-2013-
0013

Възложител община 

Своге по програма ПРСР

Избор на изпълнител 
за извършване на строи-
телен надзор по проект 
„Подобряване на средата 
за живот в община Своге 
чрез подмяна на уличното 
осветление“.

Трябва да отговаря 
на следните изисквания: 
...да има опит в  надзора 
на поне един инвестицио-
нен проект, финансиран 
по европейски и или други 
международни програми и 
фондове.

Коментар: Това е пре-
комерно и ограничително 
изискване.

Обявени обществени поръчки по критерий 
„Вид на възложителя“, септември 2013 г.

Източник: 
Агенцията по 

обществени 
поръчки

Източник: 
Агенцията по 

обществени 
поръчки

Обявени обществени поръчки по критерий „Стойност“, 
септември 2013 г.
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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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Елица Илчева

Повече от 20 строители ветерани 
се събраха в петък в Благоевград, за да 
учредят 10-ото регионално звено на на-
ционалния клуб. Общината бе отворила 
една от залите си за събитието, а спе-
циален гост бе зам.-кметът по стро-
ителството Стоян Благоев. Новият 
председател на ОП на КСБ в Пиринско 
инж. Стефан Стоев поздрави дошлите 
за начинанието, което по думите му ще 
мобилизира ветераните в помощ на по-
младите колеги. 

Инж. Иван Стоянов, който, както 
е известно, е инициатор на идеята 
за създаването на националния клуб и 
негов зам.-председател, запозна учас-
тниците с дейността от учредяване-
то му през март, както и с визията за 
бъдещето. 

„Целта ни е да си помагаме вза-
имно и да бъдем полезни на по-млади-
те си колеги, да участваме активно 
в строителния процес в настоящето. 
Пожелавам ви тясно взаимодействие 
с ОП на КСБ. Засилете връзките си с 
общинското ръководство, за да може-
те да оказвате експертна помощ на 
общинската власт. Привличайте нови 
членове и знайте, че основната ни цел 
е да си бъдем в помощ, да бъдем полезни 
един на друг в днешния труден живот“, 
каза инж. Стоянов. 

Същинската част на събитието 
започна с едноминутно мълчание в па-
мет на отишлия си наскоро пръв пред-
седател на клуба Павел Боянов. 

Инж. Димитър Филипов, който док-

ладва устава, припомни как в 
Древния Рим след 30 години 
служба войниците са получа-
вали разряд и званието ве-
теран. „Тези хора са ползвали 
привилегии като освобожда-
ване от данъци, преференции 
за организиране на търговски 
дейности. Получавали са солид-
на сума пари, земя, избирали са 
къде да се заселят. Ние днес 
нямаме претенции за толкова 
привилегии, но дължим благо-
дарност на КСБ и на всички, 
които са възприели идеята за 
приемственост. Смятам, че 
може заедно да решаваме общи пробле-
ми, които ни касаят“, заяви Филипов. 

За свой председател благоевград-
ските ветерани избраха най-възраст-
ния си колега – Павел Христов. Той е 
дългогодишен директор на „Благоус-
тройствени строежи“, участвал в 
изграждането на инфраструктурата 
на Благоевград. Днес Христов няма 
частна фирма, но активно работи 

като вещо лице в съда. Зам.-председа-
тел стана Митко Митев, а секретар 
Симеон Василев. 

Клубът в Благоевград бе десетият 
в страната. Амбицията на ветераните 
е до края на годината да бъдат сформи-
рани звена във всички областни градо-
ве и навсякъде, където има по-сериозно 
представителство на активни хора от 
бранша. 

С
ни

м
ки

 а
вт

ор
ът

ОП на КСБ - Смолян 

Членовете на Областното 
представителство на Камара-
та на строителите в Смолян 
отбелязаха с тържество края 
на активния строителен сезон 
2013 г. Празникът бе уважен от 
областния управител на Смолян 
Димитър Кръстанов, от кмета 
на община Златоград Мирослав 
Янчев, от колеги от Камарата 
на инженерите в инвестицион-
ното проектиране и други. 

Бе излъчена мултимедийна 
презентация на обекти, реа-
лизирани от членовете на ОП 
на КСБ – Смолян, през периода 
2012-2013 г. Празненството не 
мина и без награди и изненади 
за строителите. Председате-
лят на Областното представи-
телство на КСБ – Смолян, Ве-
села Цолова връчи препоръки за 
високопрофесионални качества 
и достижения на всяка една от 
представените на събитието 
фирми членове - „Артстрой”, 
„Инфрастройгруп”, „Дюлгер”, 
„Мурджев-Транс”, „Виденица- 
2004”, „ВиК-Строй”, „Тандем Ин-
вест”- Чепеларе, „Стифстрой”, 

„Талант -М” и др. Тя заяви, че 
членовете на организацията са 
достойни и надеждни партньо-
ри, доказали се през годините, 
и им пожела много подписани 
договори и успешно завършени 
обекти.

Д в е  о т  с т р о и -
телните фирми бяха 
отличени с приз „Из-
пълнител на ключов 
обект”, това са „Ви-
астройинженеринг ” 
ООД, Смолян, и „Крис 
– МТ” ООД, Мадан. 

Инж. Албен Родоп-
манов, в качеството 
му на управител на  
„Виастройинженеринг” 
ООД, взе отличието за 
ремонтните работи на 
главен път Асеновград 
- Чепеларе от област-
ния управител инж. Ди-
митър Кръстанов. 

Втората компания е водещ 
изпълнител на обект „Изграж-
дане на комуникационно трасе 
Златоград – Термес – Ксанти“. 
Наградата бе връчена на управи-
теля Владимир Кехайов от кмета 
на община Златоград Мирослав 

Я н ч е в , 
к о й т о 
п оже л а 
н а  р о -

допските дюлгери още много ре-
ализирани инвестиции. Освен че 
бяха поздравени изпълнителите, 
бе изтъкнато ключовото значе-
ние на двата мащабни обекта за 
Смолян.    

 „Родопа-Трейс” ЕООД взе 
престижното отличие – сре-

бърна награда на 
национално ниво в 
категория „Сред-
ни предприятия” за 
втора група строежи, с което 
бе удостоена на бала на стро-
ителите в София навръх Дими-
тровден 2013 г. 

Празненството включваше 
разнообразна програма с учас-
тието на местните комици 
от формация „Зевзек”, клуб по 

спортни танци „Фен-85” и ро-
допски гайди и песни.  

Дюлгерите показаха, че дори 
и в трудни времена тяхната гил-
дия е единна и сплотена както в 
делниците, така и в празниците, 
като се забавляваха с песни и 
хора до ранни зори.

По стар стил отбелязаха края на активния строителен сезон 

Радослава Пенкова, 
ОП на КСБ - Враца 

Областното представителство на КСБ – Враца, 
събра почти всички членове, за да отпразнува тър-
жествено Деня на строителя. Председателят на ОП-
то Росен Дудушки зарадва строителите с добрата 
подготовка на тържеството. Той им пожела повече 
работа през следващата година, здраве и успехи. 

За доброто настроение на присъстващите се 
грижеше диджей. Празникът бе отпразнуван и с тор-
та, която по покана на Росен Дудушки бе разрязана 
от предишния председател инж. Тодор Топалски.

Управителят  

на „Крис - МТ” ООД, 

Мадан, Владимир 

Кехайов получава 

своя приз от кмета 

на община Златоград 

Мирослав Янчев

Инж. Албен Родопманов, „Виастройинженеринг” 

ООД, взе отличие за ремонтните работи на главен 

път Асеновград - Чепеларе, определен като ключов 

обект за района  

Повече от 20 строители се отзоваха на поканата 

да станат членове на регионалното звено

Специални гости на учредителната сбирка на ветераните от Благоевград бяха 

председателят на ОП на КСБ инж. Стефан Стоев (вторият отляво), зам.-кметът по 

строителството Стоян Благоев и инж. Иван Стоянов от националния клуб

На срещата, чието провеждане е съгласно ре-
шение на УС на КСБ, от страна на Камарата са 
участвали членът на съвета Атанас Кирилов, пред-
седател на секция „Малки и средни предприятия”, и 
Венелин Терзиев от Контролния съвет на организа-
цията. От Българската банка за развитие са при-
съствали Николай Димитров, началник-управление 
„Корпоративно и проектно кредитиране”, и Никола 
Стоянов, началник-управление „Кредитиране на ма-
лък и среден бизнес”. 

Обсъдени са били стъпки за засилване на сътруд-
ничеството с цел подпомагане най-вече на малкия 
и средния бизнес от сектор „Строителство”. От 
страна на КСБ са били поставени въпроси относно 
възможностите за  проектно финансиране, както и 
за осигуряване на кредитиране за оборотни сред-
ства за строителните фирми. Дискутирана е била 
и актуалната ситуация в сектора и проблемите, 
които водят до невъзможност малките и средни-
те предприятия да бъдат финансирани.Сред тях е 
амортизацията на основните средства за производ-
ство, данъчните задължения и слабото познаване на 
кредитните продукти. От страна на ББР са поели 
ангажимент с помощта на експерти от Камарата 
да бъдат разработени специализирани продукти, 
които да бъдат предложени на вниманието на фир-
мите. Предстои и среща на ръководствата на две-
те страни.

ПОКАНА
На 04.12.2013 г. ще се проведе учредителното съ-

брание на Клуба на строителите ветерани във Варна.
Ръководството на Камарата на строителите във 

Варна ви кани да присъствате на събранието като 
учредител.

То ще се проведе в зала „Пресцентър” на Фести-
вален и конгресен център от 16.00 часа.

Камара на строителите в България
Областно представителство - Варна

Проведе се извънредно за-
седание на УС на Националния 
клуб на строителите вете-
рани. На него на мястото на 
починалия Павел Боянов беше 
избран за временно изпълняващ 
длъжността председател инж. 
Виктор Шарков, до момента зам.-председател.
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Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община: 

Свилена Гражданска 

Г-жо Фандъкова, пре-

ди дни бяхте на посеще-

ние в Москва. По време 

на срещите си предста-

вихте и работата на 

българските строители. 

Разкажете ни повече за 

визитата си. 

Посещението ми в Ру-
сия беше по повод пред-
ставянето на поредните 
дни на София в Москва съ-
гласно споразумение меж-
ду двете столици. Разби-
ра се, партньорството ни 
датира отдавна и особено 
в сферите на културата и 
образованието. За мен е 
изключително важно то 
да продължи в рамките 
на взаимноизгодното съ-
трудничество и да отваря 
и вратите на българския 
бизнес. С тази цел по моя 
покана с мен бяха и пред-
ставители на различните 
браншови организации и 
най-вече на Камарата на 
строителите в България. 
В Москва се строи актив-
но. Поех ангажимента да 
направя всичко възможно 
вратите за българските 
строителни фирми да бъ-
дат отворени. Дали ще 
се възползват от тези 
възможности и как ще 
представят своите пред-
ложения, ще решат сами-
те компании. На срещата, 
която имах с кмета на 
Москва Сергей Собянин, 
той категорично подкрепи 
присъствието на българ-
ски фирми както при стро-
ителството на метрото в 
града, така и във връзка с 
различни социални проек-
ти, които се изпълняват. 

В края сме на 2013 г. 

Как протече тя и с какво 

ще я запомнят софиянци 

и гостите на столица-

та? 

Ако говорим за програ-
мата, която имам като 
кмет на общината, бих 
казала, че 2013-а бе поред-
ната година, в която про-
дължихме строителство-
то в града, изпълнението 
на проектите в сферата 
на инфраструктурата, 
градската среда, обра-
зованието и екологията. 
Един от основните обек-
ти беше продължението 
на метрото. В момента 
изграждаме почти 8 км ли-
нии със седем станции до 
летището и до Бизнес пар-
ка в „Младост IV“. Те са на 
стойност около 120 млн. 
евро, като 80% от сред-
ствата са безвъзмездно  
европейско финансиране. 
Парите отиват директ-
но в българския бизнес и 
създават работни места. 
Това е аспект, който за 
мен като кмет на София 

е изключително важен и 
носи положителен резул-
тат  за нивата на безра-
ботицата и на процента 
на БВП, който се произ-
вежда в столицата. 

В същото време към 
вече готовото депо за би-
тови отпадъци добавихме 
и построените инстала-
ции за преработка на би-
ологични отпадъци. Стро-
ителството на практика 
приключи на обектите при 
Хан Богров. Изградени са 
инсталации за преработ-
ка на хранителни отпа-
дъци. В момента текат 
студените проби. Това е 
първият етап от проек-
та за изграждане на завод 
за отпадъци и показва, че 
София е лидер в модерното 
решаване на този важен 
екологичен проблем. 

Разбира се, през 2013 г. 
продължихме с програма-
та за изграждане на дет-
ски градини. В момента се 
строят тринайсет сгра-
ди и се надявам четири 
да бъдат завършени до 
края на годината. Имахме 
сериозна инвестиционна 
програма по тази тема. 
За първи път и държавата 
в лицето на предишното 
правителство се включи 
с 14 млн. лв., които са за 
изграждане на 8 обекта. 
Очаквам настоящото 
правителство да подкре-
пи този процес, тъй като 
всички знаем, че в София, 
освен че раждаемостта 
е най-висока, което е пре-
красно за всички нас, но и 
потокът от цялата стра-
на, а вече и от чужбина е 
твърде сериозен. Необхо-
димо е държавата да се 
включи в решаването на 
този важен проблем. 

Продължи изпълнение-
то на, макар и по-малки, 
но изключително важни за 
мен, програми на община-
та като реконструкцията 
на мостове. Тази година 
обновихме осемнайсет по-
добни обекта. По-голяма-
та част от тях са малки, 
но са изключително важни 
за хората, които живеят 
в населени места като с. 
Владая и с. Чепинци. В съ-
щото време довършихме 
мостовото съоръжение на 
надлез „Надежда“, а в мо-
мента реконструираме и 
големия мост на бул.„Цари-
градско шосе“ при разклона 
за бул. „Копенхаген“. Това е 
програма, която означава 
не само по-добра инфра-
структура, но и по-голяма 
сигурност на граждани-
те. Тези обекти не бяха 
ремонтирани откакто са 
построени. От 2007 г. до-
сега са обновени общо над 
100 моста. Програмата 
ще е в сила и през 2014 г. 

За първи път през тази 
година имаме по-мащабни 

проекти за изграждане и 
цялостни ремонти на мал-
ки улички в кварталите. 
Реконструирали сме над 
20 км тротоари. По-сериоз-
ните обекти бяха предим-
но в центъра - обновяване-
то на ул. „Цар Иван Асен II“, 
„Цар Иван Шишман“, бул. 
„Евлоги и Христо Георгие-
ви”, бул. „България“, където 
изградихме нов велоучас-
тък. Там направихме връзка 
между алеята на бул. „Гоце 
Делчев“ и тази по „Евлоги 
Георгиев“. Това са проекти, 
които са част от цялост-
ната програма на София. 

Продължаваме със смя-
ната на шахти, което до-
каза своя ефект върху ин-
фраструктурата. Над 70 
подобни съоръжения бяха 
подменени.

Разбира се, не забрави-
хме зелените площи в гра-
да. Приключва вече рекон-
струкцията на градината 
„Баня Лозенец“. Започна ре-
монтът на тази при Док-
торския паметник и парк 
„Студентски“. 

Тази година беше осо-
бено важна и за подго-

товката на проектите и 
особено по отношение на 
провеждане на тръжни-
те процедури. В момента 
имаме готовност още 
от пролетта да започнем 
изключително мащабна 
строителна програма в 
сферата на инфраструк-
турата. 

Разбира се, не мога да 
пропусна и ремонтите на 
училища и детски градини, 
изграждането на социални 
центрове. Това са дейнос-
ти, които за всички хора 
на София са много важни.

Предстои да бъде обя-

вен официално проекто-

бюджетът на столицата 

за следващата година. 

Кои ще бъдат ключовите 

обекти в капиталовата 

програма? 

Очакваме 2014 г. да 
е годината на мащабно 
строителство в София. 
Може би за първи път ме-
трото няма да бъде един-
ственият сериозен обект, 
тъй като вече имаме про-
екти и готовност да за-
почнем изпълнението на 

мащабната програма за 
реконструкция и изгражда-
не на големи ключови буле-
варди и улици в столицата. 
На практика изпълнението 
на дейностите започна с 
моста при бул. „Копенха-
ген“. То ще продължи през 
следващата година с ре-
монта на моста на IV км, 
този за разклона към 
летището по бул. „Цари-
градско шосе“ и трасето 
между двете съоръжения. 
Ще се направи цялостно 
обновление на подлеза на 
Орлов мост. Имаме го-
товност да започ нем и 
реконструкция на участък 
от бул. „Ботевградско 
шосе“ заедно с пет под-
леза по него, както и на 
бул. „Сливница“ с моста 
на „Бакърена фабрика“. Ще 
се извърши разширение 
на бул. „Тодор Каблешков“ 
между булевардите „Бра-
тя Бъкстон“ и „Цар Борис 
III“. По този начин ще на-
малим задръстванията в 
района. Ще направим ре-
конструкция на ул. „Никола 
Мушанов“ и на множество 
малки улици. 

Продължаваме изграж-
дането на кръстовища 
на две нива. Вече започна 
строителството на това 
при Семинарията. Очаква-
ме през следващата годи-
на да приключи работата 
по проекта, както и да 
стартира изграждането 
на съоръжението на Лъвов 
мост и на естакадата при 
бул. „България“ и „Академик 
Гешов“. До края на ноември 
трябва да сключим дого-
вор за строителството 
на завода за отпадъци. 
Това е един също така 
изключително мащабен 
проект, предвиден за след-
ващата година. Продължа-
ваме изграждането на ка-
нализацията и подмяната 
на водопроводите, както и 
строителството на дет-
ски градини. 

Ще се вдигнат ли да-

нъците на софиянци за 

2014 г.? 

Нашето виждане за 
бюджета на столицата 
се основава върху няколко 
принципа. На първо място 
е в условията на криза да 

За следващия програмен период сме разработили 
130 проекта за близо 4,5 млрд. лв.
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не вдигаме местните да-
нъци и таксата за бито-
ви отпадъци. И за 2014 г. 
не предвиждаме промяна 
в стойностите им, до-
колкото това зависи от 
Столичната община. Раз-
бира се, вие знаете, че 
Народното събрание прие 
промяна в Закона за мест-
ните данъци и такси, с 
която се измени налогът 
върху моторните превозни 
средства на голяма част 
от жителите на София. 
Как това ще им се отрази 
не знаем още. Очакваме 
да бъде публикуван норма-
тивният акт в Държавен 
вестник. Лично мен ме 
притеснява готовността 
както на хората, така и 
на службите да доказват 
доколко даден автомобил 
изпълнява екологични нор-
ми. В същото време зала-
гаме на строга финансова 
дисциплина, която до този 
момент води до потвър-
ждаването на стабилния 
кредитен рейтинг на Со-
фия – въпрос, изключител-
но важен за инвеститори-
те. Разбира се, и активна 
капиталова програма, коя-
то можем да осигурим 
само чрез сериозните ев-
ропейски средства, които 
привличахме през предход-
ните години и проектите, 
които подготвяме за след-
ващия програмен период. 

Кои са приоритетни-

те проекти с европейско 

финансиране за периода  

2014-2020 г.?

За периода 2007-2013 г. 
Столичната община под-
готви и защити 93 проек-
та, финансирани от опера-
тивните и общностните 
програми на Европейския 
съюз. От тях 43 вече са 
изпълнени, а по остана-
лите работим в момента 
или ще стартираме. Те са 
на обща стойност около 
3 млрд. лв. За следващия 
програмен период разра-
ботихме над 130 проекта 
за около 4,5 млрд. лв. Да-
ваме си сметка, че това 
не могат да бъдат само 
европейски средства, тъй 
като бюджетите на опе-
ративните програми не 
позволяват. Необходимо е 
София, като най-големия 

град в България, който 
изпълнява много важни ад-
министративни функции, 
да получи съответното 
финансиране. То трябва  
да позволи европейските 
пари да отиват при хора-
та и да решават важни за 
тях проблеми. Ние сме по-
дали своята заявка. Имаме 
подкрепа на Европейската 
комисия, пред която още 
преди няколко месеца пред-
ставихме нашите проек-
ти. Отново залагаме на 
инфраструктура. Имаме 
пълна готовност за из-
пълнение на третия ме-
тродиаметър. Също така 
за втория етап на интег-
рирания проект за градски 
транспорт и за инстала-
цията в „Топлофикация Со-
фия“ ЕАД за преработка 
на горивото от завода за 
отпадъци. 

За мен много важна 

тема  е  енергийната 
ефективност. През този 
период успяхме да се въз-
ползваме от европейските 
средства за саниране на 
общинските сгради - учи-
лища, детски градини и 
няколко административни. 
През следващия очаквам 
да има сериозен ресурс, 
който да позволи на хора-
та в панелните блокове да 
се възползват от безвъз-
мездно европейско финан-
сиране, като успеят да за-

щитят свои проекти със 
самоучастие, което е в 
рамките на възможности-
те на българския потреби-
тел. Това е програма, коя-
то може да създаде много 
работа на строителите 
и на целия бизнес у нас, 
в това число на произво-
дителите на различните 
материали, необходими за 
саниране. 

Столичната община 
разработи няколко мер-
ки, които да стимулират 
гражданите да участват 
в този процес. Готови са и 
могат да бъдат получени 
от хората работните про-
екти за изпълнение на ця-
лостни мерки за енергийна 
ефективност във всички 
видове панелни секции в 
София, които са над 75. 
Освободихме от такси за 
строително разрешение 
хората, които искат да се 

възползват от тази въз-
можност. Включихме мяр-
ка в програмата „Зелена 
София“ за финансиране на 
проекти за реконструкция 
на пространството около 
санираните сгради.

Публично-частното 

партньорство е една от 

възможностите за при-

вличане на инвестито-

ри. Какво е мястото му 

в София? 

За съжаление това е 
все още една тема, която 
не е добре разработена. 
Не само в столицата, но и 
в цялата страна. Новият 
закон за публично-частно 
партньорство не е наме-
рил своето подзаконово 
нормативно приложение. 
Столичният общински съ-
вет разработва наредба, 
която да регламентира 
този тип взаимодействие. 
Работата по нея е вече на 
финала и трябва да бъде 
представена за обсъждане. 

В същото време ние се 
опитваме да създадем ме-
ханизъм, по който да запо-
чне прилагането на тази 
толкова важна и ефек-
тивна за всички остана-
ли страни форма. Внесла 
съм първия доклад по но-

вия закон за изграждане 
на спортни съоръжения в 
район „Красно село“. Това 
е проект, който да позво-
ли пилотно да разработим 
механизмите за прилага-
не на нормативния акт 
и да намерим най-добрия 
баланс между защитата 
на интересите на инвес-
титорите, за да идват, и 
в същото време и на об-
щината, и на гражданите. 
Тази форма на партньор-
ство все още има доста 
лоша слава и затова ни 
е трудно да преодолеем 
този негативен имидж от 
миналото. 

Ще има ли нови усло-

вия към фирмите, поддър-

жащи уличната мрежа?

Да, за предстоящия 
конкурс през 2014 г. под-
готвяме някои промени. 
Освен чрез възлагане на 
конкретни задачи изпъл-
нителите ще могат да 
поемат ангажимент за 
поддръжката в добро със-
тояние на улици и булевар-
ди. През последните две 
години ние успяхме да се 
преборим с непрекъсна-
тото появяване на огро-
мни ями благодарение на 
есенното консервиране, 
което всъщност запазва 
настилките и не позволява 
напролет да се отворят 
огромни дупки. Разбира 
се, когато става въпрос 
за кърпене, то винаги е 
временно, затова и започ-

нахме тази мащабна про-
грама за реконструкция на 
улици и булеварди. 

За мен е важно да 
има механизъм подобен 
на този, прилаган при 
фирмите по чистотата, 
задължаващ ги да осигу-
ряват определено ниво 
на качество на услугата, 
който да се внедри и при 
поддръжката на улиците. 
Когато има високи крите-
рии, заложени в условията, 
и компаниите не успяват 
да ги изпълнят, ще бъдат 
налагани съответните 
сериозни санкции. Фирми-
те трябва да поддържат 
добро ниво на публична-
та  услуга. В момента се 
довършва работата по 
условията. Те ще бъдат 
предложени на съветници-
те от СОС за одобрение. 

Как работите с Кама-

рата на строителите в 

България? 

За нашата съвместна 
работа говорят ясни ре-
зултати. През тази го-
дина беше завършен един 
изключително мащабен 
проект -  реконструк-
цията на паметника на 
„Цар Освободител“. Това 
е знаков обект на града. 
За мен най-важен е резул-
татът - стабилен и кра-
сив монумент, за което 
съм благодарна на КСБ. 
Столичната община по-
могна да се случи този 
проект. Надявам се и в 
бъдеще да имаме освен 
доброто партньорство 
по отношение на работа-
та с администрацията, 
но и подобна подкрепа 
за обновяване на памет-
ници. Очакваме КСБ да 
участва активно и при 
кандидатурата ни  за 
европейска столица на 
културата 2019, както и 
всички граждани и целия 
бизнес. Целта е да гаран-
тираме не само спечелва-
нето на този престижен 
конкурс, но и успешното 
представяне на София. 

Столичната община изготви работни проекти за саниране на панелните постройки

В момента се строят 8 км метролинии със седем станции до 

летището и до Бизнес парка в „Младост IV“

Скоро ще започне изграждането на кръстовището на Лъвов мост
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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“

ËÅÑÈ×ÎÂÎ
Георги Сотиров

Да посетиш в средата на ноември малка 
община в Горнотракийската низина, си е емо-
ция, откъдето и да го погледнеш. Първото, 
което виждаш от пътя, са виещите се къде-
ли синкав дим от комините на къщите. Долу, 
в центъра, чуваш моторните резачки на сто-

паните, които режат буковиците за зимата. 
После се заговаряш с хората. Някои те канят 
вкъщи. Показват ти двора, където на лозето 
е обърнато най-голямото внимание…

Става дума за община Лесичово и нейните 
села Калугерово, Памидово, Динката, Боримеч-
ково, Щърково, Церово.

Малко история… Калугерово е старо сели-

ще, което се споменава в регистрите от 1576 г. 
Според други сведения манастирът над селото 
е съществувал още по време на кръстоносните 
походи (XI-XIII век), в 1419 г. е разрушен от ос-
манските турците, а по-късно е възстановен. 
Археологическият бисер на землището на Це-
рово безспорно е местността Траянова порта 
и най-вече - старият римски път. Изгледът, кой-

Инж. Лазаров, какво е 

да си кмет на селска об-

щина?

Не е трудно, ако тя е 
хубава и работеща. Наши-
те към 5800 души са стег-
нати, трудолюбиви хора с 
хъс към селскостопанска-
та работа и особено към  
отглеждането на лозя и 
производството на вино. 
Най-голямото и най-живо-
то село е Калугерово със 
своите 1300 жители. 

Другите изостават, 
защото демографският 
срив им се отрази чувст-
вително. Застаряването 
на населението е силно 
изразено. Ако не успеем да 
задържим малкото по-мла-
ди хора с някои от новите 
европейски проекти, по-
ложението в следващите 
години ще се влоши още 
повече. Селата ще обез-
людеят напълно. 

Какво изграждате с 

европейски пари? 

