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Тази седмица в броя
ИНТЕРВЮ

Туризмът е и генератор за 
развитие на инфраструктурата, 
и неин потребител

КСБ  стр. 8

Трябва да се обединим 
срещу сивия сектор в 
бранша
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Емил Христов

През лятото на 2014 г. ще обявим 
търговете за двата пътни участъка 
от лот 3 на АМ „Струма”, 3.1. Благоев-
град – Крупник и 3.3. Кресна – Сандан-
ски. Обществените поръчки ще бъдат 
за проектиране и строителство. Това 
заяви изпълнителният директор на На-
ционална компания „Стратегически ин-
фраструктурни проекти“ Асен Антов в 
Благоевград по време на общественото 
обсъждане на идейния проект за изграж-
дане на лот 3 от автомагистралата. 

„Идейният проект е много близък до 
техническия, като разликата е липсата 
на конструктивен такъв за мостовете”, 
допълни Антов. До края на следващата 
година ще бъдат избрани изпълнители, а 
строителството на двата подучастъка 
ще започне през 2015 г. То трябва да при-
ключи през 2017 г. 

„Ние не можем да преместваме тра-
сето, защото има точно определени мес-
та, през които то може да преминава, 
това е регламентирано от ОВОС още 
през 2008 г.“, обясни изпълнителният ди-
ректор.

В Благоевград бе проведено обществено обсъждане 
на идейния проект на трасето

Снимка Мирослав Еленков
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Необходимо е унифициране 
на тръжните условия

Инж. Любомир 
Шербетов, 
председател 
на ОП на КСБ - 
Велико Търново:
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МИСЛИ ГЛОБАЛНО, 

ДЕЙСТВАЙ ЛОКАЛНО

„Мисли глобално, действай локал-
но!” - този девиз беше изписан с едри 
червени букви върху бял лист, поставен 
в рамка, закачена във фургона на бри-
гадира. Мислех си, че това е просто 
клише - крилата фраза, която се ха-
ресва на ръководителя ни. Но когато 
станахме главен изпълнител на про-
ект за преустрояване на пътен възел 
в столицата, се убедих, че това не е 
клише, а физически изстрадана истина. 
Трябваше да преустроим цели две на-
товарени кръстовища, като изградим 
подлезни конструкции. Дейностите ни 
обхващаха няколко километра. Необхо-
димо бе всеки ден да се предвижда как 
да се организира движението по плат-
ната, така че и строителната работа 
да върви, и трафикът на транспорта 
да не се спира.

Може би опитът на бригадира като 
бивш офицер от Строителни войски му 
помагаше при планирането на всеки-
дневните задачи да мисли глобално и 
да действа локално. Беше наистина 
много трудно и абстрактно в целия 
този транспортен хаос човек да има 
поглед върху общата картина на ситу-
ацията. Но бригадирът организираше 
ресурсите ни на строителната пло-
щадка така, сякаш разгръщаше армия 
на голямо военнополево учение. Дейст-
ваше бързо и със замах - разполагаше 
самосвалите по десния фланг, където 
копаеха двата багера, в центъра бяха 

пробивните машини и мобилният кран, 
пренасящ бетонните платна за под-
лезните конструкции, отляво – бетон-
помпата наливаше кофражите. Една 
грешка и щеше да се получи ефектът 
на пъзела - нямаше да може да се наре-
дят всички останали елементи и рабо-
тата щеше или да спре, или фатално 
да се забави.

Затова бригадирът тичаше от по-
зиция на позиция с чертожна карта 
в ръка и се надвикваше с грохота на 
транспортния трафик - управляваше 
локално действията ни. Знаеше всеки 
един от нас какво трябваше да направи, 
какво да свърши, за да върви работата. 
Ние бяхме просто малки елементи от 
големия пъзел на обекта. Нямахме си 
и представа какво става няколко ки-
лометра по-нагоре или по-надолу от 
нашата позиция. Бяхме объркани и по-
гълнати от мащабите на действието, 
в което участвахме. Но въпреки това 
бяхме спокойни, че има някой, който 
едновременно да мисли глобално и да 
действа локално. И знаехме, че това е 
той, нашият бригадир. Защото въпреки 
всичките си глобални мисли той винаги 
намираше време да помисли по човешки 
локално и за нас, като се интересува-
ше как я караме.      