Независимо че сме мал-
ка община, а за това мо-
жем да съдим и по общия 
ни бюджет за т.г., който 
е малко над 2 585 000 лв., 
ние сме амбициозни хора. 
Ще започна с проекта за 
предотвратяване на на-
водненията от р. Тополни-
ца. Преди няколко години, 
2005-2006 г., прииждането 
на нейните води направи 
редица пакости на хората. 
Залято беше цялото село. 
Водата стигна до два ме-
тра височина. Изградихме 
предпазна дига по левия 
бряг на реката с обща 
дължина от 1617 м и реши-
хме един болен за нашите 
хора проблем. Дигата пази 
цялото село. Този проект 
е по ОПРР. Европейските 
средства са 879 798 лв., 
като нашият скромен 
принос е 5% от общата 
стойност. 

Можем ли да твър-

дим, че това е най-голе-

мият инфраструктурен 

проект на общината?

Определено. И не само 
като стойност… Изграж-
дането на дигата е еле-
мент от опазване здра-
вето и имуществото на 
хората от природната 
стихия. По линия на Меж-
дуведомствената комисия 
за възстановяване и под-
помагане към Министер-
ския съвет с 93 500 лв. ре-
монтирахме покривната 
конструкция на сградата 
на кметството, на здрав-
ната служба и читалище-
то в с. Боримечково. 

С други 105 600 лв. об-
новихме и читалището в 
с. Щърково, т.е. една от 
силните страни на наша-
та работа може да се от-
несе към непрекъснатата 
ни грижа за по-добър бит 
на населението. По ПРСР, 
по мярка 322, подкрепена 
и от Европейския земе-
делски фонд за развитие 
на селските райони, напра-
вихме благоустройствени 
мероприятия в Лесичово 
и Динката. Сега в двете 
села се радват на хубав 
център с обособени зеле-
ни зони за отмора и отдих 

и с детски площадки. Тук 
европейските пари бяха 
малко над 473 700 лв.

Вие сте слънчева об-

щина. Неслучайно сте и 

признати лозари и вина-

ри… Ще ви помоля да се 

спрете на проблемите 

по енергийната ефектив-

ност. Едно модерно вече 

понятие, което води до 

значителни икономии в 

общинския бюджет…

Мога да коментирам 
само положението с наши-
те общински сгради. Ина-
че вие пообиколихте села-
та и видяхте соларните 
инсталации по покривите 
на къщите, сменените 
дограми и санираните до-
мове. Но всичко това все 
още не е масова практика 
за съжаление…

Успяхме да спечелим 
проект за подобряване 
на енергийната ефектив-

ност в целодневната дет-
ска градина „Слънчице” в 
с. Калугерово и основното 
училище в с. Динката. За 
751 000 лв. положихме то-
плоизолация, монтирахме 
PVC дограма. Със сред-
ствата решихме някои 
интериорни и екстери-
орни проблеми и оптими-
зирахме отоплителните 
инсталации. Сами разби-
рате, че ако на децата не 
се създадат добри условия 
за живот, развитие и обу-
чение, роди-
телите ще 

напуснат родните си мес-
та и демографската криза 
ще стане неуправляема… 
В този ред на мисли е и 
работата ни по детската 
градина в общинския цен-
тър. Тук по фонд „Козлодуй” 
за 141 000 лв. ще изолира-
ме външните стени, ще 
оправим отоплителната 
инсталация и ще поста-
вим система за соларно 
затопляне на водата за 
битови нужди. Ще сменим 
дограмата, ще монтираме 

енергоспестява-
щи крушки и ще 
доставим котел 
з а  отопление, 
който ще гори 
екологично чис-
тите и евтини 
пелети. 

Впрочем не-
прекъснато се 
оглеждам за пари 

и за обновяване на 
сградата на общин-

ската администрация. 
Пак по фонд „Козлодуй” се 
надявам да направим са-
нирането й и да изолираме 
скатния покрив, да извър-
шим и други необходими 
ремонти. Целта е да мо-
жем едновременно да съз-
дадем уют за работещите 
и посетителите на кмет-
ството, но и всичко това 
да бъде по-евтино и при-
родосъобразно. Направили 
сме необходимия енергиен 
одит и всичко си е по пра-
вилата. 

Инж. Серьожа Лазаров е роден през 1959 г. 

Средното си образование завършва със златен 

медал. Висше образование със специалност 

машинен инженер получава във ВМЕИ (сега 

Технически университет) през 1984 г. Работи 

в Лесичово като машинен технолог, главен 

инженер и зам.-директор на машинно-тракторна 

станция. 

От 1990 г. развива частен бизнес в селското 

стопанство в областта на мелиорациите 

и търговията. От 2000 г. работата му е 

свързана с инвестиции в строителството. 

Има построени обекти в Пазарджик - бизнес 

сгради, търговски комплекс, над 40 магазина, три 

постройки в Студентския град в столицата, 

обекти в Пловдив и Варна…

Първи мандат кмет.

Инж. Серьожа Лазаров, кмет на общината 

Снимки авторът



17СТРОИТЕЛОБЩИНИпетък, 22 ноември 2013

И НСОРБ

то се открива от всички „крепостни” точки над селото, е 
поразителен… Изходът на разкритата гробница е сякаш 
ситуиран нарочно - точно срещу изгрева на първите слън-
чеви лъчи, стелещи се над долината на Тополница.

При подготовката за Априлското въстание по тези 
места е основан революционен комитет. По-късно част 
от въстаниците се присъединяват към Хвърковатата 
чета на Бенковски. 

Това са само бегли щрихи от миналото на този край, 
съхраняващ предания и легенди за едни сурови хора, кои-
то отстоявали правата на свободни люде с цената на 
живота си. Затова с паметниците и надгробните могили 
се тачат светостта на предците, борили се и загинали 
в името на едни по-добри дни.

За това, а и за много други работи става дума в ин-
тервюто ни с кмета на общината инж. Лазаров.

Идеята за по-доброто 
място за живеене е и една 
от причините да насърча-
ваме развитието на ту-
ристическите дейности в 
общината. По мярка 313 на 
ПРСР за 82 хил. лв. извър-
шихме строително-мон-
тажни работи и доставка 
на съответното оборуд-
ване за туристическите 
информационни и посети-
телски центрове в Калуге-
рово и в Лесичово. На пръв 
поглед не е кой знае как-
во, но хората чувстват и 
тук грижата на общината 
за техния бит, култура и 
идеи за развитие на тури-
зма. При това не само на 
винения… Ще допълня, че 
туроператорските фирми 
водят при нас най-различ-
ни групи. 

Японците например са 
много любознателни, осо-
бено възрастните. Почер-
пи ги с чаша вино, покажи 
им уреден селски двор, с 
кравата, с кокошките, с 
кучето и котката… Рад-
ват се, че виждат раз-
личен бит и култура. Но 
смятам, че има още какво 
да направим в областта 

на туризма, за да популя-
ризираме нашата община. 
Например лично аз пома-
гам на всеки, който иска 
да развие някакви идеи в 
това направление – къщи 
за гости, екопътеки и 
т.н. Бизнесът е на първо 
място. Затова всеки ин-
веститор е добре дошъл. 
И две работни места да 
открие, пак е много добре. 

Да се върнем на това, 

което най-добре харак-

теризира община Леси-

чово – отглеждането 

на гроздето и неговия 

път по-нататък - след 

ферментацията… Не е 

тайна, че изкуството 

на правене на вино ни е 

завещано от древните 

траки, чиито наследници 

сте и вие тук...

Разбирам. Бизнесме-
ните вече се ориентира-
ха към отглеждането на 
собствени лозови масиви 
и производството на ха-
рактерни за региона вина. 
Има интерес към изграж-
дането на нови винарски 
къщи (  – замък) и е 
за отбелязване, че те бър-
зо печелят почитатели. 

Между другото ще ви 
запозная и със сериозна-
та строителна дейност в 
общината по доизгражда-
нето и реконструкцията 
на спортните комплекси 
в Лесичово, Динката и Ка-
лугерово. В трите села по 
ПРСР за общо 5 784 919 лв. 
ще направим игрища за 
волейбол, баскетбол, те-
нис на корт, различни 
зали и санитарно-битови 
помещения, паркинг, пре-
чиствателна станция за 
отпадни води. 

Като бивш състезател 
на ЦСКА и „Академик“ по 
плуване искам през манда-
та ми хората да се зани-
мават повече със спорта. 
Ако някой иска да се разви-
ва като спортист - супер! 
Ако иска да тича, за да 
сваля килограми - отлич-
но. Спортът е здраве, но 
и вдъхновение. Важното 
е да накараш хората да 
отидат на игрищата, пък 
там все нещо добро ще се 
случи…

Е, възрастните няма 
да станат спортисти, 

това ми е ясно, но мислим 
и за тях. Ще създадем по-
стоянна изложба на ет-
нографското наследство 
и природните и историче-
ските забележителности 
на общината. Това ще 
стане по проект, реали-
зиран със съдействието 
на Европейския земедел-
ски фонд за развитие на 
селските райони. Освен 
чистата визуализация на 
предметите от бита и 

съответните фотоси от 
красивата ни околност, 
изложбата ще спомогне за 
формирането и развитие-
то на групи за пресъзда-
ване на народните обичаи 
и традиции, завещани от 
предците ни.

Интересно е да ви слу-

ша човек… Като местен 

вие знаете всичко за об-

щината.

Да, така е. Пропуска-
ме ли нещо, което би било 
важно за строителната 
гилдия?

Ами още не сме гово-

рили за водата, за кана-

лизацията, за проблема с 

битовите отпадъци.

Ако искате да започ-
на с рехабилитацията 
на техническата инфра-
структура. И тук сме от-
личници. Ще реализираме 
проект за над 5 775 000 лв. 
за реконструкция на пътя 
между селата Динката и 
Памидово и обновяване на 
част от водоснабдител-

ната мрежа на Лесичово. 
В момента тече процеду-
ра за избор на изпълнител. 
За Памидово досега не бях 
споменавал, но самото му 
име говори, че и там хо-
рата са на „ти” с един по-
пулярен сорт грозде. При 
строителните работи на 
избата в селото са наме-
рени керамични парчета 
от амфори и други съдове, 
които свидетелстват, че 
в района е кипял стопан-

ски живот още преди хи-
лядолетия.

А иначе имаме хуба-
ва вода от дълбоките 
сондажни кладенци по 
поречието на р. Марица. 
Но водопроводът вече е 
стар, тръбите аварират, 
ремонтите са постоянни. 

А проблемът с бито-
вите отпадъци е голямо 
бреме. Закрихме местно-

то сметище с наши сред-
ства и чакаме да ни ги 
върнат, но кога ще стане 
това, един Господ знае. 
Иначе возим на регионал-
ното депо в Пазарджик. 
Цената се увеличава от 
транспортните разходи, 
но няма как да вдигнем 
таксите при сегашната 
криза и безработица.

Този проблем всички 
кметове го поставихме на 
среща с премиера Пламен 

Орешарски в областния 
град, но отговорът беше, 
че времената са трудни. 

Може би трябва да 
спомена, че в този про-
грамен период имаме спе-
челени общо 18 проекта с 
европейско финансиране 
за 17 млн. евро и с някои 
от тях решихме основни-
те си проблеми, с водо-
снабдяването на селата 
например. 

Има ли живот в р. 

Тополница? Спомням си 

годините, когато тя те-

чеше с всичките цветове 

на дъгата и дори жаби не 

крякаха по бреговете й.

Сега има живот, но 
той се дължи основно на 
това, че язовир „Тополни-
ца”, който се намира над 
нашата община, се явява 
най-голямата естествена 
пречиствателна станция. 
Ние с група ентусиасти 
пускаме между 6 и 10 хи-
ляди малки пъстърви в 
реката и виждаме, че те 
оцеляват. И са радост за 
нашите рибари, а и за гос-
тите на общината. 

Не мога да не ви попи-

там има ли общинската 

администрация сили да 

работи по европейските 

проекти?

Не ни стигат, но за-
това има възможности да 
наемеш за целта външни 
консултанти. 

Подали сме документи 
и очакваме реализацията 
на проекти, свързани с ре-
монта, възстановяването 
и консервацията на реди-
ца Божи храмове. Пред-
стои строителите да 
имат работа по църквите 
„Рождество Богородично” 
в Калугерово,  „Св. Георги 
Победоносец” в Церово,  
„Св. Димитър” в Лесичово 
и „Св.Троица” в Динката.

Паметникът 
на загиналите 
в борбите за 
национално 
освобождение

Читалището 
е реновирано 
наполовина

Къщата на Георги Начев-Даскала, близък сподвижник 
на Левски и на Бенковски, организатор на Априлското 
въстание в Лесичово
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Договор за старт на строителните дейности на 
първия етап от модернизирането на центъра на Ва-
рна е подписан в началото на седмицата с фирмата 
изпълнител – обединение „Зебра трафик“. Проектът 
е на стойност 5 568 000 лв. с ДДС по ОП „Регионално 
развитие“.

„Ремонтните дейности, които обхващат района 
от площад „Независимост“ до хотел „Черно море“, 
трябва да приключат за 11 месеца, но се надявам 
това да стане и по-бързо”, каза кметът Иван Порт-
них. 

30 дка настилка ще бъде подменена с гранитни и 
клинкерни плочи. Проектът предвижда още цялостна 
смяна на уличното осветление, озеленяване, зони за 
отдих, обособяване на шест площада, изграждане 
на два нови фонтана и ремонт на сегашния, рекон-
струкция на градинката зад сградата на операта.

В момента върви подмяна на подземната ин-
фраструктура. Строителните дейности ще бъдат 
разделени на няколко етапа, за да не се пречи на 
движението на пешеходците.

Започна асфалтирането на 5-километровата от-
сечка от Ардино до символа на града – Дяволския мост. 
Работата е част от проекта „По Дяволския мост към 
райските пътеки в Ардино”, който стартира през 
април тази година. Фирмите изпълнители обещават 
да положат настилката до края на месеца. На около  
2 км до самия мост асфалт няма да бъде полаган, за 
да остане автентичният вид на местността. Там е 
изградено обръщало, където туристите ще паркират 
автомобилите си. Проектът за него е на стойност 
3,4 млн. лв. и се финансира от Европейския фонд за 
регионално развитие и държавния бюджет.

Дяволският мост е включен в много туристически 
пътеводители и албуми. Височината на централния му 
свод е 11,50 м, ширината на моста е 3,5 м, а дължина-
та му е 56 м. Изграден е на древен път през Родопите, 
свързващ Беломорието с Горнотракийската низина.

Георги Иванов

С 550 хил. лв. се укреп-
ва свлачището, което за-
страшава улица и сграда  
в Източната промишлена 
зона на Горна Оряхови-
ца. Това е първият етап 
от реконструкцията на 
участъка. Тя предвижда 
изграждане на пилот-
на система, ростверки 
и подпорна стена. Дей-
ностите са на стойност 
550 000 лв., а средствата 
са отпуснати от Между-
ведомствената комисия 
по бедствия и аварии, съ-
общиха от общината. 

Възстановяването на 
пътя ще бъде извършено 
на втори етап, за който 
общината очаква да получи 
средства също от Между-
ведомствената комисия. 

В Източната промиш-
лена зона ще започне и ук-
репване край пътя за хижа 
„Божур”. Там също ще се 
изгради пилотна система 
и ростверки, проекът е за 
350 000 лв. Средствата 
са също от Междуведом-
ствената комисия по бед-
ствия и аварии. Обектите 
се изпълняват от ДЗЗД 
„Девня Трейд – Гигастрой”, 
Варна. 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Държавата ще помог-
не на община Камено при 
реализирането на два ма-
щабни инфраструктурни 
проекта. Това стана ясно 
при посещението на ми-
нистъра на регионалното 
развитие Десислава Терзи-
ева в област Бургас.

Едната от инициати-
вите е насочена към ре-
конструкция на надлеза по 
пътя Камено – Българово 
и изграждане на пътен 
възел там. Проектът е за 
1 млн. лв., а работата ще 
започне през следващата 
година. 

„За този пътен възел 
вече са предприети дейст-
вия, подготвено е спора-
зумение между Агенция 
„Пътна инфраструктура” и 

община Бургас. То ще бъде 
подписано през следващия 
месец и вече са ясни ан-
гажиментите на всяка от 
страните. Общината ще 
направи проектирането, 
отчуждителните процеду-
ри и ПУП. От своя страна 
АПИ има заделени средства 
в бюджета за следващата 
година, за да започне рабо-
тата над пътното съоръ-

жение”, обясни министър 
Терзиева.

Построяването на 
пътния възел ще облекчи 
движението по АМ „Тракия” 
към Бургас и ще улесни 
придвижването до Камено. 
„Състоянието на връзката 
Камено - Бургас е много 
лошо и ако има такъв пъ-
тен възел, пътуването ще 
бъде много кратко. Освен 

Ученици от Професио-
налната гимназия по стро-
ителство, архитектура 
и геодезия (строителния 
техникум) в Бургас показаха 
във вторник с гордост новия 
двор на училището. Тук вече 
не тече вода и не се налага 
учители и ученици да газят 
кални локви, за да влязат в 
сградата. Но най-ценното в 
двора е, че децата сами са 
го направили в часовете по 
практическо обучение – ини-
циатива, която се прилага за 
първи път в Бургас.

„В новия закон за образо-
ванието, който се подготвя 
в момента, е заложена идея 
обучението да се обвър-
же с практиката в реални 
условия. Ние сме горди, че 
отдавна сме осъзнали тази 
необходимост и вече няколко 
години успешно съчетаваме 
практическото с теоретич-
ното обучение”, заяви днес 
директорът на гимназията 
Веселин Пъйнев, който бла-

г о д а р и  н а 
своите уче-
ници за поло-
жения труд. 

И д е я т а 
за съчета-
ването  на 
обучението 
с практика, 
при това във 
ф и р м и  н а 
з авъ р ш и ли 
гимназията възпитаници, 
е на помощник-директора 
по учебната дейност инж. 
Даниела Симеонова. В про-
дължение на няколко години 
тя издирва и води разгово-
ри с бивши възпитаници на 
гимназията, които успешно 
са се реализирали в строи-
телния бранш и са готови 
да подадат ръка на своето 
училище. „Дворът нямаше да 
бъде факт, ако собственици 
на фирми не бяха се отзова-
ли и помогнали с труд и ма-
териали”, каза тя.

Особено присърце иде-

ята е приел основният да-
рител – Иван Димитров, 
собственик на най-големия 
завод за бетонови изделия в 
Югоизточна България - „ЛЕО 
– Бетонови изделия”, който 
е завършил гимназията през 
1992-ра. Миналата година 
той стартира практическо 
обучение на учениците, кои-
то дори направиха и част от 
плочките за двора в неговия 
завод. Плочките са от най-
новата серия мултиколор, 
позволяваща преливане в  
1 млн. цвята. Тези, които 
са поставени в двора – 250 

Завърши рехабилитацията на 
25 км републиканска пътна инфра-
структура в област Плевен. Проек-
тът е част от четвъртия етап на 
Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 г., която се  
съфинансира от Европейския фонд за 
регионално развитие и националния 
бюджет.

В лот 34 са включени участъци 
от пътя Българене – Стежерово – Бо-
журлук и Враца – Кнежа. Двете от-
сечки не са основно ремонтирани от 
построяването им в средата на 80-
те години на миналия век.  Проектът 
е на стойност 13 387 253 лева. Съфи-
нансирането от ЕФРР е 11 379 165 
лева. Строително-монтажните 
дейности са изпълнени от „Пътни 
проекти – Велико Търново” АД. Стро-
ителният надзор е осъществен от 
ТРИ ЕС ЕООД. Договорът за строи-

това цистерните от и 
за „Лукойл“ директно ще 
стигат до рафинерията, 
което ще реши проблема с 
останалата част от пътя, 
който е в много лошо със-
тояние заради трафика на 
тежкотоварните автомо-
били. Това ще помогне и на 
бизнеса”, коментира кме-
тът на Камено Стефан 
Бонев.

Освен за пътния възел 
регионалното министер-
ство е предвидило сред-
ства и за ремонтиране 
на околовръстния път на 
Камено, който е в изклю-
чително тежко състоя-
ние. Този проект също се 
очаква да стартира през 
2014 г. Въпросната отсеч-
ка е една от най-проблем-
ните в общината и от дос-
та време има проект за 
нея, но досега средствата 
са били пренасочвани. „Рад-
вам се, че най-после този 
проблем ще може да бъде 
решен. По околовръстния 
път има цели кратери и 
когато по него минават 
тежки автомобили, от ви-
брациите се създават пук-
натини в жилищата на хо-
рата”, каза Стефан Бонев.

Информацията за приключва-
нето на обекта и извършените 
строителни дейности предста-
виха на специална пресконферен-
ция инж. Бисер Йорданов, ръко-
водител на проекта от Агенция 
„Пътна инфраструктура“, инж. 
Ивайло Денчев, директор на ОПУ 
- Плевен, инж. Румен Игнатов и 
инж. Филип Маринов, изпълни-
телни директори на „Пътни про-
екти – Велико Търново” АД

телство е за 12 709 633,80 лева, а за 
надзор – 384 132 лева с ДДС.

Възстановяването е извърше-
но по технологията студено ре-
циклиране. Положени са основни, 
изравнителни и износващи асфал-
тови пластове. Възстановени са 
банкетите, поставени са бордюри, 
стоманена предпазна ограда, вер-
тикална сигнализация и нова пътна 
маркировка. Осигурено е оптимално 

отводняване на настилката.
При студеното рециклиране на 

100% се използват съществуващите 
материали от пътната конструк-
ция. Това е една от най-ефикасните 
технологии за реконструкция на на-
стилката от гледна точка на иконо-
мическата ефективност и носимос-
пособност на пътя, обясни инж. Бисер 
Йорданов, ръководител на проекта от 
Агенция „Пътна инфраструктура“.

Кметът Стефан Бонев и министър Десислава Терзиева

Основният дарител е „ЛЕО – Бетонови изделия“

кв. м, са съчетани цветово 
с общия фон на гимназията.

В направата на двора 
са се включили възпитани-
ци на общо седем класа от 
гимназията. Всички те са 
направление „Строител-
ство”, с професия строите-
лен техник. „Радваме се, че 
имахме възможност не само 
да направим нещо, а и то да 
бъде видимо и да остане за 
училището, за следващите 
поколения”, сподели Галина 
Димова, председател на уче-
ническия съвет на гимнази-
ята. 

Освен плочките пред 
централния вход на учили-
щето учениците са направи-
ли сами и задната му част, 
където са вложили усилия и 
за отводняване и направа на 
канализационни шахти. Това 
е реализирано още в края на 
миналата учебна година.

Цялото пространство 
се ремонтира поетапно 
по проект отпреди 4 годи-
ни, изготвен от ученици и 
преподаватели от самото 
училище. Сега предстои 
довършване и на другата 
част от двора, отново с по-
мощта и усилията на бивши 
и настоящи възпитаници на 
гимназията.
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Страницата 
подготви 
Елица Илчева 

Столичната община 
обяви обществена поръч-
ка за избор на изпълни-
тели на проекта за пре-
образяването на 160 дка 
градска територия край 
НДК в парковата среда.  
Общата стойност на 
проекта е 14,3 млн. лв., от 
които близо 5 млн. са по 
Оперативна програма „Ре-
гионално развитие”. 9,3 
млн. лв. са от бюджета 
на София. Прогнозната 
стойност на обявената 
поръчка е 13,1 млн. лв., а 
оферти могат да се пода-
ват до 19 декември. Към 
поръчката не е включен 

паметникът „1300 годи-
ни България”, тъй като за 
него е предвиден отделен 
проект. Срокът за изпъл-
нение е една година след 
подписване на договорите 
с избраните компании. 

Процедурата е разде-
лена на четири позиции, 
като всеки участник има 
право да кандидатства 
само по една от тях. Из-
исква се общ оборот меж-
ду 400 хил. и 11 млн. лв. 
за различните части от 
търга. Водещ критерий 
за оценка е икономически 
най-изгодната оферта, 
като най-висока тежест 
има цената – 60%. За 
техническо изпълнение 
се предвиждат 30%, а за 
срок за отстраняване на 

дефекти – 10%.
През годините Сто-

личната община е правила 
частични опити за подо-
бряване на средата.

Според изготвения 
план преобразяването 
няма да доведе до мащаб-
на промяна в дизайна на 
пространството. 

Една от големите ре-
конструкции включва фон-
тана в подлеза на НДК, 
водните каскади пред 
сградата и всички чешми 
в района. Предвижда се и 
подмяна на 67 дка настил-
ки с изграждане на нови 
алеи и пътеки, като вече 
изтритите очертания 
на велоалеята с дължина 
1,2 км също ще бъдат въз-
становени. 

Преобразяването ще се осъществи с 14,3 млн. лв. от общинския бюджет

Изграждане на пет нови детски площад-
ки във Враца е предвидено през следващата 
година и половина. Това обяви на пресконфе-
ренция кметът инж. Николай Иванов. През 
тази година бе изградена една по проект 
„Красива България" в зоната на Стария 
пазар. Сега ще се строи в новия парк в жк 
„Дъбника”, в кв. 146 в същия жилищен ком-
плекс, в парк „Хижата”, в жк „Медковец” и в 
района на Медковско дере. 

Площадките са част от проекта „Враца 
- привлекателно място за живеене”. 

Георги Иванов

Подобрена градска среда и инфраструк-
тура и повишен инвестиционен интерес 
отчете в края на втората година от ман-
дата си кметът Даниел Панов. Над половин 
милион гости са посетили старата столи-
ца от началото на 2013 г., което сочи, че 
туризмът е индустрията на великотърнов-
ската община. Реализирани са 17 проекта, 
съобщи директорът на дирекция „Общинско 
развитие” Мариела Цонева. 59 милиона лева 
е общата усвоена сума, от тях 6,4 милиона 
лева са общинско съфинансиране.

Три от проектите са приключени, а 
от фондовете са възстановени на общин-
ския бюджет 31 милиона лева. За 12 ме-
сеца са изкърпени около 20 500 кв. метра 
улична мрежа, преасфалтирани са 8 улици. 
Ремонтирани са алеи, тротоарни площи, 
възстановено е стълбището от ул. „Цан-
ко Церковски” до ул. „Зеленка”. Освежена е 
хоризонталната напречна маркировка на 
950 кв. метра по основните транспортни 
артерии на града. 

През лятото са приключили ремонтът 

и частичното преасфалтиране на пътните 
отсечки Велико Търново – Беляковец, Арба-
наси – Шереметя и Павликени – Паскалевец 
на обща стойност над 480 хил. лева. В 20 
от населените места на общината са ин-
вестирани 98 579 лв. за ремонти и поддръж-
ка на улици, тротоари и съоръжения. По про-
грамата „Местни инициативи” населените 
места изпълняват 33 проекта на стойност 
180 хил. лв. От началото на годината са 
построени четири нови детски площадки, 
дооборудвани са 17-те младежки клуба. Ад-
министрацията не е загубила нито една 
процедура по обществена поръчка, защи-
тила е още три сертификата.

Георги Сотиров

Различни, често проти-
воречиви идеи се чуха на 
дискусията за развитие на 
района на Княжеската гра-
дина (територията около 
Паметника на Съветската 
армия). „Най-важното е да 
се потърси нова функция 
и вписване на този парк в 
централната част на Со-
фия. Това пространство 
е необходимо за града, за 
цялостната негова визия”, 
коментира гл. архитект 
на столицата Петър Ди-
ков при откриването на 
дебата за доизграждане 
и развитие на публичните 
градски пространства, 
който се проведе в общин-
ския културен институт 
„Красно село” в София. 

Арх. Диков препоръча 
да се направи задание за 
конкурс, от което да има 
реална полза. „Разчитам, 
че в състезание на архи-
тектурни и художествени 
идеи ще намерим вярното и 
добро решение за паметни-
ка. За съжаление през годи-

ните Княжеската градина е 
загубила своята функция и 
място на централно парко-
во място”, смята главният 
архитект.  

В дискусията, която 
премина при засилен об-
ществен и медиен ин-
терес, особено активно 
беше коментирана те-
мата за мястото на Па-
метника на Съветската 
армия. „В обществото 
има хора, за които този 
паметник е оскърбите-
лен, но в същото време за 
други той е част от ис-
торията, а тези социал-
ни групи живеят на едно и 
също място”, заяви воде-
щият на дискусията Иван 
Бакалов.

Журналистът Иво Ин-
джев от Гражданска иници-
атива за демонтиране на 
паметника подчерта, че 
целта не е унищожаване-
то му, а неговото демон-
тиране. Според арх. Орлин 
Манолов възстановяване-
то на Княжеската градина 
също не е добро решение, 
защото и това показва по-
литическо отношение.

Впрочем, независимо 
от противоречивите тези, 
дискусията беше полезна с 
това, че открито се тър-
сят идеи за едно от голе-
мите паркови простран-
ства на столичния град, 
което сега е само арена за 
скейтъри, байкъри, блейдъ-
ри и…графитъри.

С
ни

м
ка

 Д
ен

ис
 Б

уч
ел

С
ни

м
ка

 а
вт

ор
ът



20 СТРОИТЕЛ ТЕМА петък, 22 ноември 2013

Засега Брюксел спря парите  по програма „Околна среда“ и изпрати         
Лилия Христова

За първи път в края 
на програмния период Ев-
ропейската комисия спря 
фондове за България. На-
чалото беше поставено 
на 15 ноември със съоб-
щението за временно пре-
късване на плащанията 
по Оперативна програма 
„Околна среда“ (ОПОС) за-
ради системно допускани 
грешки при провеждането 
на обществените поръч-
ки. Безвъзмездната помощ 
по програмата е над 1,466 
млрд. евро, като към края 
на октомври от тях са ус-
воени 527 млн. евро по дан-
ни на Министерството на 
финансите. Това означава, 
че замразените средства 
са над 939 млн. евро. Пос-
ледва гореща седмица с 
изтичането в медиите на 
серия от предупредител-
ни писма от Брюксел, в 
които се настоява за пре-
дприемането на неотлож-
ни и адекватни мерки от 
страна на българските 
власти по отношение на 
Програмата за развитие 
на селските райони, „Чо-
вешки ресурси“ и „Транс-
порт“. Възможно е да има 
и други съобщения от 
Брюксел, които все още 
не са публично достояние, 
защото по принцип корес-
понденцията е конфиден-
циална. Засега българско-
то правителство заявява, 
че няма риск от спиране 
на средствата по други 
програми. Вицепремиерът 
и министър на правосъди-
ето Зинаида Златанова 
дори обеща Брюксел бър-
зо да вдигне санкцията за 
спрените пари по ОПОС 
заради предприетите 
спешни мерки за решава-
нето на проблема. 

За първия сигнал от 
Европейската комисия се 
разбра в началото на сеп-
тември, когато излезе на 
бял свят предупредител-
ното неофициално писмо 
на еврокомисаря по реги-

онална политика Йоханес 
Хан, изпратено през юли. 
В него беше посочено, че 
липсата на реформи спъва 
усвояването на средства-
та през този програмен 
период и поставя под риск 
новия. Брюксел е обез-
покоен, че това затруд-
нява работата на шест 
сектора – води, пътища, 
железопътен транспорт, 
здравеопазване, енергий-
на ефективност и изсле-
дователската и развойна 
дейност. Стратегически 
документи в тези обла-
сти все още не са приети. 

В писмото от юли ЕК 
настояваше още за „силна 
и ефикасна координация“ 
на еврофондовете. Пре-
поръката беше за единно 
управление и ресорен ми-
нистър или вицепремиер, 
който да отговаря само 
за еврофондовете. Още 
тогава Брюксел преду-
преди за риска от загуба 
на 276 млн. евро в края на 
годината по седемте опе-
ративни програми. В друго 
писмо пък се предупрежда-
ваше за загубата на над 
200 млн. евро по Програма-
та за развитие на селски-
те райони.

Поради липсата на бър-
за реакция от български-
те власти  последва нова 
серия от предупредител-
ни писма през октомври, 
за да дойде съобщението 
от 15 ноември за прекра-
тяване на плащанията по 
ОПОС за системни слабо-
сти при провеждането на 
обществените поръчки 
и липсата на адекватни 
коригиращи действия от 
страна на България. До-
брата новина е, че мяр-
ката засега е временна, 
а правителството няма 
да спира плащанията към 
общините и строителите 
по проектите в изпълне-
ние. По думите на минис-
търа на екологията Искра 
Михайлова необходимите 
около 200 млн. лв. ще бъ-
дат поети от българския 

бюджет до възстановя-
ване на плащанията от 
страна на ЕК. 

 „Околна среда“

е една от най-проблем-
ните през този програмен 
период (другата е Програ-
мата за развитие на сел-
ските райони, където бяха 
загубени вече 100 млн. 
евро). През 2009 г. българ-
ските власти сами спря-
ха няколко водни проекта 
с надути цени, за да не 
се стигне до прекратява-
не на плащанията по нея. 
Последва цялостна смяна 
на подхода, проблемните 
проекти бяха преработе-
ни, а част от тях и пре-
кратени. Сега затрудне-
нието идва от слабости 
и грешки при провежда-
нето на търгове в пери-
ода 2008 – 2009 г., които 
не са били санкционирани 
с еднаква строгост от 
българските власти спо-
ред ЕК. Затова тече дълга 
кореспонденция с Брюксел 
още от 2012 г., като пра-
вителството на ГЕРБ не е 
огласявало случая.

Проблемът беше по-
ставен  изненадващо 
пред  кметовете на 11 
ноември по време на сре-
ща с представители на 
местната власт. Тогава  
вицепремиерът Зинаида 
Златанова обяви, че „по 
вина на бившите управля-
ващи България е сериозно 
застрашена от наказа-
телна процедура относно 
реализацията на Опера-
тивна програма „Околна 
среда“. Тя предупреди, че 
има риск да се загубят 
над 1,46 млрд. евро. При-
състващите кметове 
се притесниха. Част от 
тях изпълняват проекти 
по ОПОС. Тревоги имат и  
хиляди строителни ком-
пании, които са ангажи-
рани с изпълнението на 
обществените поръчки. 
Техните притеснения са 
дали ще си получат пари-

Дами министри, вие имате ангажимент освен да браните интереса на ев-
ропейските данъкоплатци, да браните интереса на българските институции. 
Когато става дума, че някой две години е спорил с ЕК, това не е единственият 
случай, по който ние сме спорили с Брюксел. Ако не бяхме спорили, финансовите 
корекции на общините в България нямаше да бъдат близо 100 млн., а щяха да 
бъдат половин милиард и никой нямаше да иска да изпълнява проекти.

Временното спиране на плащания от страна на Европейската комисия към 
страна член не означава спиране на изпълнението или на плащания по проекти-
те. Ние продължаваме да изпълняваме обектите, гарантираме със средства от 
националния бюджет плащанията, които се налагат междувременно. И когато 
отстраним пропуските по изпълнението на програмата, те се верифицират и се 
възстановяват от ЕК. Размерът на средствата, които трябва да се отделят от 
бюджета, зависи от това за колко време ние ще отстраним нередностите. За да 
бъда по-конкретна, ще ви кажа, че очакванията са за от порядъка на 200 милиона. 
Това ще бъде много тежко за националния бюджет, но може да си го позволим, ако 
ние гарантираме, че слабостите ще бъдат отстранени и средствата ще бъдат 
възстановени от ЕК.

Искра Михайлова, министър 
на околната среда и водите:

те за свършената работа. 
Проблемът тръгва от 

три водни проекта – на 
Перник, Белослав и Хиса-
ря, за които ЕК настоява 
за налагане на финансови 
корекции от 25%. Причи-
ната е смесването на 
критериите за оценка на 
кандидатите при допус-
кането им за участие в 
обществената поръчка и 
след това при самото оце-
няване. По този начин спо-
ред Брюксел е бил ограни-
чен броят на кандидатите 
за участие в търга и не е 
имало равнопоставеност 
между тях. Тези общест-
вени поръчки са проведе-
ни през 2008 и 2009 г. По 
това време това е било 
допустимо според Закона 
за обществените поръч-
ки (ЗОП), който впослед-
ствие е променен. Затова 
и позицията на правител-
ството на Борисов е била 
за индивидуален подход за 
всеки конкретен случай в 
зависимост от това дали 
има щета за европейския 
бюджет или не. Така об-
щина Перник се отърва-
ва от финансова санкция, 
на Хисаря е наложена 10% 
финансова корекция от 

стойността на договора, 
а на Белослав – максимал-
ните 25%, каквито са пре-
тенциите на Брюксел. И 
трите водни проекта са 
изпълнени, като кметове-
те твърдят, че са се раз-
платили с изпълнителите, 
а за покриването на санк-
циите са теглили заеми. 

 „Изобщо нямам пред-
става за какво става 
дума и съм изненадана, 
защото нямаме наложена 
финансова корекция“, заяви 
кметът на Перник Росица 
Янакиева. Тя допълни, че 
преди две години е идва-
ла проверка на Европей-
ската сметна палата, но 
докладът, който им е бил 
представен, е, че няма 
допуснати нарушения. 
„Затова предполагам, че 
става дума за допусната 
греша при представянето 
на информацията“, обясни 
Янакиева. 

Грешка обаче няма. „По-
следното писмо от Евро-
пейската сметна палата 
е за нарушения при търго-
ве за надзор и консултант-
ски услуги по проекти в 
общините Белослав, Пер-
ник и Хисаря. Санкциите 
за тях са за около 400 000 

лева“, каза министърът на 
екологията Искра Михай-
лова. По думите й Брюк-
сел не приема българския 
подход за едни и същи 
нарушения да се налагат 
различни финансови ко-
рекции или изобщо да не 
бъдат поставяни, защото 
е дискриминационен. Това 
е принципът за единния 
подход, който предстои 
да бъде приложен, уточни 
Михайлова. 

Сега на ход са бъл-
гарските власти, които 
много бързо трябва да 
коригират пропуските и 
да приложат принципите 
на ЕК, за да бъде вдигнат 
мораториумът върху пла-
щанията. По разпореждане 
на вицепремиера Злата-
нова в момента се прави 
пълен преглед на всички 
обществени поръчки от 
2007 г. досега. При всич-
ки случаи, при които се 
установи, че има допус-
нати такива нарушения, 
ще бъдат наложени фи-
нансови корекции от 25%. 
Очаква се най-засегнати 
от мярката да бъдат об-
щините, но те няма да са 
единствените. Министър 
Михайлова посочи, че при 

Томислав Дончев, депутат 
от ГЕРБ и бивш министър 
по еврофондовете:
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       предупредителни писма по ПРСР и по ОП „Транспорт“

прегледа на други одити е 
установен проект със съ-
щата грешка, изпълняван 
от структура на Минис-
терството на околната 
среда. Той е за биораз-
нообразие за 26 млн. лв. 
и санкцията по него ще 
бъде в размер на 25%, т.е.  
5 млн. лв., които ще бъдат 
платени от бюджета на 
ведомството. 

Прегледът до момента 
показал още осем проблем-
ни проекта с допуснати 
подобни грешки. На тях 
също ще бъдат наложени 
глоби от 25%. Официална 
информация кои са тези 
проекти и на каква стой-
ност ще бъдат санкциите 
също няма. Според минис-
тър Михайлова все още 
не може да се каже колко 
ще струва това на бене-
фициентите, които ще 
понесат щетите, защото 
проверките не са приклю-
чили, както и преговорите 
с Европейската комисия. 
Министерството на фи-
нансите, което отговаря 
за това, пък официално 
не дава информация. Така 
спекулациите варират 
от стотици хиляди до 
милиони евро. До момен-

та по ОПОС наложените 
санкции възлизат на над 
40 млн. лв., а по „Регио-
нално развитие“ – над 30 
млн. лв. Не е ясно на каква 
стойност са финансови-
те корекции по общински-
те мерки по Програмата 
за развитие на селските 
райони, защото от фонд 
„Земеделие“ и Министер-
ството на земеделието и 
храните отказват инфор-
мация. Причината е, че в 
момента има висяща про-
цедура, като българските 
власти оспорват наложе-
ните финансови санкции 
от Брюксел по селската 
програма. 

Методиката за нала-
гане на финансови коре-
кции беше въведена от 
правителството на Бо-
рисов. Причината бе, че 
когато сами се наказваме 
за допуснати нарушения, 
европейските средства 
не се губят, а могат да бъ-
дат използвани за финан-
сиране на други проекти. 
Трудността идва, когато 
българските власти не 
хванат проблемите и те 
се превърнат в системни, 
заразявайки всички про-
грами. Тогава санкцията 

се налага от ЕК, а преван-
тивната мярка е времен-
ното спиране на фондове, 
докато грешката в систе-
мата не бъде отстранена. 
Именно в такава ситуация 
в момента е ОПОС. За 
това е много важно как-
ви коригиращи мерки ще 
предприемат български-
те власти. Може изобщо 
да не се стигне и  до за-
губа на пари, ако сами се 
поправим. 

През 2009 г. например 
при спирането на еврос-
редствата за пътни про-
екти по предприсъедини-
телните фондове, за да 
не загубим 100 млн. евро 
за магистрала „Люлин“, 
страната ни се съгласи 
на финансова санкция от 
600 000 евро по ИСПА. 

Процедурата по вре-
менното прекъсване на 
плащанията от страна 
на ЕК е шест месеца. Ако 
в този период български-
те власти предприемат 
адекватни мерки, следва 
възстановяване на пла-
щанията от страна на 
Брюксел, в противен слу-
чай ни заплашва загуба на 
средства. Вицепремиерът 
Златанова се надява санк-

През последните няколко дни сме свидетели на груби манипулации и лъжи, че 
правителството има проблем с усвояването на европейските средства. Нашият 
кабинет няма затруднения с европейските програми, но за съжаление ние сме 
тези, които трябва да платят сметката на предишното правителство. Още 
от началото на моя мандат държа всичко да е прозрачно и да се случва пред 
очите на обществото и затова първа предупредих за проблеми пред Оперативна 
програма „Околна среда“.

Спирането на парите естествено се отразява на консолидирания бюджет и 
на фискалния резерв. Опитваме се до някаква степен да неутрализираме това 
негативно отражение. Знаете, че в края на всяка година има един период, в 
който ЕК престава да възстановява сертифицирани разходи и ги възстановява 
в началото на следващата. За съжаление към този ефект сега е прибавено и 
това прекъсване на средствата.

Зинаида Златанова, 
вицепремиер и министър 
на правосъдието:

Петър Чобанов, 
министър на финансите:

цията да бъде вдигната и 
по-рано, като най-опти-
мистичните прогнози са 
януари-февруари 2014 г.

Добрата новина за 
общините и строители-
те е, че поне засега бъл-
гарското правителство 
няма намерение да спира 
плащанията по изпълнява-
ните проекти по „Околна 
среда“. До края на годи-
ната по ОПОС трябва да 
бъдат разплатени 245 
млн. лв. според управлява-
щия орган на програмата. 
Вариант тези пари да не 
бъдат платени няма, поне 
по думите на министрите 
на екологията и на финан-
сите. „Средствата ще 
бъдат осигурени от на-
ционалния бюджет, като 
надеждите са след това 
те да бъдат възстанове-
ни от Брюксел, заяви ми-
нистър Петър Чобанов.“

„Правим възможното 
този процес да продължи 
нормално, но подчертавам, 
че светкавично трябва да 
предприемем адекват-
ни мерки, за да можем да 
минимализираме срока, 
тъй като и за нас е важно 
чисто от фискална гледна 
точка той да бъде по-ма-
лък. Иначе, естествено, 
отразява се на консоли-
дирания бюджет и на фи-
скалния резерв. Опитва-
ме се до някаква степен 
да неутрализираме това 
негативно влияние“, каза 
Петър Чобанов след за-
седанието на кабинета. 
Той изрази съжаление, че 
към това сега е прибавен 
и ефектът от  спирането 
на плащанията. 

Европарите за обхода на 

Габрово и Западната дъга 

на Околовръстното на Со-

фия продължават да висят

И ако днес фокусът е 
поставен върху спрени-
те средства по ОПОС, 
проблемът с т.нар. моди-
фикация на Оперативна 
програма „Транспорт“ към 
момента остава встра-
ни от общественото 
внимание, но може скоро 
да избухне с пълна сила. 
Исканите промени в про-
грамата за пренасочване 
на 130 млн. евро към два 
големи пътни проекта – 
обхода на Габрово и проек-
тирането на тунела под 
Шипка, както и за изграж-
дането на Западната дъга 
на Околовръстното шосе 
на София, продължават 
да стоят без отговор. 
Причината е, че все още 
не е решен въпросът с 
осигуряването на 75 млн. 
евро за изпълнението на 
два железопътни проек-
та – Септември - Пловдив 
и Първомай - Свиленград, 
който се точи от края на 
2012 г. Затова и аплика-

ционните форми, изпрате-
ни в края на септември на 
ЕК, не бяха разгледани от 
Брюксел. Това се казваше 
в писмо на ЕК от началото 
на октомври до зам.-ми-
нистъра на транспорта 
Петър Киров, който от-
говаря за оперативната 
програма. 

Брюксел одобрява ре-
шението на правител-
ството да тегли заем от 
ЕИБ, но последната година 
е показала, че реално не 
са предприети ефектив-
ни мерки това да се случи, 
е посочено в писмото на 
ЕК. Затова ако плановете 
за получаване на кредита 
от 75 млн. евро не вървят, 
то в програма „Транспорт“ 
трябва да има резерв, за 
да бъдат завършени вече 
започнатите и одобрени 
от ЕК големи проекти. 
Българските власти мо-
гат да подадат двата 
големи пътни проекта 
отново за одобрение едва 
след като решат пробле-
ма с финансирането на жп 
проектите, става ясно 
още от писмото, което 
беше разпространено от 
Министерството на фи-
нансите. В същото време 
е абсолютно задължител-
но договарянето на сред-
ствата за двата големи 
пътни проекта да стане 
до края на годината, за-
щото това е последният 
европейски влак за този 
програмен период. 

П р а в и т е л с т в о т о 
тръгна към отстраняване 
на проблема с решение от 
29 август 2013 г., когато 
даде мандат на минист-
рите на финансите и на 
транспорта да договорят 
условията на споразуме-
нието с ЕИБ за осигуря-
ване на средствата за 
изпълнението на жп про-
ектите. Месец по-късно 
- на 30 септември, Минис-
терството на финанси-
те изпрати официалното 
искане до ЕИБ. Въпреки че 
вече е краят на ноември, 
решение все още няма или 
поне не е обявено публич-
но. Така апликационните 
форми по двата пътни 
проекта не са изпратени 
отново в Брюксел, а до 
края на годината остава 
месец.

Досегашната практика 
е показала, че одобрението 
на един такъв документ 
отнема няколко месеца, а в 
случая със столичния завод 
за боклук и повече от годи-
на. Затова и притеснения-
та са, че може да изтърв-
ем сроковете. В момента 
двата пътни проекта се 
изпълняват със средства 
от националния бюджет 
и ако бъде изпусната по-
следната възможност за 
осигуряването на европей-
ските пари, това означава 

допълнително натоварване 
на хазната. 

Критично забавяне на  

Програмата за развитие 

на селските райони

За трета поредна го-
дина Програмата за раз-
витие на селските райо-
ни ще губи пари в края на 
годината. Според ЕК под 
риск са 286 млн. евро, но 
оптимистичната прогно-
за на министъра на земе-
делието Димитър Греков е 
между 10 и 30 млн. евро. До 
момента по програмата 
са загубени над 100 млн. 
евро. 

„Плащания за 148 млн. 
евро по агроекология и 
авансови плащания по об-
щинските мерки за 108 
млн. евро ще спасяват 
рисковите средства по 
селската програма“, заяви 
зам.-министърът на земе-
делието Явор Гечев, който 
отговаря за програмата. 
В сряда правителството 
разреши наддоговаряне 
със 117 млн. евро по мяр-
ката „Основни услуги за 
населението в селските 
райони”. В момента склю-
чените договори с общини 
по тази схема са за близо 
650 млн. евро, което пред-
ставлява 93% от общия 
бюджет. „От тях до мо-
мента са усвоени малко 
под 366 млн. евро, или 51% 
от парите. Заради риска 
някои от проектите да не 
бъдат завършени прави-
телството взе решение 
да увеличи прага за над-
договаряне по програмата 
от 18 на 27%, като уве-
личението се равнява на 
117 млн. лв.“, обясни Гечев. 
Той обеща агроекологич-
ните плащания да бъдат 
преведени на фермерите 
през декември. За остана-
лите средства до риско-
вите 286 млн. евро ще се 
разчита на разплащания 
по други проекти от про-
грамата, включително и 
по приети от последните 
месеци.

„В момента няма спре-
ни плащания по програма-
та за селските райони, 
както и риск от спиране 
на плащанията“, каза зе-
меделският министър Ди-
митър Греков. По думите 
му заради скандалните 
договори с пиарките на 
бившия земеделски минис-
тър Мирослав Найденов 
единствено са били спрени 
плащанията по медийните 
проекти в размер на 28 
млн. лв., но вече са възста-
новени с пари от нацио-
налния бюджет, за да не 
страдат изрядните медии. 
В момента тече проверка 
на всички медийни проек-
ти от фонд „Земеделие“, 
като се чака и станови-
щето на прокуратурата.
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Европейската комисия 
допусна Северната ско-
ростна тангента да бъда 
финансирана по ОП „Реги-
онално развитие” (ОПРР). 
Това съобщи министърът 
на регионалното развитие 
Десислава Терзиева след XII 
поредно заседание на Ко-
митета по наблюдение на 
програмата във Велинград. 
На него присъства и Марек 
Теплански от Генерална 
дирекция „Регионална поли-
тика” към ЕК. Във форума 
взеха участие и бенефи-
циенти, местни власти и 
неправителствени органи-
зации. КСБ бе представена 
от изпълнителния дирек-
тор Иван Бойков.

Очаква се в първите 
месеци на следващата 
година да бъде разгледан 
проектът за Северната 
скоростна тангента. Ми-
нистърът изрази надеж-
да, че ще бъде одобрен. За 
обекта вече беше прове-
дена процедура за избор на 
изпълнител. По случая има 
решение на Комисията за 
защита на конкуренцията, 
но се чака това на Върхов-
ния административен съд. 
Стойността на трасето 
е 120 млн. евро, а дължина-
та - 16,5 км. Предвижда се 
като спасителен проект на 
ОПРР да бъде финансирано 
и купуването на пожарни 
автомобили. Сега в  Ми-
нистерството на вътреш-
ните работи се уточняват 
последните подробности по 
проекта. Прогнозната  му 
стойност е около 50 млн. 
евро.

„ОПРР няма да загуби 
нито лев до края на година-
та”, коментира Терзиева. 
„Все още има 22 рискови 
проекта“, посочи тя. Тях-
ната обща стойност е 
47 млн. лв., а министърът 
уточни, че бройката им е 
намаляла с 3. По думите й 
ежеседмично се провеждат 
срещи с бенефициентите, 
за да се намали рискът от 
загуба. Терзиева обясни, че 
основните проблеми идват 
от провеждането на тър-
говете. Процедурите по 
избор на изпълнител често 
се обжалват, което забавя 
сериозно изпълнението на 
проектите. 

1085 договора за 3,101 

млрд. евро са сключени 

досега

По време на заседание-
то беше представен и отче-
тът за реализация на ОПРР 
2007-2013. В периода са 
сключени 1085 договора за 
3,101 млрд. лв., което пред-
ставлява 99% от бюджета 
на програмата. Разплатени 
са средства в размер на 
1,734 млрд. лв. „Нивото на 
усвояемост достигна доста 
високи темпове. И смятаме 
да продължим с тях”, заяви 
Терзиева.

През оставащите малко 
над 2 години за приключване 
на проектите от настоящ-
ия програмен период акцен-
тът ще бъде върху интен-
зивна работа по изпълнение 
на сключените договори и по 
верифициране и сертифици-
ране на извършените разхо-
ди. По думите на министъра, 
за да има краен положителен 
резултат, следва да се раз-
платят над 1,300 млрд. лв. 

„За 2014 г. предвиж-
даме 1 млрд. лв. да бъдат 
усвоени”, посочи още тя. 
И допълни, че сериозно 
предизвикателство пред 
Министерството на ре-
гионалното развитие и уп-
равляващия орган ще бъде 
застъпването на двата пе-
риода и управлението на две 
оперативни програми през 
2014-2015 г.

Очаква се по ОП „Регио-
ни в растеж” да бъдат от-
пуснати близо 170 млн. евро 
за пътища. Средствата ще 

са за рехабилитация 
на трасетата пър-
ви, втори и трети 
клас. Условието, при 
което ще се инвес-
тират европарите, 
е  отсечките да 
водят към основни 
европейски транс-
портни коридори. По 
отношение на ОП 
„Региони в растеж” 
министърът уточни, 
че индикативният й 
бюджет с включено 
национално съфинан-
сиране е близо 1,4 
млрд. евро. 

67 града ще са 

бенефициенти в 

периода 2014-2020

„Бих искала да подчер-
тая, че като министър на 
регионалното развитие из-
разявам своята подкрепа за 
това броят на градовете 
да бъде запазен на 67 в ОП 
„Региони в растеж”, съобщи 
Терзиева. Цифрата е опреде-
лена на база на национална 
концепция за развитие. Това 
ще е и един от аргументи-
те в защита на предложения 
брой бенефициенти по про-
грамата. Очаква се скоро да 
има първи коментари от ЕК 
по проекта за програма.

Министърът поясни, че 
се надява да бъде постиг-
нат компромис по темата. 
Тя заяви, че има подкрепа 
за предложението част от 
парите по ос 1 от програ-
мата да бъдат насочени 
към малките градове, които 

са в региона на по-голяма 
община. Очаква се 20% от 
средствата за всяко селище 
да се дадат за реализиране 
на проекти на територията 
на целия район. Обектите 
трябва да са за общинска 
образователна и социална 
инфраструктура и зони с 
потенциал за икономическо 
развитие извън районите за 
въздействие на интегрира-
ния план за възстановяване 
и развитие. 

Според Терзиева по-ви-
сока тежест ще бъде пре-
доставена на двигателите 
на растеж, като понасто-
ящем министерството 
финализира методика за 
разпределение на финан-
совия ресурс по градове. В 
средата на програмния пе-
риод, която е през 2018 г., 

Индикативният бюджет на ОП „Региони в растеж” ще е 1,4 млрд. евро

Три центъра за настаняване от семеен тип и 
едно защитено жилище са изградени в Пазарджик. 
Стойността на проекта е 1,640 млн. лв. без ДДС. 
Средствата се осигуряват от ОП „Регионално раз-
витие” и съфинансиране от общината и са част 
от плана за деинституционализация на деца в 
риск. Общата стойност на целия проект е 2 330 
140,19 лв. „Къщите вече са готови и имат изда-
ден акт 16”, съобщи Румен Кожухаров, секретар 
на община Пазарджик. И допълни, че за година и 
половина сградите са завършени, което е 3 месеца 
преди крайния срок. Строителството се изпълнява 
от местната фирма „Сигма строй”, а надзорът се 
реализира от „Бул строй контрол инженеринг“ АД. 
Три от тях са разположени в два квартала на гра-
да. Четвъртата е в село Звъничево и е в двора на 
местната църква, а разгърнатата застроена площ 
е близо 540 кв. м. 