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

Премиерът Пламен Орешарски: 

Елица Илчева

„Смятам, че от нача-
лото на мандата дадохме 
немалко позитивни сиг-
нали към бизнеса, за да 
може той да започне да 
възвръща своята мотива-
ция и самочувствие.“ Това 
каза премиерът Пламен 
Орешарски по време на 
церемонията по връчване 
на годишните награди на 
Българската търговско-
промишлена палата. Тази 
година БТПП раздаде от-
личията си за 20-и път. 
Някои от тях връчи лич-
но премиерът. В привет-
ствието си той заяви, 
че примерите за успешен 
бизнес трябва да бъдат 
стимулирани, и обърна 
внимание, че голяма част 
от мерките на правител-
ството са насочени към 

подобряване на условията 
за правене на бизнес, да се 
покаже, че стопанската 
активност се насърчава, 
а не се потиска от държа-
вата.

Премиерът напомни за 
ускореното разплащане на 
държавата към фирмите 
и по-регулярно възстано-
вяване на ДДС, за въвеж-
дането на касова отчет-
ност на малките фирми, 
така че да дължат ДДС, 

след като са получили пари 
по сметките. По думите 
му са предприети мерки 
за облекчаване на админи-
стративните тежести, 
подготвени са законода-
телни подобрения за по-
ефективна конкуренция. 
Той постави специален ак-
цент върху иновативния и 
експортния бизнес, както 
и върху взаимовръзката 
между образованието и 
бизнеса. 
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Десислава Бакърджиева

Средната консумация на електроенер-
гия на домакинство през зимните месеци 
в периода 2009 - 2013 г. е 320 киловатча-
са, което е с 68% повече отколкото през 
септември за същия период. За сравнение 
средното потребление за септември през 
последните 5 години е 191 киловатчаса. 
Рязкото нарастване на потреблението 
през зимата в България се дължи на ви-
сокия дял на използването на електри-
чество за отопление - около 40% от об-
щата консумация. По данни на ЧЕЗ това 
е значително над средното ниво за ЕС от 
24%. В същото време малки промени във 
всекидневните навици могат да намалят 
значително сметките за електроенергия. 
Ето защо ЧЕЗ стартира информационна 
кампания за разумно и отговорно използ-
ване на електроенергията. Целта на ини-
циативата е да промени потребителско-
то поведение към по-разумна консумация 
на електрическа енергия.

Съвместно с експерти от Софийска-
та енергийна агенция ЧЕЗ е подготвила 
10 съвета, които могат да намалят раз-
хода на ток с до 15%. Изследванията на 
агенцията показват, че над 70% от смет-
ката на четиричленно домакинство през 
зимните месеци е за отопление и затоп-
ляне на вода, a останалите близо 30% се 
разпределят между охлаждане, готвене, 
миене на съдове, пране, осветление и 
други електроуреди. Съветите на ЧЕЗ 
не изискват допълнителни инвестиции 
и не понижават комфорта. Например ако 
температурата на помещенията бъде 
намалена с 1 градус, сметката за тока 
може да се понижи с 10%. Използването на 
пералнята, сушилнята и миялната маши-
на на по-ниска температура също ще се 
отрази положително на консумацията на 
електричество. До 20% по-малка месеч-
на сметка може да се реализира, ако се 
използва остатъчната топлина на фур-
ната, като се изключва 10 минути преди 
края на времето за печене. 