Къщите се изграждат по метода на монолит-
ното строителство и са на два етажа. Очаква се 
в 3-те центъра за настаняване от семеен тип да 
приемат 14 деца, а в защитеното жилище - 8. На 
втория етаж на сградите са спалните помещения, 
оборудвани по всички изисквания за настаняване на 
инвалиди, а на първия ще има стаи за обслужващия 
персонал, зала за всекидневни занимания, перално 
помещение, кухня и др.  

Проекти на обща стойност около 13 млн. лв. 
изпълнява Велинград по програма „Регионално раз-
витие”. Това стана ясно от думите на зам.-кмета 
на общината Даниела Салкина. Според нея едни 
от най-важните са тези свързани с енергийна-
та ефективност и подобряване на средата в об-
разователната и социалната инфраструктура. 
Поставя се енергоспестяващо осветление и се 
правят зелени площи около централния булевард 
на града, който е значима артерия за общината. 
Купуване на техника и ремонт на общинската 
болница също са сред основните планове, по кои-
то се работи. 

„Проектът е от стратегическо значение за 
общината, защото тя обслужва не само Велин-
град, но и съседните общини Якоруда и Ракитово”, 
обясни още Салкина. И допълни, че вече върви и 
подготовка за следващия период. По думите на 
зам.-кмета в момента се работи по проектиране-
то със средства от ОП „Техническа помощ”. 

„Много е важно да сме готови в началото на 
периода, когато ще имаме повече време за из-
пълнение, а не всичко да се случва в последния 
момент”, коментира тя. По думите й един от най-
важните проекти, по който се работи, е за асфал-
тиране на цялата градска пътна мрежа.

се предвижда възможност за 
актуализация и преразпреде-
ление на финансовия ресурс 
към по-добре работещите 
градове. Това ще бъде въз-
можно след извършване на 
средносрочна оценка за из-
пълнението на програмата 
за 2014-2020 и усвояването 
на индикативните бюджети 
за всеки град. По този начин 
от активността на всеки 
град ще зависи дали ще се 
възползва от този допъл-
нителен ресурс. Министър 
Терзиева се ангажира мето-
диката да бъде утвърдена 
след съгласуване с един от 
основните партньори – На-

ционалното сдружение на 
общините в Република Бъл-
гария.

„Нашата основна цел е 
свързана с навременното 
стартиране на официални-
те преговори със службите 
на ЕК и своевременното 
одобрение на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 
от Брюксел, за да започне 
реалното й изпълнение на 
възможно най-ранен етап 
през 2014 г.“, каза Терзиева. 
И обобщи, че е удовлетво-
рена от проведеното засе-
дание, по време на което е 
имало доста конструктивен 
диалог. 

Снимки авторът
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Инвестицията в обновяването  
на сградата е на стойност над 3,5 млн. лв.

Страницата 
подготви 
Николета Цветкова

Започва обновяването 
на железопътната гара 
Пазарджик, като след 8 
месеца дейностите по 
обекта трябва да при-
ключат. Това стана ясно, 
след като на официална 
церемония беше подписан 
договорът за изпълнение. 
На събитието присъства-
ха министърът на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщения-
та Данаил Папазов, кме-
тът на Пазарджик Тодор 
Попов, генералният ди-
ректор на Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура” (НКЖИ) 
инж. Милчо Ламбрев, пред-
ставители на местната 
власт и бизнеса. 

„Следващото лято Па-
зарджик ще разполага с 

модерна гара, която 
отговаря на всички 
европейски изисква-
ния”, заяви Папазов. 
И допълни, че срокът 
за изпълнение е много 
къс, но се надява, че 
строителите ще го 
спазят. Основна цел 
на проекта е пълното 
архитектурно обно-
вяване, отговарящо 

Още около 10 части по жп ли-
нията Пловдив - Бургас трябва да 
бъдат проектирани и изградени. 
Това стана ясно от думите на инж. 
Стилиян Кротнев, директор дирек-
ция „Стратегическо развитие и 
инвестиционни проекти” в Нацио-
нална компания „Железопътна ин-
фраструктура” (НКЖИ). В момента 
част от отсечката вече се изпълня-
ва със средства от ОП „Транспорт”, 
а останалите участъци могат да 
бъдат включени по програмата след 
2014 г. Общата им дължина е между 
80 и 90 км. Сред тях има изградени, 
които трябва да бъдат модернизи-
рани, а други ще са ново строител-
ство. Такова се предвижда за криви-
те около Чирпан, които са с дължина 
около 40 км, както и за трасето при 
жп възел Пловдив. „За някои от от-
сечките има технически проекти, а 
за други – само идейни”, обясни още 
Кротнев. „През следващия програ-
мен период желанието е да работим 
усилено по посока от Драгоман, през 
София и Пловдив (Бургас) и турска-
та граница. Така ще завършим едно 
цяло направление до 2020 г., защото 
това е поет ангажимент от Бълга-
рия още преди години. 

За 10-те отсечки са осигурени 
около 3,5-4 млн. лв. за подготовка на 
проектите, които ще стигнат за 
част от дейностите без отчужде-
нията. „Догодина ще тръгнат и про-
цедурите за проектиране, изготвя-
не на парцеларни планове и т.н. по 
трасето”, информира експертът. 
„Желанието ни е за определени от-
сечки още до края на 2014 г. или 
средата на 2015 г. да имаме пълна 
готовност”, заяви Кротнев.

Индикативната стойност на 
отсечката е 150-200 млн. евро, но 
тепърва ще става ясна точната 
сума на нужните инвестиции. При 
осигурено финансиране от Пловдив 
до Бургас влаковете ще могат да 
се движат със 160-200 км/ч още от 
2020 г.

По отношение на жп линията 
Радомир - Гюешево има проектна 
готовност, а за трасето София – 
Перник - Радомир предстои изгот-
вянето на технически проекти. 
За железопътния участък Радомир 
– Кулата се правят проучвания. За 
двете направления към Кулата и Гю-
ешево трябва да се прецени до как-
ва скорост ще може да се движат 
влаковете по трасето. „Трябва да 
се съобразим и с плановете на съ-
седните държави”, коментира екс-
пертът. По думите му Македония 
предвижда жп трасето от Гюеше-
во до Куманово да е за скорост до 
100 км/ч, затова няма смисъл да се 
дават пари за по-високи скорости. 

Очаква се на по-късен етап да 
стане ясно дали отсечката София 
- Драгоман ще остане в програма 
„Транспорт”, или ще се финансира 
от новия инструмент „Свързана 
Европа”. „Надявам се в средата на 
2015 г. да започнат процедурите за 
избор на изпълнител на проекта”, 
каза Кротнев. И поясни, че екодо-
клад показва, че трасето минава 
през защитени територии и тряб-
ва да се търсят други технически 
решения. Има шанс търговете за 
строител да започнат и преди края 
на 2014 г., защото за участъка от 
София до Сливница няма проектни 
проблеми.

„Ще се изготви нова 
апликационна форма за 
проекта за тунел под 
Шипка, който е втора 
фаза от изграждането 
на обхода на Габрово.“ 
Това заяви министърът 
на транспортна, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията Данаил 
Папзов по време на пар-
ламентарния контрол. По 
думите му това трябва 
да стане до края на годи-
ната. Новите документи 
е необходимо да се изгот-
вят, защото изпратени-
те в края на септември 
са върнати от Европей-
ската комисия, за което 
информира народният 
представител и ексми-
нистър по усвояване на 
средствата от ЕС То-
мислав Дончев. 

В момента екооргани-
зации обжалват оценката 
за въздействие на околна-
та среда (ОВОС), която 
се отнася за строител-
ството на тунела. Пър-
вото заседание на ВАС 
се проведе в началото на 
октомври и вече се очак-
ва решението на съда. Па-
пазов поясни, че преди да 
се предприемат някакви 
дейности, то трябва да е 
ясно, като допълни, че има 
разрешение от ЕК аплика-
ционната форма да бъде 
изпратена и след края на 
2013 г., ако дотогава ма-
гистратите не са се про-
изнесли. 

Реализацията на ту-
нела под Шипка трябва 
да бъде със средства от 
следващия период по про-
грама „Транспорт и транс-

портна инфраструктура”. 
Първият етап от проек-
та вече се изгражда с фи-
нансиране от еврофондо-
вете 2007-2013. България 
има условие да завърши 
втората фаза след 2014 г. 
и ако това не стане, ще 
трябва да се върнат от-
пуснатите пари. 

„Правим всичко въз-
можно проектът да бъде 
изпълнен. Основен риск е 
жалбата по ОВОС”, обяс-
ни транспортният ми-
нистър. И коментира, че 
това била най-дискути-
раната тема по време на 
комитета по наблюдение 
на ОП „Транспорт”, провел 
се преди дни. „Всички раз-
говори, които сме водили 
с ЕК, са с цел да се реали-
зира проектът”, катего-
ричен беше Папазов.

на всички изисквания за 
енергийна ефективност. 
Предвижда се цялостна 
подмяна на вътрешната и 
фасадната дограма и са-
ниране на помещенията. 
Очаква се до всички нива 
на гаровия комплекс да 
бъде осигурен достъп на 
лица с намалена подвиж-
ност.

След приключване на 
ремонта сградата ще 
разполага с център за 
услуги, помещение за съх-

раняване на багаж и 
търговски обекти. 
Част от проекта е и 
пълното обновяване 
на пешеходния подлез, 
на който ще бъде на-
правена хидроизола-
ция, възстановяване 
на осветлението и 
др. „Разбираме, че той 
е важен за жители-
те на града. По тази 
причина е включен в 
обхвата на проекта”, 
посочи още транс-
портният министър. 

И зпълнител  на 
обекта е консорци-
ум „Вектор инжене-
ринг”, а надзорът ще 
се осъществява от 
„Рубикон - Ен Ар 2”. 
Общата стойност 
на дейностите по га-

рата е 3 604 213 лв. без 
ДДС, а финансирането се 
осигурява от Оперативна 
програма „Транспорт”.

Приемното здание на 
гара Пазарджик е постро-
ено през 70-те години на 
миналия век. Конструк-
цията е монолитна ске-
летно-гредова с носещи 
греди, колони и плочи. По-
стройката е двуетажна с 
частичен сутерен и пло-
сък покрив. Гарата е била 

многократно наводнявана 
поради нарушения в хидро-
изолацията и отводни-
телната система. През 
2000 г. е пострадала и от 
пожар.

„В момента е в ход 
и проектът за модерни-
зация на железопътна-
та отсечка Септември 
- Пловдив“, припомни още 
Папазов. И уточни, че 
след неговото завършва-
не през 2015 г. влаковете, 
преминаващи през гара 
Пазарджик, ще могат да 
се движат със скорост 
160 км в час. „Желанието 
ни е в рамките на следва-
щия програмен период да 
завършим направлението 
от София до Бургас и тур-
ската граница. Целите 
ни са до 2020 г. цялата 
линия да бъде модернизи-
рана за скорост от 160  
км /час ” ,  съобщи  още 
транспортният минис-
тър. По думите му с фи-
нализирането на тези 
трасета жителите и гос-
тите на Пазарджик ще 
могат да използват бърз 
и удобен железопътен 
транспорт. „Надяваме се 
това да допринесе и за 
развитието на целия ре-
гион”, коментира Папазов.

Снимки авторът
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Мартин Славчев

„Днешният ден е особено 
щастлив и вълнуващ за нас. 
Преди шест месеца направихме 
първата копка по този проект, 
сега вече е успешно реализи-
ран, а визията на нашата об-
щина стана още по-красива.” 
Това заяви кметът на община 
Сухиндол инж. Пламен Чернев 
по време на официалната цере-
мония по откриването на двата 
нови парка в града. Съоръжени-
ята са реализирани по проект 
„Рехабилитация – ремонт и ре-
конструкция на паркови зелени 
площи и детска площад-
ка в централната част 
на Сухиндол” по мярка 
322 „Обновяване и раз-
витие на населените 
места” от Програмата 
за развитие на селските 
районни за периода 2007-
2013 г. Обновяването на 
градската среда е по-
стигнато чрез изграж-
дане на нови детски 
катерушки,  фонтани, 
пейки, алеи, тротоарно 
оборудване, озеленява-
не, ВиК инфраструктура 
и други. 

На двете площадки с обща 

площ около 5 дка има 

модерно фотоволтаично 

захранване и 

видеонаблюдение.

Официални гости на събити-
ето бяха областният управител 
на Велико Търново инж. Георги 
Рачев, народните представите-
ли Марияна Бояджиева и Милка 
Христова, Живко Живков, дирек-
тор на областната дирекция 
на ДФ „Земеделие”, кметът на 
Павликени инж. Емануил Мано-
лов, Надежда Христова, пред-
ставител на фирмата изпълни-
тел ДЗЗД „Софт парк трейд ЕН”, 
Васил Вутов, „Бул строй контрол 
инженеринг“ АД, строителен 
надзор на обекта, и др. 

„ Концепци ята  за  тези 
два парка възникна още през 
2007 г. Тогава направихме пър-
вия идеен проект с екипа на 
инж. Георги Терзиев. Впослед-
ствие, по време на работния 
процес, той претърпя някои 

промени, но като цяло се запа-
зи идеята за облика на парко-
вете“, обясни за в. „Строител” 
инж. Пламен Чернев.  

Градинката, която се нами-
ра пред СОУ „Св. Климент Ох-
ридски”, преди е била старият 
площад на града. Там хората са 
се събирали, когато е започвал 
гроздоберът, а чорбаджиите са 
наемали работници. 

„И строителят, и проектан-
тът и надзорът свършиха своя-
та работа. Всичко мина гладко. 
Със съвместни усилия успяхме 
да приключим проекта в срок. 
Това е добър пример как се вла-
гат европейските средства”, 
допълни кметът.  

„Целта ни е всичко,  

което се прави в Сухиндол, да 

остане за хората. 

Тук за първи път изгради-
хме осветление, захранвано от 

слънчеви панели. По този начин 
по цяла нощ лампите в двата 
парка осветяват автономно, 
без да използват уличната мре-

жа. Ефектът от LED 
осветлението е поразя-
ващ ”, споделя кметът.  

Ръководството на 

общината е предприело 

действия, целящи 

запазването на новите 

съоръжения в града. 

„Решихме да вклю-
чим и децата в тяхно-
то опазване. Малчуга-
ните от 1-ви до 4-ти 

клас ще отговарят за градин-
ката с детските атракциони, 
която се намира непосред-
ствено след входа на града. 
Те най-често играят там, за-
това ще бъдат ангажирани с 
поддръжката и опазването на 
парка. По-големите, от 5-и до 
8-и клас, ще се грижат за тази 
пред училището. Така  децата 
ще придобият ценни навици, 
полезни за тяхното възпита-
ние”, заяви инж. Чернев.  

„Завършването на проекта 
в Сухиндол доказва няколко 
неща. Първото е, че няма мал-
ки и големи общини. Има рабо-
тещи и можещи. Това, което 
направи ръководството на 
общината заедно с местните 
жители, доказва правилото“, 
подчерта областният упра-
вител на Велико Търново инж. 
Георги Рачев. 

„Изключително съм радос-
тен, че вече няколко години тук 
се реализират подобни инфра-
структурни проекти. По този 
начин почти цялата централна 
част на града беше обновена”, 
допълни той.

„Пред нас е новият програ-
мен период 2014-2020 и аз не се 
съмнявам, че Сухиндол отново 
ще реализира редица значими 
проекти”, добави народният 
представител Милка Христо-
ва.

През пролетта на 2014 г. 

в общината ще започне 

строителството на нов дневен 

център за възрастни хора. 

Проектът, който се очак-
ва да бъде завършен в рамки-
те на четири месеца, отново 
е финансиран с европейски 
средства. За целта ще бъде 
реконструирано бившето учи-
лище, което се намира в цен-
тралната част на града. Ще 
има столова, дневна, интер-
нет, фитнес зала и лекарски 
кабинет. Ще има всичко необ-
ходимо за един човек, завър-
шил трудовата си дейност. 

Откриха два нови парка в града на винарството и лозарството

Кметът 

на община Сухиндол 

инж. Пламен Чернев и 

директорът 

на СОУ „Св. Климент 

Охридски” 

Ивайло Отчев 

сключиха своеобразен 

договор, с който 

възложиха 

на учениците 

опазването 

на двата нови парка 

в града

Градоначалникът, Надежда Христова от ДЗЗД „Софт парк 

трейд ЕН” и областният управител на Велико Търново инж. Георги 

Рачев прерязаха лентата

Градинката пред училището беше пълна с деца

Игрище за футбол и баскетбол

Снимки авторът

Съоръженията са оборудвани с фотоволтаични панели

Официалните гости на събитието
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Добиване на суровини
и ренатурация

Рециклиране

Производствен
процесЛогистика

Експлоатация

 
Обработка 
на суровинитеПолагане

Транспорт 
на суровини

Производство - използване - изхвърляне, т.е. от 
началото до края. Предимно по тази система се раз-
виваше промишленото производство на стоки през 
изминалите векове. Още от началото продуктите се 
програмират за края си като отпадък. С това огро-
мни количества ценни, често ограничени ресурси се 
загубват. Около 221 милиона тона отпадъци годишно 
в Европа говорят ясно за това.

Концепция, която не знае отпадък

Cradle to Cradle® - „От люлката до люлката“ е кон-
цепция за дизайн, която дефинира и разработва годни 
за рециклиране продукти по образец на природата. 
Природата не знае отпадък или боклук, за нея всички 
продукти от процеса на обмяна на веществата са 
от полза за друг процес – и това в един постоянно 
повтарящ се биологичен кръговрат. Всеки знае това 
от градината, парка, гората.

Концепцията Cradle to Cradle® пренася този прин-
цип на природата върху продукти и материали. Това 
означава, че по аналогия на биологичния кръговрат, в 
който остатъчните продукти на един организъм се 
използват от друг, още в процеса на създаването си 
продуктите се проектират така, че никога не свърш-
ват като отпадък. Замисълът е: От самото начало 
да се мисли за постоянния кръговрат на продуктите 
и с това да не се допуска образуването на отпадъци.

Това е толкова гениално, колкото и просто: Про-
дуктите се създават, биват използвани и рецикли-
рани, без това да създаде и най-малкото количество 
отпадък. Всичко се рециклира на 
100 процента и се прехвърля в кръ-
говрата, веднъж създадени, цен-
ностите и ресурсите остават 
запазени за човека и околната 
среда.

Съставките 

на продукта решават:

За разлика от традиционния 
начин на производство от нача-
лото до края, който окончателно 
изразходва суровините, замър-
сява околната среда, натоварва 
с проблеми бъдещите поколения 
и който прави нещата „само по-
малко лоши”, при производството 
на продукти според концепцията 
Cradle to Cradle® винаги се прави 
правилното. За тази цел проду-
ктите Cradle to Cradle® се разра-
ботват със специално фокусира-
не на вниманието върху техните 
съставки. Всички съставки на 
продукта по принцип трябва да са 
известни, т. е. всички химикали 
се идентифицират при проверка-

та с помощта на техния уникален идентификационен 
номер (CAS-номер). Тази проверка се извършва с по-
вишено внимание, защото списъкът на забранените 
съставки е дълъг.

Продуктите Cradle to Cradle® предлагат напълно 
ново измерение по отношение на качество и безо-
пасност: Те значително превъзхождат традиционно 
произведените продукти в икономическо, екологично 
и социално отношение. 

Начинът на производство според концепцията 
Cradle to Cradle® е много разпространен в Швейцария 
и Нидерландия, в България обаче все още не е много 
известен. В Германия предприятия като напр. „Пума”, 
„Тригема”, „Фрош” или „Хайделберг Цемент” произвеж-
дат първите си продукти, които са сертифицирани 
според критериите на Cradle to Cradle® принципите 
и могат да бъдат намерени в търговската мрежа.

 
Кръговратът Cradle to Cradle® 

при стъклокерамичните изделия

Стъклокерамичните тръби на „Щайнцойг-Керамо“ 
винаги са изпълнявали високите изисквания на Cradle 
to Cradle® – и по-специално начина на производство, 
който води материалите/продуктите от началото 
на производството на търби в затворен кръговрат. 
Досега липсваше независим метод за изпитване със 
съответното сертифициране. 

Сега сертификатът е налице и съобразно принци-
пите и критериите за изпитване на Cradle to Cradle® 
потвърждава за предприятието:

 Използването на екологични, здравословни и го-
дни за рециклиране материали 

 Използването на възобновяеми енергийни форми
 Отговорно управление на водите
 Задължението за социални принципи както и 

аспекти на социалния ангажимент 

Добавена стойност за продукта – 

добавена стойност за клиента

Стъклокерамичните тръби се състоят 100 про-
цента от естествени суровини, глина, шамот и вода, 
не отделят никакви вредни вещества в околната 
среда и разполагат с продължителност на ползване 
далеч над сто години. Те могат да бъдат рециклира-
ни напълно и се произвеждат частично с рециклиран 
материал и с използването на екологично електри-
чество и възобновяема енергия.

Всички тези аспекти не са нови, но потвърждават 
за „Щайнцойг-Керамо ГмбХ“ от независима страна 
както изразеното му съзнание за отговорност към 
околната среда, така и високата степен на отго-
ворност към човека и околната среда в бъдеще. Това 
създава добавена стойност за продукта – добавена 
стойност, която сега е отразена в сертификата и 
се предава на клиентите.

Със сертифицирането на Cradle to Cradle® „Щайн-
цойг-Керамо ГмбХ“ подчертава застъпничеството си 
за трайно създаване на добавена стойност – както 
за „Щайнцойг-Керамо“ като производител на тръби, 
така и за клиентите си, които трябва да се грижат 

за дългосрочното, безопасно от-
веждане на отпадъчни води в една 
трайно стабилна и икономична 
рамка.

Повече информация ще намерите на новата интернет страница: www.steinzeug-keramo.com

* EPEA международна агенция за опаз-
ване на околната среда 

Институт за изследвания и консулта-
ции, основател - проф. д-р. Михаел Браун-
гарт

** Създател на концепцията Cradle to 
Cradle® е проф. д-р Михаел Браунгарт

От пролетта на тази година стъклокерамичните тръби на „Щайнцойг-Керамо ГмбХ“ 
са сертифицирани от агенцията за опазване на околната среда EPEA* ГмбХ, Хамбург, 
в сътрудничество с института за продуктова иновация Cradle to Cradle (C2CPII), Сан 
Франциско, съгласно концепцията на Cradle to Cradle®**. С това предприятието прите-
жава онзи сертификат, който, от една страна, потвърждава популярното от дълго вре-
ме разбиране за дълготрайност и отговорност към околната среда, а от друга страна, 
допълва трите стълба на дълготрайността - екология, икономичност, социалност - с 
един целесъобразен елемент. Не само сертификатът посочва пътя, но и играе ролята 
на пионер в бранш, в който екологичното поведение има най-голям приоритет.

Добре обмислен етикет за околната среда

Кръговратът на 

стъклокерамичните тръби 

съответства на кръговрата 

на Cradle to Cradle® по подобие 

на природата

Мелани Кхаздозиян 
„Щайнцойг-Керамо ГмбХ“
m.khazdouzian@steinzeug-keramo.com
www.steinzeug-keramo.com
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Свилена Гражданска 

На 26.11. 2013 г.  изтича 
срокът за узаконяване на не-
законни строежи,  каквато  
възможност бе предоставена 
с изменения на Закона за ус-
тройство на територията, 
приети и влезли в сила на 26 
ноември 2012 г. „Този процес 
не касае обекти, които не съ-
ответстват както на прави-
лата за изграждане на сгради, 
действали по време на реал-
ното строителство, така и 
на настоящите“, обясни за в. 
„Строител“ адвокат Виолета 
Вангелова. Става въпрос един-
ствено за строежи без необхо-
димите книжа.  

За да започне процедурата, 
е необходимо собственикът 
да подаде заявление до ком-
петентния орган, който най-
често е главният архитект на 
общината. В самия документ 
следва да се посочи кога точ-
но е извършено незаконното 
строителство. Към заявле-
нието трябва да се приложат 
доказателства за времето, в 
което е изградена сградата.

Образува се комисия, която 
извършва проверка и конста-
тира състоянието на стро-
ежа. Обектът се привежда в 
някои случаи в съответствие с 
изискванията на закона и след 
одобряване се издава акт за 
узаконяване или отказ. Важно е 

да се има предвид, че собстве-
ниците трябва да заплатят 
определени такси и разноски.

Крайният срок за приключ-
ване на производствата по за-
явленията е 26 ноември 2014 г. 
Строежите, за които не са 
подадени документи за узако-
няване в срок или за които има 
отказ за това, ще бъдат пре-
махнати. 

„Много е нисък интересът в 
София. Имаме много малко по-
дадени заявления. Според мен 
не е нужно да бъде удължаван 
срокът“, заяви за в. „Строител“ 
арх. Влади Калинов, директор 
на Дирекция „Контрол по стро-
ителството“ към Столичната 
община. 

В София няма голям интерес към процедурата 
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Емил Христов

Вещите лица да влязат в електронен 
регистър и да бъдат атестирани с оцен-
ки от съответните браншови камари на 
всеки три години. Това са част от пред-
ложенията за решаване на проблемите 
на съдебните експертизи, предложени по 
време на кръгла маса, провела се в Съюза 
на юристите в България (СЮБ). На форума 
взе  участие и вицепремиерът и министър 
на правосъдието Зинаида Златанова. 

Юристите предложиха нова норма-
тивна уредба, която със закон или с 
подзаконов акт да регулира дейността 
и изискванията при изготвяне на екс-
пертизи, включително и за досъдебното 
производство. Златанова заяви, че тряб-
ва да бъдат създадени ясни критерии за 
вещото лице. Едни от условията е то 
да има висше образование, специални 
знания в конкретната област и поне 
пет години практика. Също така при 
определяне на експертите да им се дава 
възможност да кандидатстват лично и 
да получават подкрепа с писмени ста-
новища от различни министерства и 
организации.

Друго предложение, което се коменти-
ра по време на събитието, бе да се създа-
де и единна камара на вещите лица, която 
да има и подразделения по специалности, 
а финансирането да става с членски внос 
или отчисления от експертизи. Като за-
дача пред структурата е и да организира 
обучения и да осъществява контрол вър-
ху дейността на експертите. Тя ще съ-
действа и на съдебните органи, когато 
има по-особени изисквания по конкретна 
експертиза и са нужни компетентни спе-
циалисти.

В началото на самата дискусията пра-
восъдният министър Зинаида Златанова 
каза, че все още стоят нерешени осново-
полагащи въпроси за вещите лица. Спо-
ред Златанова е нужен цялостен преглед 
и анализ на дейността им, по който ще 
работи групата в министерството.

Елица Илчева

Работна група към Министерство-
то на културата започна работа по 
изготвянето на проекта за промени 
в Закона за културното наследство. 
Първото заседание откри зам.-минис-
тър Велислава Кръстева. Тя съобщи, 
че над 60 организации са сигнализи-
рали ведомството за спешна нужда 
от законодателни промени, и изрази 
надежда, че в конструктивен диалог 
с научни институти, творчески орга-
низации и съюзи, музеи, колекционери 
и др. ще се намерят пресечните точ-
ки, за да защити всеки, който попада 
в обсега на този закон. „Модерното 
законодателство в сферата на кул-
турното наследство ще допринесе и 

за развитието на културно-историче-
ския туризъм, а както знаем, страна-
та ни има огромен потенциал в тази 
област с уникалното си наследство”, 
каза Кръстева и подчерта, че очаква 
всички предложения и виждания да бъ-
дат обобщени в най-кратки срокове.

В работната група, която ще из-
готви проекта на Закон за изменение 
и допълнение на Закона за културното 
наследство, са включени експерти и 
специалисти от различни институ-
ции, както и представители на непра-
вителствени организации, фондации и 
сдружения. За участие в нея са пока-
нени представители на Националния 
исторически музей, Националния ар-
хеологически институт с музей при 
БАН, Върховната касационна прокура-

тура, Държавна агенция „Национална 
сигурност”, Националния институт 
за недвижимо културно наследство, 
Агенция „Митници”, Народната биб-
лиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 
сдружение „Българска музейна кама-
ра”, сдружение „Български музеи”, Бъл-
гарския национален комитет на Меж-
дународния съвет на музеите (БНК на 
ИКОМ), Камарата на архитектите в 
България, Съюза на архитектите в 
България, Асоциацията на търговци-
те с произведения на изкуството, Съ-
юза на колекционерите, Асоциацията 
на реставраторите, Съюза на ланд-
шафтните архитекти в България, 
Фондация „Созопол” и др. Проектът 
ще бъде предложен и за обществено 
обсъждане.

Срокът за осребряване на лихвоточки-
те се удължава до края на ноември 2016 г. 
Това стана ясно, след като народните пред-
ставители приеха на второ четене промени 
в Закона за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищно-спестовни влогове. 

Според сега действащия нормативен 
акт срокът, до който можеха да бъдат 
компенсирани хората, бе 21 ноември 2013 г. 
Така условието, за да не загубят правата 
си бе до тази дата да са купили или да са 
започнали строеж на жилище. 

Според вносителите на промените 
справедливо, както и юридически обоснова-
но, е на тези правоимащи лица да се удължи 
срокът до 30 ноември 2016 г. Такива права 
имат близо 60 000 българи и техните се-
мейства.

Създава се правна възможност за 
разсрочване и отсрочване на задълже-
ния за данъци и задължителни осигу-
рителни вноски при облекчени условия 
за по-дълъг период и в по-голям размер. 
Това предвиждат промени в Данъч-
но-осигурителния процесуален кодекс, 
приети на първо четене в Народното 
събрание. Измененията са свързани с 
усъвършенстване на единната сметка 
за плащане на данъци и задължителни 
осигурителни вноски. Целта е задъл-
жените лица във временно финансово 
затруднение да могат да обслужват 
текущите си задължения, след като 
получат разрешение за отсрочване. 

Друга промяна, свързана с усъвър-
шенстването на единната сметка, е 
възможността самоосигуряващите се 
лица да заявят кои дългове за вноски за 

държавното обществено осигуряване 
погасяват. 

Органите по приходите да извърш-
ват контрол върху движението на сто-
ки с висок фискален риск на терито-
рията на страната, предвиждат също 
измененията. Въвеждането на мярката 
цели предотвратяване неплащането на 
данъци и защита на бюджета, посочва 
вносителят Министерски съвет. Про-
веряващите ще имат право да спират 
транспортни средства на определени 
пунктове, да изискват и извършват про-
верка на документите и др.

Списъкът на стоките с висок фи-
скален риск ще бъде утвърждаван със 
заповед на министъра на финансите по 
предложение на изпълнителния дирек-
тор на Националната агенция по при-
ходите.

Снимка авторът

Елица Илчева

Предложение за промяна в наредба-
та, с която от 2014 г. еврокодовете 
стават единствени национални нор-
ми за проектиране на строителните 
конструкции, е изпратено до премиера 
Пламен Орешарски от Съюза на стро-
ителните конструктори в България 
(ССКБ). Според председателя доц. д-р 
инж. Константин Проданов и колегите 
му проф. д-р инж. Тодор Бараков, доц. 
д-р инж. Йонко Пенев с въвеждането 
на новата система ще настъпят не-

гативни последици във всички области 
на строителството и икономиката на 
България. 

На специална пресконференция во-
дещите учени обявиха, че двугодишни-
ят преходен период на едновременно 
успоредно приложение на българските 
национални норми за проектиране на 
строителни конструкции и системата 
„Еврокод”, който изтича в края на 2013 г., 
трябва да се удължи с 5 до 10 години. 

Конкретното им предложение пред-
вижда в наредбата на МРР от 29 ноем-
ври 2011 г. да бъде добавен нов пара-

граф, който да допусне за строежите 
от трета до шеста категория по же-
лание на инвеститора да могат да се 
прилагат и българските национални 
норми. Според тях при реконструкция 
и саниране на съществуващи сгради и 
съоръжения еврокодовете пък са съв-
сем неприложими.

Проектантите съобщиха още, че 
системата „Еврокод” е въведена като 
единствена национална система за 
проектиране в малко страни на Евро-
па и нормите тепърва ще търпят нови 
корекции. 
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Камен Каменов, 
нотариус

Завещанието е един 
традиционен способ за раз-
пореждане с имуществото  
по нашето право и както 
има наследяване по закон, 
което е според квотите, 
които получават наследни-
ците, така и със завещание 
човек може да разпредели и 
да реши кой от наследници-
те по закон или тези, които 
са извън наследниците по 
закон, да получи от негово-
то имущество. Всяко лице, 
което е навършило 18 го-
дини, може да се разпореди 
със своето имущество из-
цяло, като особеното е, че 
в закона е записано, че то 
не може да направи по-голя-
мо разпореждане от това, 
което има в своята разпо-
лагаема част, т.е. някои от 
наследниците по закон, ка-
квито са съпрузите, децата 
и родителите, имат така 
наречената запазена част 
от наследството. Това 
дава основания в определен 
срок от време - пет години 
от откриване на наслед-
ството, да се атакува заве-
щанието в тази част. Всич-
ко друго, което обаче човек 
реши да направи с цялото 
си имущество, може да го 
направи спокойно, тъй като 
това право го дава законът. 
Както с цялото движимо и 
недвижимо имущество, чо-
век може да се разпореди 
и с конкретен имот, което 
по нашето право се нарича 
завет. Заветът е разпо-
реждане с идеална част или 
с конкретно имущество, 
което може да бъде разпре-
делено по желание на заве-
щателя на дадения имот на 
така наречен заветник, или 
наследник по завещание. 

Завещанието е 

едностранен акт, който 
съдържа волеизявлението 
само на една страна – за-
вещателя. То произвежда 
действие след смъртта му 
и несъмнено трябва да из-
разява последната негова 
воля. Поради това до мо-
мента на смъртта си за-
вещателят по всяко време 
може да отмени направено-
то волеизявление. Законът 
за наследството не допуска 
извършването на така на-
речените съвместни заве-
щания – съглано чл. 15 от 
Закона за наследството две 
или повече лица не могат 
да завещават с един и същ 
акт нито в полза едно на 
друго, нито в полза на тре-
ти лица. В противен случай 
би се ограничила свобода-
та на разпореждане за след 
смъртта.

Формата на завещанието 

в нашето право е нота-

риално завещание, което 
може да се направи пред но-
тариус и двама свидетели, 
и саморъчно завещание. Но-
тариалното завещание, или 
така нареченото публично 
завещание, се отбелязва в 
службата по вписванията и 
по този начин за него знаят 
всички трети лица, когато 
направят справка. 

Другото също много 
разпространено завеща-
ние е тайното завещание, 
така нареченото саморъч-
но завещание, което е на-
писано собственоръчно от 
човек обикновено на лист 
хартия, като е важно най-
горе да бъде поставена 
датата. Също е важно во-
лята на човека да е записа-
на ясно и кратко с оглед на 
това дали се разпорежда с 
цялото имущество, движи-
мо и недвижимо, или става 
въпрос за т.нар., както спо-
менах, завет с конкретно 
имущество. Саморъчното 
завещание трябва да е по-
дписано най-отдолу. То има 
равна сила с нотариалното 
завещание. Особеното за 
саморъчното завещание е, 
че то може да се пази как-
то от нотариус, така и от 
всяко едно заинтересовано 
лице и от 2001 г. се вписва 
в службата по вписванията. 
Отново трябва да споме-
нем за запазената и раз-
полагаемата част - разпо-
лагаемата е тази част от 
имуществото на човек, с 
която той може да се разпо-
реди, без да накърнява така 
наречената запазена част 
на съпруга, на родителите 
и на децата. От момента 
на смъртта се смята как-
ва точно е наследствената 
маса, прави се обединяване 
на всички имущества и то-
гава се изчислява евенту-
ално каква е запазената и 

разполагаемата част.
В Закона за наследство-

то има процедура по въз-
становяване на запазената 
част, т.е. ако със завеща-
телните разпореждания е 
накърнена разполагаемата 
част и съответно запазе-
ната част на другите на-
следници по закон, те могат 
да предявят иск, с който да 
намалят завещателните 
разпореждания най-напред и 
след това даренията, така 
че да могат да се удовлет-
ворят претенциите им. 

Хубаво е във всеки кон-
кретен случай да се направи 
консултация с нотариус с 
оглед на това да се пред-
види как да се състави за-
вещанието, дали да бъде 
тайно или публично, а след 
това и какво да се включи 
в него, така че да се огра-
ничат възможностите за 
оспорване. Има например 
случаи, когато възрастни 
хора предпочитат да се 
подсигурят с едно медицин-
ско освидетелстване от 
психиатър с оглед на тях-
ната дееспособност. Може 
би е интересно да се каже и 

как се отменя  

завещанието. 

Завещанието се отме-
ня с всяко едно разпореж-
дане със собствеността 
- например с продажба на 
имущество, за което преди 
това е направено завеща-
ние, или с ново завещание, 
или с акт за отмяна на за-
вещание, което е също про-
цедура в нотариална форма. 
Особеното на завещанието 
е, че то е гъв каво, и както 
често консултираме въз-
растните хора, то може 
да бъде променено, докато 
човек е жив и дееспосо-
бен. Ако някой например не 

е изпълнил очакванията на 
завещателя, завещанието 
може да се промени по тези 
начини, по които казах, 
като всяко едно отчуждава-
не под каквато и да е форма 
отменя написаното по-рано 
завещание по отношение на 
тези имоти. 

Също така е добре да 
се кажат няколко думи и за 
недействителността на 
завещанието. 

Завещателното  

разпореждане е нищожно, 

когато е направено в 
полза на лице, което няма 
право да получи завеща-
нието. Когато не е спазе-
на формата, която споме-
нахме при съставянето на 
нотариалното завещание 
и на саморъчното завеща-
ние, когато завещателното 
разпореждане или изразени-
ят в завещанието мотив, 
поради който единствено е 
било направено разпорежда-
нето, са против закона, об-
ществения ред и добрите 
нрави. Тук трябва да кажа, 
че едно завещание може да 
се направи и под условие и 
под тежест, с което заве-
щателят иска да обвърже 
своята воля и да обремени 
своя заветник или наслед-
ник по завещание. 

Изпълнител  

на завещанията

Завещателят може да 
възложи на едно или повече 
дееспособни лица да изпъл-
нят разпорежданията му 
относно всяко заинтере-
совано лице. Районният съд 
по мястото, където е от-
крито наследството, може 
да определи срок за прие-
мането на назначението, 
след изтичането на който, 

ако то не бъде прието, се 
счита, че назначеният се 
е отказал. Изпълнителят 
на завещанието трябва да 
представи опис на наслед-
ственото имущество, след 
като покани наследниците 
и заветниците да присъст-
ват на този опис. Форма-
та на изпълнител е по из-
ключение, когато човек се 
притеснява дали има кой да 
изпълни волята му относно 
имуществото или когато 
няма наследници, или когато 
не е сигурен дали ще бъде 
намерено завещанието. 

В масовия случай хора-
та идват на консултация 
предварително и тогава 
нотариусът може да по-
могне в изясняването на 
волята на завещателя и в 
избистрянето на това коя 
от формите на завещание-
то да бъде избрана. В моя-
та 20-годишна практика по 
тези въпроси голямо значе-
ние има конкретният казус, 
семейството, обстоятел-
ствата около него, наличие-
то на фирмено имущество. 
Това е, което кара човек да 
избере съответно публич-
но или тайно завещание 
според обстоятелствата, 
които са около него, според 
броя на браковете, децата, 
наследниците, дали има 
наследници със запазена 
част като съпруг, родител, 
деца, дали трябва и иска 
да се разпореди с цялото 
си имущество, дали няма 
да накърни някоя запазена 
част. Най-общо проблеми-
те при консултациите по 
завещанието са тук. И ко-
гато ние успеем да помог-
нем и да намерим като но-
тариуси добрия начин, тон 
и конкретното решение 
на конкретния казус, ние 
също сме доволни, защото 
и клиентите са доволни и 
спокойни.

Регистър на завещанията

През 2007 г., в резул-
тат на активната работа 
на Нотариалната камара 
на Република България ние 
се включихме към една 
система на завещанията, 
към която все повече раз-
вити европейски държави 
се включват – ARERT (Асо-
циация на Европейската 
мрежа на регистрите на 
завещанията). Тя касае 
завещанията с трансгра-
ничен елемент, които са 
правени в друга държава, 
за които трябва да има 
информация на едно място 
като база извън страната, 
в която лицето живее. И 
това е смисълът на ARERT. 
Успяхме да включим в Зако-
на за нотариусите и нота-
риалната дейност инфор-
мационна система, която 
се опитваме да развием и 
обогатим, като едно от не-
щата, което се регистрира 
там и което се обявява, са 
завещанията. След това на 
базата на тази изградена 
информационна система 
ние успяхме да се включим 

и да заработим в ARERT. 
В нашата информацион-
на система „Единство” са 
регистрирани всички заве-
щания от 1998 г. насам. И 
вече впоследствие на на-
шето включване в ARERT 
по този начин, когато има 
завещание с международен 
елемент, може да се напра-
ви справка от френски, от 
руски нотариус. Ние също 
можем да направим справ-
ка при тях - когато имаме 
информация, че завещание-
то е оставено в тези дър-
жави - членки на ARERT. По 
Европейската нотариална 
мрежа (ENN) преди няколко 
години беше изградена и 
програма „Европа – завеща-
ния” - портал за наследява-
нето, в който са разгледани 
подробно въпросите със за-
вещанията и наследяване-
то през правото на 27-те 
държави - членки на ЕС. Все-
ки един гражданин може да 
направи справка при нота-
риус относно различните 
режими на наследяване във 
всички държави от ЕС.

Около 50 хиляди завещания 

са регистрирани 

в информационната 
система на Нотариалната 
камара за 15 години, като 
в тази цифра са включени 
всички завещания: нотари-
алните и депозираните за 
съхранение при нотариус 
саморъчни завещания, обя-
вените и вписани саморъч-
ни завещания, актовете за 
оттегляне на завещания, 
както и върнатите та-
кива. В информационната 
система „Единство” ние 
трябва да регистрираме 
всеки един от тези актове 
и го правим. Предполагам, 
че броят на завещанията 
ще расте като една гъвка-
ва форма за разпореждане с 
имуществото.

Съветът на нотариуса

Всяко лице, което е на-
вършило 18 години и е дее-
способно, може да състави 
завещание. Това означава, 
че всеки пълнолетен човек 
към всеки един момент  
може да помисли, ако не дай 
Боже нещо се случи с него, 
какво ще стане с имуще-
ството му. 

Бих посъветвал граж-
даните, когато обмислят 
този способ за разпореж-
дане с имущество, да се 
консултират с нотариус, 
адвокат или със специали-
зиран колега юрист, за да 
се прецени коя е удачната 
форма за спазването на 
закона. Една консултация 
предварително, винаги каз-
вам, спестява доста пари 
и време на хората, за да не 
се стига след това до ос-
порване заради формата на 
завещанието, дееспособ-
ността, нарушаването на 
запазената част - да не се 
стига до съд, където проце-
дурата е по-дълга, по-скъпа 
и по-тежка.
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Невена Картулева

Университетът по 
архитектура, строител-
ство и геодезия (УАСГ) 
представи идеята за нова 
магистърска  задочна 
програма „Управление на 
европейски инфраструк-
турни проекти” още през 
2011 г. Тогава разказахме 
за нея във в. „Строител“. 
През 2012 г. беше първият 
прием по нея, а специали-
стите ще завършат тази 

есен. Магистратурата 
е към Геодезическия фа-
култет и първоначално е 
замислена като продъл-
жение на бакалавърската 
степен по „Устройство и 
управление на земи и имо-
ти”. Идеята за създаване-
то й дава бившият декан 

на факултета, който сега 
е ръководител на катедра 
„Висша геодезия“ - проф. 
д-р инж. Славейко Госпо-
динов. Повече за първите 
магистри и промяната в 
учебния план разказват 
настоящият декан проф. 
д-р инж. Борислав Маринов 
и доц. д-р инж. Ана Стоева 
– един от съставителите 
на програмата и лектор по 
нея, както и ръководител 
на катедра „Земеустрой-
ство и аграрно развитие“. 

Деканът подчертава, че 

учебният план е претърпял 

изменения

 от първоначалния си 
вид, а доц. Стоева уточ-
нява, че те са свързани с 
включването на дисципли-

ни от областта на тех-
ническите науки, упра-
влението, икономиката, 
правото.

„За да управляваш про-
екти, са нужни комплексни 
знания. Практиката се 
развива и това обособява 
нови специфични дейнос-
ти. След като се появяват 
на пазара на труда, логич-
но е за тях да се създаде и 
ценз. Магистърската про-
грама помага да се обучат 
нужните кадри. Мисля, че 

Магистратурата включва дисциплини от областта 
на техническите науки, икономиката и правото

Университетът по строителство, архитектура и геодезия, Hаучно-

техническият съюз по строителство в България, Федерацията на 

научно-техническите съюзи в България, Техническият университет, 

Химико-технологичният и металургичен университет, Минно-

геоложкият университет „Св. Иван Рилски“, Камарата на строителите 

в България, Клубът на строителите ветерани при КСБ, Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране, Съюзът на архитектите 

в България, Камарата на архитектите в България

oрганизират тържествено честване на
120 години от рождението 

на проф. инж. Алекси Квартирников

на 25.11.2013 г. от 17,00 часа в аула максима, УАСГ

Проф. инж. Алекси Квартирников (1893–1977) завършва строително инже-
нерство във Виена през 1923 г.и се завръща в България, за да допринесе за из-
граждането на младата държава. До 1944 г. работи като строителен инженер 
и участва в проектирането на редица емблематични за столицата сгради, 
сред които: Съдебната палата (1932-1933), където за пръв път в българската 
инженерна практика прилага деформационния метод; Народната библиотека в 
София – най-стария културен институт в следосвобожденска България и най-
голямата публична библиотека у нас; сградата на Народната банка (1939). Бил 
е за кратко време и.д. кмет на София (23.09.1944-22.03.1945). Тогава организира 
и ръководи разчистването на софийските улици от разрушените по време на 
бомбардировките през 1943-1944 г. сгради, както и създаването на Дирекция 
за възстановяване на столицата.

През учебната 1944/1945 г. е избран и назначен за професор по статика 
на високите строежи в създаденото през 1942 г. Висше техническо училище 
(ВТУ). Създател е и дългогодишен ръководител на катедра „Строителна ме-
ханика“ (1945-1969). През 1946 г. вече е ректор на създадената на базата на 
ВТУ Държавна политехника (1946/1947, 1948/1951). След разделянето й на 4 
вуза (ИСИ, МЕИ, ХТИ и МГИ) е ректор на Инженерно-строителния институт 
(ИСИ, 1953-1960). 

тя би била полезна и за 
останалите инженери – не 
само за бакалаврите от 
„Управление на земи и имо-
ти“, допълва доц. Стоева. 

Проф. Маринов обяс-
нява, че магистратура-
та е отворена за всички 
бакалаври и магистри от 
направление архитектура, 
строителство и геодезия. 

Съгласно норма-
тивните правила 
по нея има и дър-
жавен прием, за 
който местата са 
15. Първият випуск 
се състои от 22-ма 
души, като седем 
от тях са плате-
но обучение. Мак-
сималният брой 
магистри може да 
бъде 24. Приемът 
е по диплома, но се 
изисква минимален 
успех над 4,50. Обу-
чението е

 три семестъра, последни-

ят от които е дипломен. 

Според доц. Стоева 
завършилите специалисти 
могат да се реализират в 
Министерството на ре-
гионалното развитие, в 
общините, в частните 
фирми. „Това, че инфра-
структурата е много ва-
жна за нашата страна, 
показва и Оперативна 
програма „Транспорт“, коя-

то през новия програмен 
период от 2014 до 2020 г. 
ще се нарича „Транспорт 
и транспортна инфра-
структура“. Очакваме, че 
ще има търсене на кадри 
с технически и управлен-
ски знания, за да създадем 
наистина добри проекти. 
Както е известно, при над 
50% от проектите сроко-
вете не се спазват, нито 
рамката на предвиденото 
финансиране. Но когато 
управлението на проекта 
се прави качествено, не 
се стига до това“, посоч-
ва ръководителят на ка-
тедра „Земеустройство и 
аграрно развитие“. В рам-
ките на програмата доц 
Стоева води лекции за 

публично-частното  

партньорство. 

Според нея и според 
декана обаче, макар че 
магистратурата е за уп-
равление на европейски 
инфраструктурни проек-
ти, тя дава знания на сту-
дентите за управлението 
на проекти изобщо, а не 
само на дейности в рам-
ките на ЕС. Програмата 
е само задочно обучение и 
така освен завършващите 
студенти, и специалисти-
те от практиката имат 
възможност да получат 
допълнителна квалифи-
кация, без да прекъсват 

професионалното си раз-
витие.

Дисциплините

в първия семестър са 
задължителни и избирае-
ми. Първите са: подходи и 
методи при управление на 
инфраструктурни проекти, 
правни аспекти на управле-
нието на инфраструктурни 
проекти, финансов менидж-
мънт, политики на Евро-
пейския съюз. Студенти-
те ще могат да избират и 
дали искат да се обучават 
по управление на проекти, 
управление на водните 
ресурси или международни 
счетоводни стандарти. 
През втория и третия се-
местър дисциплините са 
само задължителни. Те са: 
управление на обществе-
ния транспорт, управление 
на качеството в проекта, 
управление на риска, кадас-
трална и специализирани 
карти, ресурсно осигуря-
ване на инфраструктурни 
проекти, управление на 
държавна и общинска не-
движима собственост, 
етапи при разработване 
на инфраструктурни про-
екти във водния сектор, 
екологична оценка на ин-
фраструктурни проекти, 
одит на инфраструктурни-
те проекти, финансиране 
на основата на публично-
частното партньорство.

Доц. д-р инж. Ана Стоева – един от съставителите на магистърската програма и лектор 

по нея, както и ръководител на катедра „Земеустройство и аграрно развитие“, и деканът на 

Геодезическия факултет проф. д-р инж. Борислав Маринов

Снимки Денис Бучел

Снимка Елица Илчева
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Людмил Митакев

Църквата „Свети Мина“ 
в кв. „Слатина“, София, за 
първи път не отвори врата 
за своя празник тази година. 
Уникалният паметник от 
1872 г. е приютявал Апос-
тола на свободата Васил 
Левски.

Храмът първоначално е 
посветен на света Троица, 
тъй като според предание-
то до края на XIV в. на това 
място има манастир със съ-
щото име, разрушен от ос-
манските турци. До 1957 г. 
патрон е свети Терапонтий. 
Легендата твърди, че богоу-
годният мъж е посечен тук. 

Църквата обслужва 
хората от бившето село 
Слатина, сега един от най-
приятните квартали на 
столицата. Северно от нея 
са се намирали селските 
гробища, където са били по-
гребани английските летци, 
загинали през Втората све-
товна война. 

През 1955 г. храмът е 
обявен за паметник на кул-
турата като автентичен и 
единствен от XIX в. на те-
риторията на София. През 
1989 г. е признат и като 
архитектурно-художествен 
паметник на културата.

В строителството  

участват всички

Църквата е еднокораб-
на, засводена, с цилиндрична 
абсида без притвор. Макар и 
малка – дълга 23 м и широка 
7,5 м, в нейното изгражда-
не участват почти всички 
местни жители – кой с да-
рение, кой с труд. И майсто-
рите са от Слатина. Техни-
те имена и днес са изписани 
тук – Стойко, Тоте, Митар, 
Андон, Божил и Никола. Камъ-
ните за темелите и за част 
от стените са подбрани 
от Стара планина, от по-
речието на Искър и от село 
Бистрица.

От стенописите са за-
пазени само в абсидната 
ниша осем фигури на църков-
ни отци и на св. Богородица 
в конхата над тях. В проско-
мидийната ниша е сцената 
„Христос жертва”, а в спома-
гателната ниша е „Срете-
ние Христово”. Състояние-
то на стенописите е лошо 
- покрити с варна бадана, 
надраскани. Иконите са от 
1873 г. от опитния и смятан 
за много добър късновъзрож-
денски зограф Хаджи Иванчо 
Поплазаров от село Сестри-
мо. В апостолския пояс има 
17 икони от XIX в., нарисувани 
от същия майстор. Тронът е 
дъсчен с икона на Христос 
Архиерей от XIX в.

Храмът е символ  

на Слатина

В годините на нашето 
Възраждане Слатина дава 

убежище на Васил Левски. В 
малката църквичка той на-
мира подслон за през нощта. 
Непосредствено до нея има 
хан, където отсядали множе-
ство пътници и търговци. 
Тук Левски провежда съза-
клятническата си дейност. 
В църквата има паметен 
текст, обясняващ този ис-
торически факт. 

През Втората световна 
война точно под нея се нами-
ра бомбоубежището, където 

се крият слатинчани, щом 
завие сирената, съобщавай-
ки за въздушно нападение.

Но мнозина от местни-
те патриоти на квартала 
вярват, че църквата е част 
от по-голям комплекс, сти-
гащ до недалеч намиращата 
се „Света Троица”. Според 
тях тук е бил най-старият 
манастир в България. 

Проучвайки оскъдните 
исторически данни за Серди-
кийския църковен събор, опи-
сани от католическия епис-
коп Петър Богдан през 1653 
г. и от пътешественика 
Тафернер през 1665 г., може 
да се извади заключение, че 
знаменателното събитие е 
в един стар манастир „Св. 
Троица”, чиято църква е 
строена преди 1400 години 
т.е. в 265 г. след Христа, 
вън от града Сердика, под 
хълма Триада. В съчинение-
то си „Български твърдини” 
от 1971 г. историкът Иван 
Богданов заявява, че по-ве-
роятно е събранието да е 
в издигнатия в ранновизан-
тийската епоха манастир 
„Св. Троица” на възвишение-
то източно от Сердика, не-
далеч от възникналото около 
края на XVIII в. софийско село 
Слатина. 

Според народното и 
църковното предание тук е 
идвал св. Атанасий Велики 

патриарх Александрийски.
„Не ми се иска да вяр-

вам, че това е краят“, каза 
специално за в. „Строител” 
отец Йоан Попиванов. Пред-
седателят на църковното 
настоятелство потърси 
помощ, тъй като знае, че 
изданието е на Камарата 
на строителите в България, 
известна с помощта си за 
възстановяването на кул-
турно-исторически памет-
ници из цялата страна. 

В документите на На-
ционалния институт за 

недвижимо културно наслед-
ство (НИНКН) още от 1985 

г. е записано, че храмът 
се нуждае от основен 
ремонт. И ето сега 
той е затворен поради 
опасност от срутване 
на една от стените му. 
Необходима е специали-
зирана реставрационна 
и консервационна дей-
ност, основно обно-
вяване, изграждане на 
ограда, камбанария и 
нова камбана и инфра-
структура въз основа 
на проект, съгласуван 
с НИНКН. Финансови 
средства могат да по-
стъпят от спонсори и 
по линията на европей-
ските фондове в парт-
ньорство с общината. 

„От наша страна 
сме направили постъп-
ки през годините до Со-

фийската митрополия, Сто-
личната община и местното 
кметство. Идваха даже от 
фондация „1300 г. България”, 
които обещаха да отпуснат 
средства. Но досега няма 
нищо реално освен едни 7 
хил. лв., за които знаем, че 
са заделени от бюджета 
на София. Специалистите 
твърдят обаче, че те едва 
ли ще стигнат за направа 
на проект, камо ли за въз-
становителните дейности. 
Добре, че има добри хрис-
тияни като арх. Любомир 
Семерджиев, който направи 
техническата експертиза 
за състоянието на храма. 
Оценка дадоха и професори-
те от Университета за ар-
хитектура, строителство 
и геодезия Бараков и Боряна 
Захариева, която е била член 
на църковното настоятел-
ство“, обяснява отец Йоан.

В края на нашия разговор 
той попита: Колко действа-
щи храмове на 140 г. има в 
София и България? И призо-
ва: нека всички християни в 
кварталите „Слатина”, „Гео 
Милев” и „Редута”, а защо не 
и от цяла София да помог-
нем за възстановяването 
на църквата „Свети Мина“ 
чрез финансовата си подкре-
па, която може да се дари в 
намиращия се наблизо храм 
„Света Троица“.

Отец Йоан разчита и на  
подкрепата на КСБ и фир-
мите, членове на Камарата. 
Екипът на в. „Строител“ 
също се присъединява към 
благородната инициатива 
„Да възродим най-стария 
храм в София“. Желаещи-
те да помогнат могат да 
се обръщат и към редак-
цията на вестника на тел:  
02 806 29 29. 

Ще възродим ли най-стария храм в София?

Отдалече се вижда, 

че храмът се нуждае от 

възстановяване

Необходима е спешна 

реставрация на 

оригиналните фрески

Иконостасът е точно 

на 140 години

На видно място са изписани имената на строителите

Почти навсякъде по външните 

стени има пукнатини

С
ни

м
ки

 Д
ен

ис
 Б

уч
ел
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Дизайнерите правят така, 
че храната да е още по-вкусна

Людмил Митакев

Да се насладиш на ро-
мантична вечеря в луксо-
зен ресторант, е едно от 
най-приятните изживя-
вания по време на пъте-
шествие. Дизайнерските 
решения в някои от тези 
заведения са истински 
шедьоври. Настроението, 
което носят, остава мил 
спомен за цял живот.

Собствениците на 
кръчми са усетили тази 
хитринка и все повече 
залагат на интересен ди-
зайн, който да превърне и 
техния ресторант в ту-
ристическа забележител-
ност.

Ако се озовете в Бер-
лин, не пропускайте да 
хапнете в ресторант 
5-Cinco. 

Заведението се намира  

в бившето посолство  

на Дания,

което днес е превър-
нато в хотела Das Stue. 
Една от най-големите 
гордости на заведение-
то е главният готвач 
каталунецът Пако Перес, 
който ще ви накара да си 
оближете пръстите. Не-
говият проект, който е 
първият извън Испания, не 
би достигнал този връх, 
ако не бе тандемът със 
сънародничката му топ 
дизайнерката Патрисия 
Уркиола. Родена в Овиедо, 
тя избира да твори в Ита-
лия, а нейни шедьоври вече 
има по цял свят.

Някои специалисти 
твърдят, че най-добрите 
дизайнерски ресторанти 
напоследък се появяват 
в САЩ. Удостоени с по 
няколко награди за кухня, 
тези места печелят точ-

ки и с творческите реше-
ния за интериора. 

Workshop Kitchen & Bar  

в Палм Спрингс е

върхово постижение на 
базираното в Манхатън 
студио Soma Architects.
Този шедьовър е създаден 
като реплика и съвреме-
нен вариант на колониал-
ния стил. Вместо греди 
дизайнерите използват 
бетонни колони, а тради-
ционните тежки полилеи 
са заменени с модерно 
светодиодно осветление. 
Произведението струва на 
собствениците си 875 хил. 
долара. 

Р е с т о р а н т 
Yojisan е в Бевър-
ли Хилс, където 
концентрацията 
на холивудски зна-
менитости е най-
голяма. Затова и 
неговият главен 
готвач Yoji е май-
стор на японска-
та кухня от висша 
класа. Но какво е 
яденето без об-
становката? Ди-
зайнерът на рес-
торанта Дан Брун 
е силно вдъхновен 
от източната фи-
лософия и изграж-
да заведението 
като неин символ. 
Концепцията за артисти-
чен минимализъм умело се 
прелива с цялостното усе-
щане за дзен.  

Кръчмата The Abbot’s 
Cellar в Сан Франциско 
е привлекателно място 
за местните бохеми. Ди-
зайнът на заведението е 
неповторим, тъй като съ-
четава индустриалното 
с артзвученето. Студе-
ният метал в интериора 

контрастира на топлите 
дървени плотове, столо-
ве и под. Високите колони 
създават усещане за ате-
лие по изкуства, в което 
са окачени странни свет-
линни артинсталации. 

В мегаполиса Ню Йорк 
е трудно да учудиш някого 
с творческата си инвен-
ция. Но дизайнерите на 
елитния STK Midtown прех-
върлят границите в изку-
ството. Дървета, окичени 
сякаш току-що с разцъф-
нали цветове, посрещат 
гостите на ресторан-
та още от входа. Това е 
едно от най-реномира-
ните заведения в САЩ и 
единственото по рода си, 

което съчетава модерен 
стекхаус с луксозен бар. 

И все пак класиката  

в дизайна е

най-доброто, смятат 
повечето европейски спе-
циалисти. Доказателство 

за това е историята на 
най-престижния парижки 
ресторант Maxim’s’. Тя за-
почва през 1893 г., когато 
сервитьорът Максим от-
крива обикновено бистро 
за небогати граждани. Но 
скоро заведението се пре-
връща в любимо място за 

бохеми. Сред посетите-
лите му са Коко Шанел, 
Грета Гарбо, Едит Пиаф и 
много други. А Пиер Кар-
ден, световноизвестният 
майстор на висша мода, 
дотолкова се влюбва в 
Maxim’s’, че през 1981 г. 
купува заведението за 
астрономическа сума и 
заедно с азиатски парт-
ньори създава едноименна 
верига ресторанти по це-
лия свят. Интериорът от 
ХIХ в. в стил бел епок е ха-
рактерен и задължителен 

за всеки от тях.

La Capannina е най-

вкусната забележител-

ност на

потъналия в зелени-
на и аромати италиански 
остров Капри. Тук са забе-
лежителни не само дизай-
нерските бутици, но и ле-
гендарните ресторанти, 
всеки от които има своя 
история. За най-предста-
вително от заведенията 
се счита La Capannina, 
основано през 1931 г. От-
тогава сред уютните 
стени е вечерял неведнъж 
Марчело Мастрояни. За-
ради интериора, пипнат 
от известни италиански 
дизайнери, той е посеща-
ван и от Джорджо Армани, 
Джулия Робъртс, Дъстин 
Хофман, Хосе Карерас. 

В престижния лондон-
ски район Сохо се намира 
ресторантът Quo Vadis. 
Твърдят, че заради дис-
кретността на обстанов-
ката тук са идвали Агата 
Кристи, Артър Конан Дойл, 
а една от сцените с Шер-
лок Холмс се разиграва 
именно в него. 

На разположение на 
гостите са не само зали 
с дизайнерски декор, но 
и отделни VIP стаи. От 
гастрономическия асор-
тимент на Quo Vadis си 
струва да се опитат соч-
ният ростбиф, рибената 
крем супа с аспержи и ти-
пичният английски пудинг 
със сирене и карамел.

Трудно е да се задър-
жаш непрекъснато в Топ 10 
на най-търсените курор-

ти в света. Затова през 
това лято в Стария град 
на хърватския Дубровник 
беше открит нов сти-
лен ресторант Gil’s. Той 
веднага привлече не само 
вниманието на курорти-
стите, обичащи вкусната 
храна. Заслужава си да се 
види дизайнерското изпъл-
нение. Интериорът на Gil’s 
е построен на основата 
на контрастите – зали за 
хранене с изрисувани сте-
ни се редуват със средно-
вековни стаи пещери. 

Таванът е от тенджерите на баба

Maxim’s’

Стилът е семпъл, но това се 

харесва на американците

Обстановка 

като в суши бар

Това по-скоро 

е ателие, а не 

кръчма
В Quo Vadis 

не попадат случайни гости

Разцъфналите цветове на STK Midtown
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД
Описание: „Изкопаване, транспортиране и на-

сипване с автосамосвали на 3 000 000 м3 откривка 
от I насипищно стъпало на вътрешното насипище 
на рудник „Трояново-1” за нуждите на рудник „Трояно-
во-север” през 2014 и 2015 г. – реф. № 089/2013 г. – 
ЗОП. Предметът на поръчката включва 4 обособени 
позиции. Поръчката включва следните дейности: 
- Направа на временен път по маршрута, показан на 
приложената ситуация, средно по един километър и 
половина за всяка обособена позиция. - Изкопаване 
и товарене с еднокофови багери и/или челни то-
варачи на земни маси от всяка обособена позиция 
(участък) с общ обем 3 000 000 м3 на указаните 
на ситуациите места. По време на изпълнение на 
договора, в зависимост от фактическите техно-
логични възможности и нужди, по предложение на 

възложителя мястото за изкопаване и мястото за 
насипване могат да бъдат посочените на ситуаци-
ите места и могат да бъдат променяни в рамките 
на договореното средно транспортно разстояние. 
- Транспортиране с автосамосвали на обемите 
от всяка обособена позиция (участък) с общ обем 
3 000 000 м3 на разстояние от 3,5 км до 4,5 км, 
средно 4 км от забоя на багерите до булдозерните 
насипища на указаните на приложените ситуации 
места. - Устройване на булдозерно насипище за на-
сипване на земните маси от всяка обособена пози-
ция (участък) с общ обем 3 000 000 м3 и насипване 
и разстилане на слоеве с височина 3 метра. - Оро-
сяване за обезпрашаване и поддържане на временен 
път по указаните маршрути. - Почистване кошове-
те на самосвалите. - Устройване на временна база, 
охрана на базата и др. спомагателни дейности.

Наименование: Изкопаване, транспортиране и насипване с автоса-
мосвали на 3 000 000 м3 откривка от I насипищно стъпало на вътрешното 
насипище на рудник „Трояново-1” за нуждите на рудник „Трояново-север” през 
2014 и 2015 г. – реф. № 089/2013 г. – ЗОП.

Наименование: Изграждане на многофункционална спортна зала –  
гр. Кубрат.

Наименование: СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена 
и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции: 
обособена позиция 1: Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване 
на парк „Света гора”; обособена позиция 2: Изграждане на парк и детска 
площадка в кв. „Чолаковци” (кв. 7 УПИ II, V, кв.14, УПИ I); обособена позиция 
3: Изграждане на спортна площадка в кв. „Чолаковци”; обособена позиция 4: 
Изграждане на парк и детска площадка в кв. Зона В; обособена позиция 5: до-
вършване на тротоарна настилка, около парк „Майка България”, парк „Марно 
поле” - реконструкция на детска площадка и алейна мрежа, изграждане на 
ограда и поливна система; обособена позиция 6: Парк „Руски” - изграждане 
на улично осветление, поливна система и ограда, парк „Акация” - изграждане 
на поливна система, довършителни дейности по благоустрояване на кв. 231 
(изграждане на ограда на съществуваща спортна площадка).

Наименование: Строителство на РЦУО – Самоков – 1-ви етап, и външ-
ни връзки на Проект №DIR-5112122-7-73 „Изграждане на регионална система 
за управление на отпадъците в регион Костенец (Самоков)” по приоритетна 
ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпа-
дъци”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програ-
ма „Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер BG161PO005/10/2.10/07/22, 
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния 
фонд на ЕС по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-C-005.

Oсн. предмет: 45112200 - Работи по отстранява-
не на пласт от почвата 
Прогнозна стойност: 10 500 000 лева
Технически възможности: През последните пет 
години участникът да е изпълнил качествено и в 
срок договори по предмета на поръчката или ана-
логични с общ обем 700 000 куб. м. независимо дали 
участва за една, няколко или всички обособени по-
зиции. Под аналогични възложителят ще приема и 
договори с предмет: изкопаване и транспортиране 
на земни маси, събиране на хумус или техническа 
рекултивация. Доказва се със списък на договори-
те, изпълнени през последните 5 години, придружен 
с препоръки за добро изпълнение, като тези пре-
поръки посочват обема на изпълнените дейности 
в куб. м, датата и мястото на изпълнение, както 
и дали работите са изпълнени професионално и в 
съответствие с нормативните изисквания. - За 
изпълнение на всяка обособена позиция (участък), 
за която участва, участникът трябва да разпола-
га със следната минимална налична механизация: 
2 бр. изкопно-товарачна механизация, 2 булдозера, 
1 автогрейдер, 1 оросителна цистерна и 1 авто-
цистерна за гориво, автосамосвали, чийто брой е 
съобразен с обема на обособената позиция (учас-
тък). Машините да са технически изправни. До-
казва се с декларация за техническото оборудване, 
с което разполага участникът, за изпълнение на 
всяка обособена позиция (участък) (по образец на 
възложителя). За наетата механизация участни-
кът представя с офертата копие от договори за 

оперативен или финансов лизинг, договори за наем. 
В случай че действието на договорите за наем 
приключва преди срока за изпълнение на договора 
за обществена поръчка, участникът представя 
декларация от наемодателя, че ако бъде избран за 
изпълнител на обществената поръчка, ще продъл-
жи срока на действие на договора за наем до при-
ключване изпълнението на договора за възлагане 
на обществена поръчка. За да докаже, че машини-
те са технически изправни, участникът декларира 
това обстоятелство и представя към деклара-
цията за техническото оборудване заверени от 
него копия на удостоверения за преминал годишен 
технически преглед за всички машини подлежащи 
на такъв преглед съгласно нормативната уредба.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 24
Срок за получаване на документация за участие: 

03.01.2014 г. Час: 15:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 10.01.2014 г. Час: 11:00
Отваряне на офертите: Управлението на друже-
ството, ет. 1, заседателна зала
Дата: 10.01.2014 г. Час: 13:30
За контакти: Виолета Тотева - експерт търго-
вия, отдел „Търговски”
Факс: 0417 83363
Адрес: ул. „Георги Димитров” №13
Адрес на възложителя: www.marica-iztok.com  
Телефон: 0417 83305/3023/
E-mail: v_toteva@marica-iztok.com

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   

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 3 670 904,15 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване: 20.01.2015 г.
Срок за получаване на документация за участие: 

06.12.2013 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 16.12.2013 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: В сградата на община 

Велико Търново
Дата: 19.12.2013 г. Час: 14:00
За контакти: Теодора Минкова, Русанка Алексан-
дрова
Факс: 062619 251
Адрес: пл. „Майка България“ №2
Адрес на възложителя: www.veliko-turnovo.bg  
Телефон: 062619 229; 062619 251
E-mail: mop_vt@abv.bg 

Наименование: Oсн. предмет: 45222110 - Стро-
ителни работи по общо изграждане на депа за 
отпадъци 
Прогнозна стойност: 4 773 041 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 

дни: 170
Срок за получаване на документация за участие: 
17.12.2013 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 27.12.2013 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Сроковете са намалени 

на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП с 12 дни. От-
варянето на офертите ще се извърши в часа и 
датата, посочени в обявлението, в сградата на 
община Самоков
Дата: 03.01.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Радослав Стойчев
Факс: 0722 60050
Адрес: ул. „Македония“ №34
Адрес на възложителя: http://samokov.bg 
Телефон: 0722 66 666
E-mail: samokov@samokov.net  

Възложител: Община Самоков
Описание: Обект на поръчката е строител-

ство с наименование „Строителство на РЦУО – 
Самоков – 1-ви етап и външни връзки на Проект 
№DIR-5112122-7-73 „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион 
Костенец (Самоков)” по приоритетна ос 2 „По-
добряване и развитие на инфраструктурата за 
третиране на отпадъци”, който се осъществява 
с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.“, референтен номер 
BG161PO005/10/2.10/07/22, съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие и Ко-
хезионния фонд на ЕС по Договор за безвъзмездна 
финансова помощ №DIR-5112122-C-005, а именно: 
1. Външни връзки, предвижда се изграждане на: - 
път за достъп с дължина 150 метра и ширина 9 
метра, от които 7 метра ширина на платното 
и два банкета по 1 метър; - електрозахранва-
не чрез трансформаторен пост в границите на 
имота и 55 м захранваща линия 20кV, отклонение 
от ВЛ 20кV „Въча” (съоръженията се намират в 
границите на парцела на депото); - водоснабдява-
не - 1300 метра до Самоков - канал за отпадъчни 
води - 1300 метра, който се зауства в градскта 
канализация. 2. Приемна зона - намира се в нача-
лото на площадката за депониране на отпадъци 
и е с площ Г=15 дка, в която са разположени след-
ните съоръжения: • портал с автоматично регу-
лируема бариера, свързана с КТП; • електронна 
везна - мостови кантар с капацитет 40-50 тона, 
оборудван със система за електронно отчитане 
и четец на карти, електронната везна отчита 
на максимални интервали от 20 кг, размери при-
близително 12/18/хЗ м, везната ще бъде оборуд-
вана с регистрационна система със специализи-
ран софтуер и хардуер, информационни дисплеи, 

двупосочна аудиокомуникация с оператора на 
електронната везна; • контролно-пропускателен 
пункт - двуетажна тухлена сграда със застроена 
площ 20 квадратни метра; • административно-
битова сграда - едноетажна масивна постройка 
със застроена площ от 220 квадратни метра; • 
гараж и работилница - едноетажна сграда с ме-
тална конструкция и застроена площ 312 кв. ме-
тра; общински център за рециклиране (общински 
събирателен център) - обособената площадка се 
състои от зона за разтоварване и зона за скла-
диране. Зоната за разтоварване е повдигната на 
височина Н = 1,80 от складовата зона. Зоната 
за разтоварване е на нивото на пътя за достъп, 
осигурен е лесен достъп чрез разтоварни пло-
щадки за леки автомобили пред всеки контей-
нер; • мачтов трафопост 20/04 кВ; • водомерна 
шахта; • паркинг за леки автомобили с необхо-
димите им транспортно-комуникационни връзки 
и захранващи инженерни проводи; • електроснаб-
дяване; • водоснабдяване. 3. Технологична зона 
- основни елементи на тази зона са следните 
съоръжения: • клетка I за регионалното депо; • 
част от вътрешните пътища и съпътстващата 
инфраструктура, обслужваща клетка I на регио-
налното депо; • мерки за мониторинг и защита 
на околната среда (пречиствателна станция 
за инфилтрат, резервоари за техническа вода, 
мониторингови кладенци и др.); • необходима ин-
фраструктура (вкл. кантар, административни и 
технически сгради, охранителни канавки, ограда 
и др.); • система за третиране на инфилтрира-
лите води – ПСОВ - модулен тип с капацитет 
Р=150 м/ден; ретензионен резервоар; разглеж-
да се вариант на пречиствателно съоръжение 
с локално привеждане на характеристиката на 
инфилтрата към допустима за включване в кана-

лизационна система; • обиколен експлоатационен 
път; • навес за верижни машини (навес за компак-
тор) - метална конструкция със застроена площ 
82 м; • дренажна система; • буферен резервоар; 

• модулна (локална) пречиствателна станция; • 
инсталация за измиване на гуми; • система за 
отвеждане и обезвреждане на биогаз; • охрани-
телни канавки; • ограда; • лесозащитен пояс.

Възложител: Община Кубрат

Описание: Строително-монтажни работи за 
изграждане на многофункционална спортна зала 

с капацитет 500 места, с възможност да се про-
веждат състезания по хандбал, волейбол, баскет-
бол, бокс, борба, спортна гимнастика, акробатика, 
вдигане на тежести и тенис на маса.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 3 778 462 лева
Общо количество или обем: Строително-мон-
тажни работи за изграждане на многофункцио-
нална спортна зала със застроена площ 2654 
кв. м и застроен обем 8759 куб. м: • вътрешна и 
външна ВиК, ел., телефонна и интернет инстала-
ция в съответствие със санитарните и противо-
пожарните изисквания; • осигуряване достъп до 
вътрешността на залата за хора в неравностойно 
положение чрез рампи – 2 бр.; • газоснабдяване на 
залата и локална отоплителна инсталация, рабо-
теща на газ, напълно автоматизирана; вентила-
ция, осигуряваща подходящ микроклимат; • вер-
тикална планировка на прилежащите площи към 

залата с оформени 4 дка тревни площи, 2400 кв. м 
плочници и паркинг - 3800 кв. м.
Краен срок за изпълнение: Завършване: 22.12.2014 г. 
Срок за получаване на документация за участие: 

17.12.2013 г.  Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 27.12.2013 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Заседателна зала, ет. 2, 
общинска администрация Кубрат
Дата: 30.12.2013 г. Час: 13:30
За контакти: инж. Ст. Пенев
Факс: 0848 73205
Адрес: ул. „Княз Борис I“ №1
Адрес на възложителя: www.kubrat.bg  
Телефон: 0848 72020
E-mail: kubrattown@abv.bg

Възложител: Община Велико Търново
Описание: Обществената поръчка включва: 

изграждането и възстановяването на тротоарни 
настилки и алейни мрежи; изграждане на кътове за 
отдих, детски площадки, спортни и атракционни съ-

оръжения; доставка на парково оборудване; изгражда-
не на поливни системи; извършване на озеленителни 
мероприятия - по-подробно описание на конкретните 
дейности, разпределени по отделните позиции, е на-
правено в приложения Б към обявлението.
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Това ли е бъдещето на бранша?
Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Биологията придобива 
все по-силно присъствие в 
изследователските проек-
ти, занимаващи се с про-
ектиране и производство. 
Професорът в Колумбий-
ския университет Дейвид 
Бенджамин, архитект и 
ръководител на базирано-
то в Ню Йорк студио „Жи-
вото нещо“, твърди, че 
клетките са готови скоро 

да станат своеобразни 
фабрики за материали, 
включително и на строи-
телни елементи.

Тази зараждаща се 
тенденция е комбинация 
от биология, компютърни 
науки и човешки интелект. 
Това води до създаването 
на най-разнообразни ва-
рианти на бактериални-
те клетки в лабораторни 
условия. Архитектите 
и строителите използ-
ват специални програмни 
продукти за създаване на 

обекти по цифров път и 
след това ги преобразу-
ват в биологични модели.

Заедно със своите съ-
трудници проф. Бенджа-
мин провежда експеримен-
ти с растителни клетки, 
от които най-новият е 
свързан с производство-
то на дървесна тъкан и 
по-точно на растения с 
дълги, кухи тръби, които 
се използват за транс-
портиране на вода. Те са 
компютърно моделирани и 
отгледани в лаборатория-

та на университета.
Бенджамин твърди, че 

може да са нужни само 
осем до десет години, за 
да стане възможно тех-
нологията да влезе в ма-
совата практика. Една 
от програмите на Минис-
терството на отбрана-
та на САЩ вече планира 
да замени използваното в 
момента биоинженерство 
с  производствен процес 
по заявка – идея, в която 
са инвестирани стотици 
милиони долари.

Корейският инженерен 
гений отново покори сво-
еобразен връх. Проектът 
Tower infinity в Сеул даже 
е над майсторството на 
прочутия фокусник  Дей-
вид Копърфийлд, който 
навремето накара Ста-
туята на свободата да 
изчезне. Футуристична-
та сграда буквално ще се 
скрива пред очите ни с по-
мощта на система от ка-
мери и светодиодни пана.

От появата на първи-
те небостъргачи в нача-
лото на миналия век на-
блюдаваме тенденцията 
тези колосални сгради да 
стават с времето все 
по-елегантни. Но колкото 
и красиви да са, те все 

пак закриват гледката и 
дори потискат с мащаби-
те си. За да се справят 
с този проблем, южноко-

рейски инженери решават 
да подходят към него с 
характерните за мест-
ните електронни произ-

водители нестандартни 
идеи. Така се ражда про-
ектът за първия в света 
небостъргач, който може 
да става невидим. В ос-
новата на технологията 
е заложена система от 
камери и светодиодни ос-
ветителни тела, които 
ще покриват фасадата на 
постройката.

Камерите ще засне-
мат пейзажа, който е зад 
гърба на кулата – небе, об-
лаци, околни сгради и дру-
ги, като изображението 
ще се излъчва от предна-
та му страна. В резултат 
тя просто ще изчезва от 
погледа на стоящите под 
нея, като ще става видима 
единствено през нощта.

В редица общини на Германия се предлагат велоси-
педи под наем, за да не се ползват автомобили. Управа-
та на Берлин реши да направи още една стъпка напред. 
Съвместно с немските железници в транспортната 
мрежа на столицата ще се предлагат сгъваеми елек-
тромобили, наречени „Хирико”. Дизайнът и функциите 
на устройствата са специално разработени за натова-
рения градски трафик, тясното улично пространство и 
ограниченията за паркиране. Дължината на сгъваемата 
кола е около 2,4 м, но при паркиране е само 1,5 м.

Проектът стартира тази година с множество те-
стове. Идеята е мини превозните средства да се адап-
тират към градската среда и да осигуряват максимал-
на безопасност на пътниците. Евентуалното масово 
използване ще започне догодина, като железниците ще 
предоставят колите за придвижване от гарите до край-
ните точки на дестинациите.

Интересен факт освен сгъването е и това, че изуми-
телните коли могат да се завъртат под ъгъл 60 градуса. 
„Хирико” се захранва от литиевойонна батерия, която 
позволява пробег от над 100 км между две зареждания. 

В момента енергийният капацитет на фотовол-
таичните панели в световен мащаб е достигнал 100 
гигавата – колкото е енергията, произведена от 20 
атомни електроцентрали. Специалистите са едино-
душни, че соларната енергия има бъдеще. През XXI в. 
тя се е превърнала в един от основните и най-чисти 
източници на енергия. Доказано е, че в слънчеви страни 
като Италия и Австралия например електричеството, 
произведено по този алтернативен начин, вече е по-
евтино от доставяното от традиционни източници.  
За да се поддържат тези високи нива на ефективност, 
е необходимо да се помисли за негативните природни 
фактори, на които соларните панели са изложени – прах, 
замърсявания, плесени и други.

Според проучване, проведено в Калифорния, механич-
ното почистване на този тип слънчеви инсталации не 
води до повишаване на ефективността противно на 
общоприетите очаквания. В някои случаи дори се счи-
та за природонесъобразно заради вредните химически 
препарати.

Друг алтернативен и иновативен метод за под-
дръжка на тези модерни съоръжения е станал възмо-
жен благодарение на нанотехнологията. Покритието 
за соларни панели представлява прозрачен, тънък слой, 
който не съдържа в състава си вредни елементи и 
химически съставки, което го прави благоприятен за 
околната среда.

Използването на технологията е благоприятно и 
изгодно от екологична гледна точка. При нея се наблю-
дава самопочистващ ефект, при който благодарение на 
наноелементите прахът и замърсяванията не полепват 
по повърхността на соларните панели в продължение на 
няколко години. По този начин се подобрява проникване-
то на светлина, което от своя страна води до цялост-
но увеличаване на произведеното количество енергия.

Ново  приложение 
на отпадната хартия 
намериха от малка-
та австралийска фир-
ма „Цео”. След редица  
опити те откриха техно-
логия за добиване на вече 
патентован от тях фор-
мовъчен материал, който се 
определя като здрав като аба-
нос. Той е наречен цеоформ и се очаква да 
замени дървото и дървесните композити, фибростък-
лото и редица пластмаси в множество всекидневни по-
требителски и промишлени стоки, както и строителни 
елементи, намалявайки отпадъците и опазвайки ценни 
ресурси.

Материалът се базира на целулоза, един от клю-
човите компоненти на растенията и дърветата. Той 
дава на стеблата и листата структурна здравина. 
Хартията е едно от приложенията й, но има и други 
видове целулоза като например конопа, памука, захар-
ната тръстика и т. н.

Голямото предимство на цеоформа е, че не се из-
влича от суровини на петролна основа, а се добива от 
материали, които са отпадък и обикновено се трупат 
в депата за боклук.

В Холандия зелените 
технологии са водещи. 
Затова не е за учудване, 

че известният не само в 
Страната на лалетата 
дизайнер и изобретател 

Дан Розергарде създаде 
устройство, което ще 
помага за пречистване на 
въздуха в мегаполисите. 
Устройството буквално 
може да се нарече прахо-
смукачка за смог. Основа 
на конструкцията е ме-
дена бобина, създаваща 
електрическо поле, което 
притегля тежките части-
ци във въздуха. 

Неговото изобретение 
вече предизвика интерес у 
властите в Пекин, които 
сериозно са загрижени за 
проблема със замърсява-
нето на атмосферата в 
много от големите градо-
ве. В скоро време в парко-
вете на китайската сто-
лица ще бъдат извършени 
опити с новата въздушна 
прахосмукачка.

Още едно улеснение за берлинчани и гостите на града
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Общинарите на Тай-
чунг в Тайван желаят 
градът да стане привле-
кателен център за оби-
таване не само в Югоиз-
точна Азия, но и в света. 
Затова местните власти 
обявиха международен 
конкурс за застрояване 
на големи територии, 
включително и на бивша 
авиобаза. Конкурсът бе 
спечелен от студио Dinkoff 
Architects, САЩ, на нашия 
сънародник арх. Тино Дин-
ков. Визуализациите са на 
друг българин - Станислав 
Христов. 

Основен обект е нови-
ят културен център, кой-
то се състои от Музей 

на изящните изкуства и 
обществена библиоте-
ка. Между тях има отво-
рен площад на две нива. 
Сградите са оформени 
от късове бетон, разпо-
ложени един спрямо друг 
посредством компютърно 
генерирана графика, обра-
зувайки сложен и начупен 
екстериор. Използваният 
стоманобетон напомня за 
запуснатите писти, като 
повърхността му е тре-
тирана така, че да създа-
ва илюзия за следи от гуми 
на кацащ самолет.

Енергоефективността 
на проекта се осигурява 
чрез комбинацията от зе-
лен покрив, соларни панели 
и издължена форма на цен-
търа. Градина частично 
застила покрива на библи-
отеката, осигурявайки ед-

новременно красива среда 
за обитаване и изолация. 
На останалата част от 
покрива и този на музея са 
поставени соларни панели, 
които генерират енергия 
за осветителните и кли-
матичните нужди. Издъл-
жената форма на книгох-
ранилището, чиито дълги 
фасади са съответно с 
източно и западно изложе-
ние, спомага за естест-
веното вентилиране на 
сградата.

Зеленият й покрив се 
спуска на юг и предлага 
панорамни гледки към пар-
ковото пространство на 
запад и към града. Градина-
та ще има зони за рекреа-
ция и четене. От долната 
част се разкрива гледка 
към басейн с изкуствени 
вълни, разположен само на 

5 м от центъра. Съоръже-
нието, на стойност 200 
млн. долара, е наследство 
от снимките на филма 
„Животът на Пи“, режиси-
ран от Анг Лий.

Музеят и библиотека-
та заемат едва 30% от 
площта на парцела, като 
останалото простран-
ство е отделено за водни 
площи, озеленяване и зони 

за отдих. Предвидена е 
топла връзка между двете 
сгради между атриумните 
им пространства, които 
се издигат от приземния 
етаж до покрива.

Културният център в Тайчунг ще е иновативен

Филмовата звезда Робърт де Ниро инвестира 
в огромен комплекс в историческата част на ки-
тайския мегаполис Шанхай. Начинанието е нарече-
но Проект 176.  Няколко постройки в крайбрежния 
квартал „Бунд” ще бъдат превърнати в луксозно 
селище, простиращо се на площ от 76 500 кв. м. 

Проектът трябва да бъде реализиран до 
2016 г. от американски строителен консорциум, 
в който актьорът притежава акции. В комплекса 
ще има елитен хотел, бутици, кина и изложбен 
център. Холивудската звезда посети Шанхай за 
церемонията по подписването на договора. Дизай-
нът на сградите е замислен така, че те да бъдат 

перла в короната на града. Четирите постройки, които предстои да бъдат обновени, 
са построени през 20-те и 30-те години на миналия век. 

В осъществяването на проекта участва „Трайбека ентърпрайсис”, медийна ком-
пания, създадена през 2003 г. от Робърт де Ниро и двама други партньори. Финансо-
вите параметри на сделката обаче са тайна. Американският консорциум ще работи 
с „Шанхай Бунд инвестмънт груп”, която през 2011 г. спечели правото да развие 
терена. 

Според проучване на 
Джейсън Уест, преподава-
тел в Университета на 
Северна Каролина, всяка 
година замърсяването 
на въздуха става причи-
на за преждевременната 
смърт на 2,1 млн. души на 
планетата. Броят на фа-
талните случаи е различен 
в отделните части на пла-
нетата. Това е дало повод 
на Националната агенция 
за космически изследвания 
на САЩ (НАСА) да състави 
карта на районите с най-
висока концентрация на 
прахови частици. Тя е ба-
зирана на данни за замър-
сяването на въздуха и за 
предизвиканите от него 
случаи на преждевременна 
смърт.

За да покаже риска, 
НАСА представи кар-
тата в блога си Earth 
Observatory. На нея се виж-

дат 
р а з л и -
ките в замър-
сяването с фини прахови 
частици. За целта са 
сравнени нивата им във 
въздуха от 1 януари 1850 г. 
и 1 януари 2000 г. и средни-
ят брой смъртни случаи на 
1000 кв. км годишно.

Фините прахови час-
тици се състоят от прах 
и сажди с размер до 2,5 
микрометра. Те са особено 
опасни, защото са доста-
тъчно малки, за да навля-
зат в белите дробове на 
човека. Изпускат се от ав-
томобилите и от промиш-

лени, 
д о м а -

кински и ес-
тествени източници.

На картата на НАСА 
районите с най-замърсен 
въздух и най-много случаи 
на преждевременна смърт 
са представени с най-тъ-
мен цвят.

Това са Източен Ки-
тай, Северна Индия и Ев-
ропа, където  урбанизация-
та осезаемо е повишила 
количеството вредни със-
тавки.

В синьо са означени 
районите, където замър-
сяването е намаляло, като 
южната част на САЩ. 

Неверо я т н о  е,  н о 
действително има ауто-
бан, който е забранен за 
автомобили. Намира се 
в град Макинак на еднои-
менния остров в езерото 
Хурон в континентална-
та част на САЩ, близо 
до Мичиган. В това иначе 
съвременно селище няма 
автомобили, защото те 
са забранени със закон, 
действащ от далечната 
1898 г. 

Още когато колите с 
двигатели с вътрешно го-
рене започнали да стават 
част от всекидневието на 
хората, местните жители 
решили, че шумът, запра-
шаването и димът са мно-
го отблъскващи. Тогава 
властите приели закон и 
островът се отказал от 
употребата на „механич-
ните чудовища”, както са 
били наречени от местен 
вестник.

Сега, 115 г. по-късно 
този закон, който на мнози-
на би се сторил прекалено 
краен и несъвместим със 
съвременния начин на жи-
вот, е все още действащ 
и жителите на Макинак не 
си и помислят за неговата 
отмяна. На острова се жи-
вее доста добре без авто-

мобили. По магистралата 
всички се придвижват с 
велосипеди или файтони, 
а единствените автомо-
били са няколко линейки. 
Местните определят все-
кидневието на града като 
романтично завръщане на-
зад във времето в епоха на 
тих и спокоен живот.

Очакваният да се поя-
ви скоро в Ню Йорк небос-
търгач със сигурност ще 
влезе в Книгата на рекор-
дите на Гинес. Супервта-
лената кула ще бъде ши-
рока само 13 м.

Архитектите от сту-
дио SHoP Architects са по-
лучили вече разрешение за 
строеж на необичайната 
сграда. Поради катастро-
фалния недостиг на земя 
в центъра на града те 
трябва да изградят кула 
на изключително тясна 

площадка.
Експертите отдавна 

казват, че заради плътно-
то застрояване и  липса 
на свободни парцели аген-
тите трябва да усвояват 
нови височини в прекия 
смисъл на думата. Зато-
ва базираната в Манха-
тън архитектурна фирма 
представи проект за изди-
гане на сграда на височи-
на от 411 м. Постройката 
ще се намира съвсем бли-
зо до централния парк на 
мегаполиса.

Първият екологичен автобус със зеле-
на градина на покрива вече превозва ту-
ристи в град Херона, Испания. Създателят 
на проекта „Фитокинетик” Марк Гранен 
споделя, че градските зелени зони са от 
голямо значение за екоравновесието в се-
лищата. В гъсто населените райони обаче 
те стават все по-малко. Пренасянето им 
върху превозните средства на градския 
транспорт е практично и перспективно 
решение.

С градината на покрива се помага и 

за почистването на въздуха от вредните 
емисии, които автомобилните двигатели 
отделят. Освен това заради растенията 
отгоре температурата в новите превозни 
средства е средно с 3,5 градуса по-ниска.

Зеленината може да се полива ръчно и 
автоматично чрез използване на конден-
зираната вода от климатичната инста-
лация.

Системата има основа от хидропон-
на пяна, която задържа влагата, но не и 
водата.

Романтично и практично…

Идеите на българските архитекти се вписват в природата
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Една от най-обичани-
те фънк групи - Kool & the 
Gang, се завръща пред бъл-
гарската публика за кон-
церт на 20 януари в зала 
1 на НДК.

През годините музи-
кантите са продали пове-
че от 70 милиона албума 
по целия свят, оказвайки 
влияние върху три поко-
ления. Благодарение на 
песни като Celebration, 
Cher ish, Jungle Boogie, 
Summer Madness и Open 
Sesame печелят две на-
гради „Грами” и седем аме-
рикански музикални награ-
ди. 25 пъти оглавяват топ 
10 класациите в катего-
рията ритъм енд блус. Зад 
гърба си бандата има 31 
златни и платинени албу-
ма. Kool & The Gang са на 
сцената без прекъсване 
вече 35 години и с енергич-
ните си фънк и джаз аран-
жименти неслучайно са 
най-често семплираната 
банда от редица диджеи.

В началото членове-
те на състава са Робърт 
„Куул” Бел (бас), брат му 
Роналд Бел (тенор сак-
софон), дългогодишните 
им приятели Денис То-
мас (алто саксофон) и 

Джордж Браун (бараба-
ни). Още през далечната 
1964 г. Робърт сформира 
инструменталната гру-
па Jazziacs с петима при-
ятели от гимназията в 
Ню Джърси. Бандата впо-
следствие се прекръства 
на Kool & The Gang, като 
именно под това име изда-
ват и първия си албум през 
1969 г. Следват няколко 
студийни и концертни за-
писа, докато през 1973 г. 
Wild and Peaceful пробива 
в класациите с парчето 
Jungle Boogie, което се 
превръща в тотален хит. 

Редица музикални кри-
тици смятат албума от 
1975 г. The Spirit of the 
Boogie за най-голямото 
постижение на бандата. 
След него обаче Kool & 
The Gang изоставят фънк 
звученето и се ориенти-
рат към диско вълната. 
През 70-те към групата 
се присъединява вокалис-
тът Джеймс Тейлър, с 
когото записват албума 
от 1979 г. Ladies' Night. С 
едноименния хит започва 
и 25-годишната традиция 
на т.нар. ladies nights в 
дискотеките и клубовете. 

Kool & The Gang остават 
в музикалната история 
като една от най-актив-
ните групи със стотици 
концерти годишно. 

За концерта в София 
групата предвижда да 
изпълни най-емблематич-
ните си хитове, потапяй-
ки българската публика в 
своя фънк, джаз, диско и 
буги свят. 

Билетите за шоуто на 
легендите струват меж-
ду 40 и 120 лв. и могат да 
бъдат намерени в разпро-
странителската мрежа на 
Ticketpro.

Либи Дей е 
едва на седем 
години, когато 
пред  очите й 
брутално уби-
ват майка й и 
двете й сестри. 
В хода на раз-
следването тя 
свидетелства 
с р е щ у  б р а т 
си Бен,  който 
се озовава зад 
решетките  с 
доживотна при-
съда. 

Четвърт век по-късно Либи е огорчена и самотна 
жена, която скоро ще бъде и напълно разорена. С нея 
се свързва любителският Клуб на следователите 
– тайно общество, разследващо печално извест-
ни престъпления. Членовете му са готови да й пла-
тят, за да им съдейства. Според тях Бен е невинен, 
а истинският убиец все още е на свобода. Либи е 
потресена от техните твърдения и поставя под 
съмнение какво точно е видяла... или по-скоро не е 
видяла в нощта на трагедията. Завръщането й на 
местопрестъплението отприщва спомени, които 
дават неочакван поглед към случилото се, а истина-
та е шокираща...

Авторката Джилиан Флин изгражда многопла-
стов и убедителен сюжет. Той е изграден върху 
редуващите се моменти от настоящето през по-
гледа на циничната, объркана Либи и фрагменти от 
часовете преди трагедията през погледите на чле-
новете на семейството й. Раздирана от проблеми, 
егоистична и студена, главната героиня е по-скоро 
антигерой. Завръщането към нощта, променила за-
винаги живота й, всъщност е неочакван шанс за нея 
да открие себе си и да разбере дали под циничната 
самовглъбена обвивка се крие по-добър човек или не. 

Джилиан Флин отново демонстрира своя делика-
тен хаплив стил. Майсторски разказвач с усет към 
детайла, тя надхвърля границите на жанра. Интели-
гентен и оригинален, „Мрак“ е написан с остроумие 
и ирония, психологическо прозрение, солидна доза 
напрежение и грабваща история.

Във втория филм от трилогията „Иг-
рите на глада“ по едноименния роман на 
Сюзан Колинс Катнис Евърдийн и Пийта 
Меларк се завръщат у дома, след като 
побеждават в 74-тите игри на глада. 
Те трябва да напуснат семействата и 
най-близките си приятели, за да поемат 
на „Турнето на победителя” през всички 
окръзи в Панем.

По време на обиколката обаче Катнис 
усеща, че искрата на нейното неподчи-
нение е възпламенила недоволството в 
няколко окръга, където се надига бунт. 
Въпреки това Капитолът продължава 
да държи гнева под контрол, тъй като 
президентът Сноу вече е започнал под-
готовката на 75-ите юбилейни игри на 
глада. Провеждани на всеки 25 години, с 
неочакваните си правила те заплашват 

да променят Панем завинаги. 
Новият гейммейкър на 75-ите юби-

лейни игри на глада е Плутарх Хевънс-
бий, в чиято роля ще видим Филип Сеймур 
Хофман („Съмнения“, „Кешбол“). Младата 
актриса Джена Малоун („Sucker Punch: 
Измислен свят”) е в ролята на Джоана 
Мейсън – момичето - победител в Игри-

те на глада от Окръг 7. На два-
десет и няколко години героинята 
на Джена е една от най-младите 
участнички, но заради своите 
психологически умения е и една 
от най-опасните състезателки. 
Привлекателният Сам Клафлин 
(„Снежанка и ловецът“, „Карибски 
пирати: В непознати води“) се 
превъплъщава в образа на Финик 
- интелигентния и харизматичен 
представител на Окръг 4, който 
едва 14-годишен печели състеза-
нието.

Фронтменът на Green Day Били Джо 
Армстронг и певицата Нора Джоунс се 
събраха, за да запишат Foreverly - колек-
ция от 12 песни, вдъхновена от албума 
Songs Our Daddy Taught Us, който съдържа 
традиционни американски парчета, ин-
терпретирани, записани и издадени от 
The Everly Brothers през 1958 г. 

Джоунс и Армстронг изпяват по свой 
начин няколко вечни песни като Roving 
Gambler, Down In The Willow Garden, Long 
Time Gone, Who’s Gonna Shoe Your Pretty 
Little Feet? и Barbara Allen, както и кън-
три парчетата That Silver Haired Daddy Оf 
Mine и Kentucky.

„Аз съм много голям фен на The Everly 
Brothers още от малко момче”, споделя 
вокалистът на Green Day. „Преди няколко 
години открих Songs Our Daddy Taught Us 
за пръв път и се влюбих в него. Всеки 
ден свирех песни от албума и си мислех 
колко яка идея е да го презапиша, но за-
едно с женски вокал. Сетих се за Нора, 
защото тя може да изпее всичко - от 
рок до джаз и блус. Идеята ми беше пе-
сните да поемат в различна посока, а тя 
наистина има много добро ухо за аран-
жиментите. Основно бях заинтригуван 
от старите традиционни химни. Когато 
приключихме с албума, тя ме погледа и 
каза: „Басирам се, че не си мислил, че ще 
направим кънтри запис, нали?”, обяснява 

Джо Армстронг.
Нора Джоунс пък описва себе си като 

„пристрастена към хармониите и кън-
три музиката” и допълва: „Ентусиазмът 
на Били относно песните, отвореният му 
подход към музиката, всичко това беше 
много съблазнително. Той не беше сигу-
рен в идеите си, което беше забавно и за 
двамата.”

Шоуто ще бъде на 20 януари в зала 1 на НДК

Green Day

Те се събраха, за да запишат традиционни 
американски парчета
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Светослав Загорски

Като едни европейци 
цялата ни представа за 
живот може да се обърне 
на 180 градуса, ако взе-
мем самолета, преминем 
над Индийския океан и ка-
цнем в Окланд – най-голе-
мия град в Нова Зеландия. 
Всичко е различно, уникал-
но, красиво и най-вече про-
пито от слънцето и оке-
ана. Както си в центъра 
и стоиш до един от най-
големите небостъргачи в 
света Sky Tawer, само след 
30 минути с кола вече си 
на плажа и наемаш лодка 
или ветроходна яхта, за да 
се впуснеш по водите на 
океана. Или казано по друг 
начин – до обяд с костюм, 
а след това по бански.

Разположен на Север-
ния остров в тесен про-
влак между пенливите 
води на пристанищата 
„Уайтемата” и „Манукау”, 
градът ще ви предложи 
много – мек климат, зе-
лени хълмове, гъсти гори, 
безброй красиви вулканич-
ни конуси. Той е обграден 
с над 50 острова, живо-
писно разпръснати в при-
казния тихоокеански залив 
Хаураки. Към всичко това 
прибавяме и невероятния 
микс от европейска, поли-
незийска и азиатска кул-
тура, които се преплитат 
с ценното наследство на 
маорите. Щом се запозна-
ете с прелестите на Ок-
ланд, ще разберете, защо 
местните са наричали но-
возеландския град Тамаки-
Макау-Рау, което в превод 
означава 

Девицата със стоте  

обожатели.

Естествено британ-
ците като основни коло-
ниалисти през миналите 
векове и тук са оставили 
отпечатъка на европей-
ската цивилизация. Ок-
ланд е основан като сто-
лица на Нова Зеландия през 
1840 г. Кръстен е в чест 
на тогавашния управител 
на Индия Джордж Идън, 
граф на Окланд. За да се 
защити населението от 
нападения на враждебни 
маорски кланове, от за-
пад на изток се строят 
поредица от „защитни 
имения“, като пенсионира-
ни британски и ирландски 
военни биват насърчавани 
да се заселват в тях и да 
обработват земята. Едно 
от малкото оцелели е оча-
рователното историческо 
село Хоуик, пресъздаващо 
бита на европейците от 
средата на XIX век.

Градът се разраства 
бързо. Към 1865 г., кога-
то столицата бива пре-
местена в Уелингтън под 
предлог на по-ключовото 
му местоположение между 
Северния и Южния остров, 
Окланд вече е с население 

над 12 000 души. Въпреки 
това той продължава да 
процъфтява и днес могат 
да се видят множество 
следи от тогавашната му 
слава като реставрирани-
те викториански домове 
в предградието „Парнел”, 
кметството и часовнико-
вата кула на Куин стрийт, 
както и фериботният 
терминал.

Не пропускайте да пре-
минете и по известния 
мост „Хабрър“. 

Националният мор-
ски музей на Хобсън Уорф 
пък разказва за тясната 
връзка на града с водата. 
Историята е централна 
тема и на големия, изгра-
ден в обширен парк през 
1920 г. в неокласически 
стил окландски музей, или 
Военен мемориален музей. 
Тук се намира една от най-
добрите колекции в света 
от предмети, свързани с 
маорите и Южния Паси-
фик, в това число бойни 
канута и резбована къща 
за племенни събрания, да-
тираща от 1878 г. В него 
всеки ден се играят тра-
диционни танци. 

Тук е мястото да спо-
менем, че най-известният 
сувенир в града са резбо-
ваните изображения на 
Тики - първия човек според 
маорската митология. 
Историята му е сходна с 
тази на библейския Адам. 

И ако продължим раз-
ходката „с костюм”, то 

неминуемо ще трябва да 
стигнем до споменатата 
вече 

зашеметяваща кула  

Sky Tower 

– една от гордостите 
на новозеландците. Висока 
е цели 328 м. Гигантската 
раздута игла, издигаща 
се от сърцето на Окланд, 
е построена през 1990 г. 
като комуникационен цен-
тър.

Четирите нива за на-
блюдение и въртящият се 
ресторант на 190 м над 
земята дават несравнима 
гледка към целия Окланд, 
пристанището и околните 
острови.  

Разбира се, новозелан-
дците са авантюристи, 

обичащи заниманията на 
открито, тъй че кулата 
предлага също така „скай“ 
разходка от външната 
страна на площадките за 
наблюдение, както и бън-
джи скокове.

Хълмът Уан Трий е дру-
га известна забележител-
ност на Окланд, от която 
може да се види целият 
град. Той е лесно разпоз-
наваем по обелиска, посве-
тен на маорското населе-
ние, който се извисява над 
гроба на сър Джон Логан 
Кембъл, един от основа-
телите на града. Това е 
добро място, откъдето 
да попиете красотата на 
селището – от протока 
Мангере и пристанището 
„Манукау“ на юг до деловия 
център на север.

Разбира се, за да опоз-
наете Окланд, е по-добре 
да сте по-близо до земята, 
а не до небето. Идеалният 
начин за връщане в исто-
рията е 

разходка по Куин стрийт.

На тази улица личи 
колониалната епоха, виж-

дат се сгради в британ-
ски стил от минали ве-
кове да съжителстват с 
модерната архитектура. 
Кметството на града 
води непрестанни битки, 
за да запази архитектур-
ния облик, защото непре-
къснато има напъни да се 
рушат стари постройки и 
да се правят комплекси с 
голф игрища. Към краси-
вите сгради от миналия 
век трябва да причислим 
и комплекса на Окландския 
университет. Той е при-
знат за един от най-до-
брите в света, но е такъв 
и от архитектурна гледна 
точка.

За почитателите на 
културния туризъм е ху-
дожествената галерия Toi 
o Tamaki, която е най-го-
лямата в Нова Зеландия и 
съхранява богата колекция 
от над 12 500 творби.  

Зоологическата гра-
дина Auckland Zoo, както и 
приказната ботаническа 
градинa Auckland Botanic 
Gardens са други два обек-
та, които със сигурност 
ще ви очароват с инте-
ресните си животински и 

растителни видове.  
Хубавото на Окланд е, 

че в момента, в който по-
желаете да се откъснете 
от шума, забързания ри-
тъм на живот и вечните 
задръствания на града, 
можете само за половин 
час буквално да се прене-
сете в съвсем различен 
свят. Там има слънце, при-
казни острови, кристални 
води и чудесни възмож-
ности за отдих и походи 
сред гъстата тропическа 
джунгла. 

Едни от най-извест-
ните дестинации са екзо-
тичните острови 

Great Barrier Island  

и  Уайхеке 

– райски кътчета за 
незабравими романтични 
емоции, до които можете 
да се разходите с фери-
бот. Ако искате да надни-
кнете във вулканичен ко-
нус, то тогава трябва да 
стигнете до остров Ран-
гитото. Ако целта са пла-
жовете, насочете се към 
Уайхеке в залива Хаураки, 
само на 40 минути път с 
ферибот от Окланд. Мяс-
тото е сравнително гъ-
сто населено, като има и 
няколко хиляди ваканционни 
жилища.

Но когато говорим за 
Окланд, никога не трябва 
да забравяме, че в свето-
вен мащаб това е мека-
та на ветроходството. 
Неслучайно мегаполисът 
носи прякора Градът на 
платната. Tук има повече 
яхти и лодки на глава от 
населението, отколкото 
където и да било другаде 
по света. 

Притежаването на 
плавателен съд в местна-
та култура е също такава 
необходимост и източник 
на самочувствие, както е, 
да кажем, колата. Всяко ок-
ландско домакинство има 
поне един. И всеки уикенд 
окландци са във водата 
или в краен случай – край 
нея. Всичко живо кара кану-
та, каяци, сърфове, плат-
ноходки, джетове, скутери, 
рибарски лодки, катери и 
т.н. Ветроходната рега-
та, която традиционно 
се провежда на Деня на 
Окланд в Хаураки Гълф, е 
най-голямата в света. В 
последното издание са 
участвали над 1500 яхти в 
42 класа. 

В Окланд яхтите са най-много на глава от населението в цял свят

Небостъргачът Sky Tower наднича иззад сградите в центъра

Безбрежните плажове 

на остров Уайхеке

Една от 

емблематичните 

сгради на Куин стрийт
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Dobromir Simidchiev, Deputy Minister of Regional Development: 

Andrey Tsekov, BCC Deputy Chairman: 

Yordanka Fandakova, 

Mayor of Sofia Municipality: 

The reform will bring order to the water sector We expect 2014 to 
be the year of major 

Mr. Simidchiev, the autumn session 

of Parliament began a long time ago but 

the expected amendments to the Water 

Act were considered and adopted only 

some days ago. How would you comment 

on the amendments provided in it and 

what will be their impact on the sector?

The amendments to the Water Act have 
already happened. Their adoption took a 
long time indeed but the important thing is 
that they already happened. Despite the big 
discussion on the proposed amendments 
in practice they represent improved version 
of the normative act of 2009. They allow 
its application and will give a start to the 
widely discussed and expected reform in 
sector “Water supply and sewerage”. It will 
put things in the right places and thanks to it 
will be determined the infrastructure owner, 
it will become clear who sets the policies 
for development of a region and makes the 
important decisions. I do not know how it 
sounds from the side but I am convinced 
that the reform will shake the sector and 
will lead to effects that we today can hardly 
even fully appreciate. 

I am sure, in the long run despite all 
challenges that we will see this is the right 
approach. Now we have a long and ex-
hausting work in the law enforcement. 

There is information that adoption 

of the regional master plans has be-

gun, which should be the basis for the 

next programming period. What do they 

show? 

The documents are ready. All of these 
have passed discussion in regional and 
municipal development councils, and 40 of 
them have been finally adopted at a meet-
ing of the water association for the region or 
municipal council. We expect to the middle 
of December all documents to be fully ap-
proved. It has to be noted that according to 
the amendments to the Water Act the final 
approval of the general plans is carried out 
by the Ministry of Regional Development. 
They pass through the associations and 
where there is any ambiguity the docu-
ments will be corrected by consultants and 
are again presented for approval. 

If I have to summarize the results I will 
say that they exceeded even our wildest ex-
pectations in terms of the required level of 
investment. And they only prove the warn-
ings that there is not enough investment in 
the sector and that companies have not 
worked sustainably proved in all force. 

Mr. Tsekov, what will be your priori-

ties in terms of the legal framework? 

My professional opinion is that the 
large percentage of the laws affecting 

the construction sector in Bulgaria is ob-
solete. Starting from the administrative 
and legal regulations such as the Law on 
Spatial Planning and the regulations on 
its application, passing through the Pub-
lic Procurement Act not to miss the civil 
acts such as the Law on obligations and 
contracts, the Commercial Law and the 
Labor Code, they all need amendments. 
Public regulations have developed more 
dynamically than regulations. However, 
this should not be seen as some news. 
On the contrary, throughout the demo-
cratic world public relations are ahead of 
the legislative framework. 

Can we talk a little more concrete 

and please give us examples of out-

dated texts? 

Let us take for example PPA, which is 
essentially not a bad law. It regulates two 

types of relations. These are the organiza-
tional procedures and the investment pro-
cess. The problem that I see in it is that it 
is too red tape to match the dynamics of 
the construction industry. Especially in a 
situation where the main investment flows 
come from the operational programs, 
which are by definition limited in time, and 
the risk of default is associated with a loss 
of funds. In this sense the conditions too 
burdensome that accompany the whole 
process from device level procedures, 
through production and coordination of 
the project and subsequent construction 
works, are too severe. This creates diffi-
culties not only to companies, but mostly 
to public entities such as the state and 
local government. The examples are end-
less. So at risk is put the implementation 
of key projects for the country, society and 
our economy. 

Mrs. Fandakova, you visited Moscow some days ago. Dur-

ing your meetings you presented the work of Bulgarian builders. 

Please tell us more about your visit. 

My visit to Russia was on the occasion of presentation of the 
days of Sofia in Moscow under an agreement between the two 
capitals. Of course, our partnership is long-standing, particularly in 
the fields of culture and education. For me it is very important this to 
continue within the mutually beneficial cooperation and to open the 
doors to Bulgarian business. To this end, on my invitation with me 
were also representatives of various professional organizations and 
mainly from the Bulgarian Construction Chamber. There is active 
construction in Moscow. I pledged to do everything possible doors 
to Bulgarian construction companies to be open. The companies 
themselves will decide whether they will take advantage of these 
opportunities and how they will present their proposals. At the meet-
ing I had with the mayor of Moscow Sergei Sobyanin, he strongly 
supported the presence of Bulgarian companies in the construction 
of the city metro, as well as in various social projects that are being 
implemented. 

The draft budget of Sofia for next year is to be officially pre-

sented. What will be the key sites in the capital program? 

We expect 2014 to be the year of major construction in Sofia. 
Perhaps for the first time the metro will not be the only serious site, 
as we already have projects and readiness to start the implementa-
tion of a comprehensive program for reconstruction and construc-
tion of large key boulevards and streets in the capital. In practice, 
the implementation activities began with the bridge at Copenhagen 
Boulevard. It will continue next year with repair of the bridge at IV km, 
that at the branch to the airport along Tsarigradsko Shose Boulevard 
and the route between the two facilities. Complete renovation of 
the subway at Eagle’s Bridge will be made. We are ready to start 
reconstruction of a section of Botevgradsko Shose Boulevard to-
gether with five subways along it, as well as of Slivnitsa Boulevard 
with the bridge at Bakarena Fabrika. Expansion will take place on 
Todor Kableshkov Boulevard between Bratya Buxton and Tsar Boris 
III Boulevards. This will reduce congestion in the area. We will do the 
reconstruction of Nikola Mushanov Street and of many small streets. 

The challenges in the 
construction and operation of 
wastewater treatment plants 
are the main topic in the sci-
entific and practical confer-
ence organized by the Bul-
garian Construction Chamber 
(BCC) and the Bulgarian Wa-
ter Association (BWA). The 
forum that is held for the third 
year in a row will take place 
on 26 November in Sofia Ho-
tel Balkan (former Sheraton).  
The aim that organizers set is 
to collect expertise of all par-
ties involved in the process of 
construction and operation of 

wastewater treatment plants – 
investors, designers, consult-
ants, builders, supervisors. 

The conference will be 
officially opened by Minister 
of Environment and Water 
Iskra Mihailova and Arch. Ivan 
Danov, Minister of Investment 
Planning. 

The forum will include 
also Dobromir Simidchiev, 
Deputy Minister of Regional 
Development and Dzheihan 
Ibryamov, Deputy Minister of 
Investment Planning. Eng. 
Svetoslav Glosov, Chairman 
of the Bulgarian Construc-

tion Chamber will present 
the opinion of the construc-
tion industry for the chal-
lenges in the construction of 
WWTP as well as the ideas 
of the Chamber for improving 
the legal framework for pub-
lic procurement procedures 
in the sector. The Bulgarian 
Water Association Chairman 
Eng. Ivan Ivanov will share the 
experience of water compa-
nies and what is needed to 
optimize the process.  

The current implemen-
tation of OP “Environment” 
2007-2013 will be presented 

at the forum. The difficulties 
in the design and construction 
of WWTP will be discussed 
and also the challenges of 
setting up and operating the 
plants. 

The conference will focus 

on specific problems in the 
operation of WWTP as there 
are ready wastewater treat-
ment plants. One of the topics 
will be the training of staff to 
better operation of wastewa-
ter treatment plants. Speech-

es and presentations at the 
forum will be fully given on the 
pages of “Stroitel” newspaper, 
which is the official media 
partner of the event and on 
the online edition www. http://
vestnikstroitel.bg/

The two organizations gather investors, beneficiaries and contractors at the 3rd scientific and 
practical conference on construction and operation of wastewater treatment plants 

PPA does not meet the dynamics 
in the industry 
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Гърция и Хърватия също ще играят в Бразилия

Тенис

Шахмат

Бокс

Баскетбол 

Формула 1

Ски

Футбол

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

В изключително на-
прегнат и динамичен мач 
от европейските баражи 
за Световното първен-
ство по футбол догодина 
Франция победи Украйна в 
Париж с 3:0 и ще има въз-
можност да види статуя-
та на Христос Спасителя 
в Рио.

„Петлите” поведоха 
в 22-рата минута. След 
изпълнен пряк свободен 
удар Мамаду Сако се оказа 

най-съобразителен в нака-
зателното на „жълтите” 
и даде преднина на тима 
си. Малко по-късно млада-
та звезда на „Ювентус“ 
Пол Погба имаше чудесна 
възможност да удвои, но 
ударът му от границата 
на наказателното поле 
излезе в аут.

В 30-ата минута Ка-
рим Бензема вкара след 
подаване на Франк Рибе-
ри, но голът бе отменен 
заради засада. На повто-
ренията обаче се видя, 
че такава не съществува 
и че реферът сериозно е 

ощетил домакините. В 
34-тата минута все пак 
логичното се случи и на-
падателят на „Реал“ (Мад-
рид) уцели за втори гол за 
Франция. Куриозното в 
случая бе, че попадението 
му бе от засада.

В 58-ата минута отно-
во Бензема се оказа очи в 
очи с вратаря на гостите, 
но стреля високо и пропус-
на чудесна възможност да 
направи резултата кла-
сически. Това все пак се 
случи в 72-рата минута, 
в която Олех Хусиев си 
отбеляза нелеп автогол. 

Така „петлите” успяха да 
заличат пасив от два гола 
от първата среща в Киев 
и заслужено се класираха 
за финалите в Бразилия.

Португалия победи 
като гост Швеция с 3:2 и 
отстрани скандинавците. 
Кристиано Роналдо изигра 
страхотен мач и реализи-
ра хеттрик за иберийци-
те, а Златан Ибрахимович 
бе автор на двата гола за 
шведите.

В балканското дерби 
на баражите Румъния и 
Гърция завършиха наравно 
1:1 в Букурещ. Намиращи-

ят се в отлична форма 
Константинос Митроглу 
даде преднина на „елини-
те” в 23-тата минута, 
а Василис Торосидис си 
отбеляза автогол в 55-
ата. Гърция се класира за 
Мондиала благодарение на 

успеха си с 3:1 в първата 
среща.

В Загреб Хърватия 
победи Исландия с 2:0 и 
също ще е на световно-
то, въпреки че цяло второ 
полувреме игра с човек по-
малко. 

Микаела Шифрин спечели първия 
слалом за сезона в Световната купа 
в алпийските ски при жените. 18-го-
дишната американка триумфира на 
старта в Леви (Финландия).

Тя премина двата манша с общо 
време 1:55,07 секунди и беше с 1,06 
секунди по-бърза от олимпийската 
шампионка Мария Хьофъл-Рийш (Гер-
мания). Трета остана победителка-
та в Световната купа за миналия 
сезон Тина Мазе.

 Освен медал американката полу-
чи и необичайна награда за победа-
та си. Тя стана кръстник на северен 
елен, като част от задълженията й 
е да посещава красивото животно 
всяка година, когато се състезава 

в Леви.
 Микаела Шифрин вече има пет 

победи в Световната купа, като 
всички са в слалома и са спечелени 
в последните 11 месеца. През фев-
руари тя взе и златния медал в дис-
циплината на Световното първен-
ство в Шладминг (Австрия).

 Австрийката Марлийз Шилд, 
която стартира за първи път от 
близо година заради лечение на кон-
тузия на коляното, не успя да фини-
шира в първия манш, след като про-
пусна врата.

Чехия спечели купа 
„Дейвис“ за трети път в 
историята си и за вто-
ра поредна година, след 
като победи Сърбия с 3:2 
на финала в Белград. Но-
сителят на трофея беше 
определен в петия мач, ко-
гато Радек Щепанек разби 
Душан Лайович с 6:3, 6:1, 
6:1. Така чехите защитиха 
трофея си от миналата 

година, когато победи-
ха Испания с 3:2. Тогава 
Щепанек също спечели 
решителния мач, а негов 
съперник беше Николас 
Алмагро.

 Първата титла на 
чехите в купа „Дейвис” е 
от 1980 г. като Чехосло-
вакия. Тогава Томаш Шмид 
и Иван Лендъл печелят с 
4:1 над Италия.

Г р о с м а й -
стор Веселин 
Топалов заво-
ю в а  з л а т е н 
медал  за  по -
с т и же н и е т о 
си на първа дъска на 
Европейското отбор-
но първенство по шах-
мат. На пищна офици-
ална церемония беше 
закрит шампионатът 
за мъже и жени, който 
се проведе в полската 
столица Варшава.

Наред с отборите 
победители бяха отли-
чени призьорите и връ-
чени медали за индиви-
дуалните постижения 

по дъски.
Европейски шампи-

они за 2013 г. при мъ-
жете са шахматисти-
те от Азербайджан, а 
при жените - Украйна. 
Топалов записа поред-
ния си успех - златен 
медал за резултат на 
първа дъска при сил-
ния пол. Той постигна 
изключителните 5,5 
точки от седемте изи-
грани партии. 

Двубой между Кубрат Пулев и Дерек Чисора ще оп-
редели съперника на Владимир Кличко за титлата на 
Световната боксова федерация (IBF).

За да се случи това обаче, британецът трябва да по-
беди италианеца Матео Модуньо на 30 ноември в „Копър 
Бокс Арина” в Лондон. Едва тогава той ще срещне Пулев 
в решаващ елиминационен двубой, въпреки че Кобрата 
вече е официален претендент за пояса.

Чисора веднъж се пробва срещу Кличко на 18 февруа-
ри 2012 година в Мюнхен в двубой за шампионския колан 
във версия Световен боксов съвет (WBC), но загуби по 
точки в 12-рундов мач.

„Време е нещата да бъдат 
променени кардинално в целия 
български баскетбол. Може би 
„Лукойл“ като най-добър отбор 
първи трябва да промени не-
щата, за да видят всички при-
мер от най-добре осигурения 
тим. Убеден съм, че това ще 
се случи”, заяви бившият бас-
кетболист на „студентите” 
Тодор Стойков.

Той получи поредното си 
признание, след като от ръко-
водството на „Лукойл“ удос-
тоиха екскапитана си със 
символ „Златен лъв”. Призът 
бе връчен за заслуги и принос 
за развитието на българския 
баскетбол.

„Трябва нещо да се проме-
ни, за да се върне интересът 
към спорта, както бе назад 

в годините, когато залата 
беше пълна и сме имали голе-
ми победи срещу големи про-
тивници. Макар и да сме има-
ли и загуби, имаше желание в 
целия отбор, което се вижда-
ше. Нещото, което за съжале-
ние не се вижда в последните 
години, е именно това”, каза 
Стойков.

„Ако налагаме български 
млади състезатели, ще има 
положителна промяна след 
известно време. Когато от-
борът беше в най-добрите 
си години, чужденците ни 
бяха само двама. И при това 
цяла България ги познаваше”, 
каза още бившият играч на  
„Лукойл“. 

Световният шампион 
във Формула 1 Себасти-
ан Фетел продължава с 
тоталната си доминация 
като спечели и състеза-
нието за Гран При на САЩ 
на пистата в Остин.

Пилотът на Red Bull 
тръгна от първа позиция и 
бе лидер от първата до по-
следната обиколка. Все пак 
този път разликата пред 
втория не бе толкова вну-
шителна донякъде и заради 
многократните призиви от 
екипа към Фетел да не рис-

кува с бързи обиколки. Това 
бе рекордна, 8-а поредна 
победа за шампиона и общо 
12-а от началото на сезона.

Втори, на десетина 
секунди зад Фетел, завър-
ши Роман Грожан. Фран-
цузинът изпревари Марк 
Уебър още на старта и до 
края запази позицията си. 
Австралиецът се качи на 
подиума на трето място. 
Четвърти завърши Люис 
Хамилтън, с което се изка-
чи на третото място във 
временното класиране.

Носителят на Световната купа 
Марсел Хиршер спечели първия сла-
лом за сезона при мъжете във фин-
ландския зимен център Леви, кръг от 
Световната купа по ски алпийски 
дисциплини.

 Австриецът финишира пър-
ви с общо време от двата манша 
1:45,42 минута. Втори остана друг 
австрийски алпиец - Марио Мат, 
който завърши на 0,62 секунди след 
победителя. Едва 19-годишният нор-
вежец Хенрик Кристоферсен е тре-
ти с изоставане от 0,93 секунди 
след Хиршер.

Австриецът поведе след пър-
вия манш и запази преднината си и 
след второто спускане на пистата 
в Леви. Победата е под номер 19 за 
Хиршер в стартове за Световната 
купа.

Веселин Колев

В много нервен мач, в който преобладаваха сблъсъци-
те (съдията бе принуден да покаже цели 4 жълти картона), 
отборите на Yes Hes и „Главболгарстрой“ не можаха да из-
лъчат победител - равенството 1-1 се запази до последния 
съдийски сигнал.

Очакванията за вълнуващ двубой между отборите на 
„Нитера Груп“ и G.P.Group не се оправдаха напълно, защото 
„джипитата” не можаха да съберат пълен състав и играха 
с човек по-малко. Въпреки това те бяха пределно мобилизи-
рани и заслужено се оттеглиха с гол аванс на почивката. 
Като че ли най-раздразнен от този резултат беше Веселин 
Димчев от „Нитера“, който само в рамките на 4 минути 
отбеляза 4 гола и реши крайния изход на двубоя. Последният 
сигнал прозвуча при 6-4 за „Нитера Груп“. Редно е да отбе-
лежим, че за почетната загуба на G.P. Group голяма роля 
изигра и новият капитан на „Нитера“ Петко Иванов, който 
бе преследван от малшанса и отбеляза рекордните два гола 
в собствената си врата.

Играчите на Pipe System не срещнаха особена съпро-
тива от „GS Строймаркет“ и закономерно се наложиха с 
изразителен резултат, бетонирайки участието си във ви-
сшата лига през пролетта. За крайното 11-0 с 3 гола се 
отличи Максим Василев, а по два добавиха Николай Доков, 
Олег Бушев, Ивайло Стойчев и капитанът Емил Методиев.

Гвоздеят на вечерта беше дългоочакваният мач между 
лидерите в класирането „Пътпроект“ и „Райкомерс“. Изхо-
дът на този двубой до голяма степен щеше да предреши и 
победителя от първата фаза на Ceresit БСФЛ, имайки пред-
вид, че само головата разлика даваше предимство на „про-
ектантите“. Надиграването беше предимно тактическо. 
С напредване на времето играта стана малко по-открита 
и класата и настойчивостта на „Райкомерс” дадоха резул-
тат. В самия край на полувремето обичайният заподозрян 
Стоил Фърцов откри резултата напълно заслужено с оглед 
показаното на терена. През втората част отново по-со-
лидният отбор бе „Райкомерс“ и въпреки отличната игра на 
вратаря на „Пътпроект“ Евгений Зарев, който извади всич-
ко, което можеше да се извади, резултатът набъбна на 3-0 
с голове на Живко Миланов и Ради Георгиев. „Проектанти-
те“ успяха да върнат едно попадение от дузпа на Венцислав 
Зарев, но за повече просто нямаха сили. До края отборът 
на „Райкомерс“ не изпусна контрола на мача и заслужено се 
поздрави с победата, която го изведе еднолично на върха в 
класирането само два кръга преди края.

Това бе двубой, в който и двата отбора показаха защо 
неслучайно са начело в класирането.
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В следващия брой 
очаквайте

МАРШРУТИ

СТРОИТЕЛ

ОБЩИНИ

Трябва да се изградят 10 
интермодални терминала

ЛЕВСКИ – на кръстопът 
в Дунавската равнина

При ремонта на църкви 
знаеш, че правиш нещо, 
което е от векове и 
трябва да се ползва векове

Хелзинки – бяло 
вълшебство в 
новогодишната нощ
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Те вече знаят и показват всичко

Людмил Митакев

Има хора с приключенски дух, 
които не могат да бъдат спрени. 
Опасностите обаче дебнат най-
вече на екзотичните места. Ако 
обаче разполагат със стабилни 
финанси и държат на сигурнос-
тта си, то новият ръчен часов-
ник Breitling Emergency II е точно 
за тях.

Създаден от швейцарския 
производител Breitling, моделът 
разполага с вграден персонален 
маяк. Когато потребите-
лят активира две скрити 
антени, устройството 
започва да излъчва SOS 
сигнал в продължение на 
24 ч. Той може да бъде 
прихванат от спасител-
ните екипи по целия свят. 
За да направят тази функ-
ционалност достъпна, от 
компанията са получили 
одобрение за ползване на 
GPS координатите от 
всяка държава. Това оз-
начава, че никога няма да 
останете незасечени, ако 
изпаднете в беда в някоя 
дива планинска местност 
или пустиня.

Стартовата цена на Breitling 
Emergency II е 14 825 долара.

Производителят на часовни-
ци Bathys Hawaii, САЩ, е създал 
истински 

ръчен атомен часовник,

който вместо с кварцов крис-
тал работи с изотопа цезий 133.

Силата на технологичното 
чудо е в това, че то не се нуждае 
от външен източник, с който да 
се сверява. Неговото сърце 
бие толкова точно, че не му 
позволява да изостава с пове-
че от една секунда на всеки 
хиляда години.

Технологията за опреде-
ляне на времето с помощта 
на трептенето на цезиевите 
атоми съществува още от 
средата на миналия век. Голе-
мият успех на инженерите от 
Bathys Hawaii обаче е в това, 
че те са успели да вкарат 
цялата апаратура в кутийка, 
която може да се носи на кит-
ката. На пазара скоро се очаква 
първата серия от 20 униката за 
12 хил. долара бройката.

Финландската Nokia наско-
ро получи одобрение за патент 
за странно на вид устройство 
с множество екрани, което ще 
се носи на китката подобно на 
часовник. 

Джаджата с име Facet

ще може да стартира различ-
ни приложения на отделните сег-
менти. Така на единия екран по-
требителят ще вижда времето, 
на друг ще си преглежда пощата, 
на трети ще обновява facebook 
статуса си и т.н.

Самите сегменти ще могат 
да се вадят от верижката на 
китката и да се пренареждат 
по желание на потребителя. От-
делно те ще са вързани в обща 
система, така че потребителят 

ще може с приплъзване да проме-
ня местоположението на дадено 
приложение от един екран на 
друг.

Nissan Nismo следи шофьора  

и автомобила.

Подобно на традиционния 
смарт часовник и Nissan Nismo 

измерва пулса, температу-
рата и други биометрични 
данни на потребителя. За 
разлика от другите ус-
тройства той може да 
следи и показатели като 
средната скорост и сред-
ния разход на гориво на уп-
равляваната кола.

„Свързаността е новото 
бойно поле за производители-
те на автомобили“, коментира 
Час Хает, главен редактор на 
списание What Car?

Вграденият в колите интер-
нет вече е факт, а отчитайки 
фокуса на потребителската 
електроника върху смарт часов-
ниците, Nissan излизат с едни 
гърди напред, успявайки да съче-
таят двете технологии.

Nismo може да се свърже с 
бордовата компютърна сис-
тема на колата, с което да по-
могне на потребителя да следи 
телематиката на превозното 
средство и текущите данни. 

Собствениците ще могат и да 
получават съобщения от Nissan 
през часовника.

Устройство не дава  

да шофирате пиян.

Джаджата е наречена Kisai 
Intoxicated и е направена от не-
ръждаема стомана, като разпо-
лага и с LCD дисплей. Часовникът 
засича колко точно алкохол има 
в кръвта ви и дава оценка дали 
може да карате. Ако екранът 
светне в червено, значи е по-до-
бре да стоите далеч от волана.

Дисплей показва десет раз-
лични нива на съдържание на алко-

х о л 
в 
к р ъ в -
та. Зеленият цвят означава, че 
сте напълно чисти и трезвени. 
Жълтото е между 0,41 и 0,60 про-
мила, а червеното красноречиво 
ви казва, че не сте в състояние 
да карате.

Часовникът струва 100 до-
лара и е продукт на японската 

компания TokyoFlash. 
Странно, но поняко-

га искаме да разберем 
до секунда откога сме 
на този свят и колко 
вероятно ни остава. 
Отговорът вече ще 
ни го дава дигитал-
ният ръчен часовник 
Tikker, който помага 
на потребителите 
да разберат колко са 
живели. Той ще се оп-
итва да прогнозира 

и колко години ни 
остава да живеем. 
За определянето 
на този плашещ за 
мнозина показател 
трябва да се въве-
де в устройството 
персонална меди-
цинска информация. 
Вграденият софту-
ер я използва, за да 
анализира и изчисли 
оставащото време 
живот на базата на 

статистическа информация.
Създателите на часовника 

твърдят, че целта им е била да 
накарат хората да осъзнаят, че 
не са вечни, и да ги стимулират 
да не губят времето си с незна-
чителни неща.

„Смятам, че можем да има-
ме по-добър живот и да правим 
по-добри избори, ако сме наясно, 
че сме смъртни. Това ни дава 
поглед върху голямата перспек-
тива – малките неща вече не из-
глеждат толкова важни. Това е 
причината да разглеждам Tikker 
по-скоро като часовник на щас-
тието“, коментира създателят 
му Фредрик Колктинг.

Tikker в ролята 

на съдбата

С Breitling Emergency II ще ви 

открият навсякъде по света

Няма прошка за 

пилите зад волана

Nismo е посредник 

между шофьора и 

колата

Колко поколения могат да си 

служат с атомния часовник?

кв
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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

Животните в гората си 
направили съд. Лъвът - съдия,  
а жабата - обвинител.  
Съдят щъркела за нещо.  
Жабата казва:
- Има утежняващи вината 
обстоятелства. Той яде жаби. 
Предлагам да му отрежем главата.
Лъвът:
- Е, не толкова строго  
от първия път де... Може например  
да му отрежем само опашката.
- Може. Ще му отрежем опашката чак до врата!

... да 
въвеждат 

изисквания 
към околната 

среда по 
отношение 
на сериен 

окис.



40 СТРОИТЕЛ петък, 22 ноември 2013

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
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MS-POLYMER 2730
(600 ml)

Цени за членове на КСБ

Разполагаме с постоянни 
наличности на склад от 
сив материал

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

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
А КАЧЕСТВО - DINEA 
BROWN FILM
36 броя обръщаемост SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 

ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

8,30 лв./бр.44,00 лв./бр. 0,38 лв./кг - кварц
0,50 лв./кг - корунт

Уважаеми колеги,
В трети пореден брой ви представяме предлаганите в СПА центъра към хотелски ком-

плекс „Каменград”, Панагюрище, услуги.
Днес ще ви запознаем с процедурите и терапиите в СПА центъра, вдъхновени от 

ритуалите по цял свят. Те обединяват автентичните СПА традиции с тенденциите при 
новите технологии. За пълноценен отдих центърът предлага широко разнообразие от 
масажи и СПА терапии. 

Една неповторима процедура е екзотичният масаж с пяна, направен от СПА терапевт 
в турската баня. Турската баня е просторно помещение, обзаведено със затоплени пейки 
и масажно легло, декорирани с ръчно изработена керамика. Предварително загретият 
горещ и сух въздух спомага за изхвърлянето на токсините от организма. Смята се, че 
процедурата повишава защитните сили и забавя процесите на стареене. След това пре-
живяване е желателно да се оттеглите в стаята за масаж и да се оставите в ръцете на 
професионалистите. 

В стаята за масаж една от най-популярните масажни техники, която е изцяло адап-
тирана към желанията на клиентите, е класическият масаж. Приложен върху цялото тяло, 
той има благотворен ефект върху повишаването на мускулния тонус, регенерирането на 
кожата и отстраняването на натрупаните стрес и умора. Тук може да откриете и още 
много други видове масажи и терапии за тяло.

В луксозната вана на СПА центъра се извършва воден микромасаж на тялото чрез 
въздушни мехурчета – вихри и перли, които се образуват посредством дюзи, разположени 
по дъното и стените на ваната. Процедурата възстановява жизнените сили, премахва  
натрупаното напрежение и умора. 

Друго предпочитано място за отмора между отделните СПА процедури е релакс зоната, 
обзаведена с удобни шезлонги и декорирана с венецианска мазилка с перлени отблясъци, 
където може изцяло да се отпуснете и да забравите поне за малко всичко, случващо се в 
реалния свят, с чаша ароматен чай и заредени с положителни емоции и нови сили.