Правим  макси -
мални усилия, така 
че още в началото 
на следващата го-
дина да стартират 
проекти поне по две 
оперативни програми 
– „Транспорт“ и „Чо-
вешки ресурси“. Има 
готовност и за канди-
датстване по програ-
мата „Свързана Европа“. Това заяви минис-
тър-председателят Пламен Орешарски в 
Народното събрание в отговор на въпрос 
от народен представител за рисковете 
публичните инвестиции да бъдат по-малко 
през 2014 г. Премиерът обясни, че може да 
се дадат авансово средства, които впо-
следствие ще се възстановят. „Той каза, 
че се надява българският бизнес и обще-
ството да не усетят 2014 г. като „празна“ 
от гледна точка на публични инвестиции. 
Премиерът напомни, че те са един от ин-
струментите за насърчаване на икономи-
ческия растеж, и добави, че публичната 
инвестиционна програма също ще има 
принос за оживяването на икономиката.  

Попитан от журналисти какво пред-
приема правителството за отблокира-

нето на средствата 
по ОП „Околна среда“, 
министър-председа-
телят изтъкна, че се 
взимат мерки, така че 
да не възникват подо-
бен тип несъответ-
ствия и разминавания, 
които водят до санк-
ции. „Взимаме мерки в 
управляващия орган за 

подобряване на системите за финансово 
управление и контрол, както и мерки в 
одитния орган за съгласуване на одитор-
ските стратегии“, добави премиерът. 
Пред народните представители преми-
ерът отбеляза, че от наскоро полученото 
писмо от ЕК се е потвърдила информация-
та за преустановяване на плащанията по 
ОП „Околна среда“ като резултат от до-
пуснати в последните няколко години лоши 
практики по отношение на управлението 
на самата програма. Периодът от време, 
който се цитира, е 2010 г. – 2013 г., като 
въпросните проекти са управлявани изця-
ло през 2010 г. – 2012 г. „Ако през 2012 г. 
бяха взети съответните мерки, нямаше 
да се стигне до сегашното решение на 
ЕК“, категоричен беше премиерът. 
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Българите открай време очакват декември не 
като последен за поредната година, а като месеца 
на най-красивите празници. Строителният бранш не 
прави изключение от това.

Наистина, хубав е този последен месец от годи-
ната, защото започва с празник - Никулден! 

Традиционният пълнен шаран събира около праз-
ничната трапеза всички, за които свeти Никола, 
роденият в Патра светец, означава мир и благоден-
ствие. 

Красива е стародавната българска традиция 
празникът да се тачи и в семействата, където няма 
именник. Това, че светията е повелител на морета-
та, реките и езерата, е според християнския мит 
за подялбата на света... Името на светеца означава 
„побеждаващ”!

На днешния ден празнуват именниците от упра-
вителните органи на КСБ, както и многобройните 
колеги от бранша. Да са живи и здрави те, техните 
семейства, близките и приятелите им.

Като честитим светия ден на всички, ние им по-
желаваме сериозни професионални успехи и с побеж-
даващ стил на работа да вървят напред. 

Точно това те могат най-добре.

Честит празник на: 
инж. Николай Станков, зам.-председател на УС на 
КСБ и председател на ОП на КСБ - София
инж. Николай Георгиев, член на ИБ на УС 
инж. Николай Чомаковски, член на УС
инж. Николай Николов, председател на ОП на КСБ 
- Бургас
Николина Филипова, председател на ОП на КСБ - 
Монтана
Никола Василев, член на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС
Николай Иванов, председател на УС на ББК „Пъти-
ща“

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 

Инвестицията е за над 80 млн. лв.

Емил Христов

„Един от основните 
приоритети в транспорт-
ния сектор е изгражда-
нето, поддържането и 
модернизацията на ин-
фраструктурата.” Това 
заяви зам.-министърът на 
транспорта, информацион-
ните технологии и съоб-
щенията Георги Тодоров по 
време на откриването на 
втория терминал на лети-
ще Бургас. Над 80 млн. лв. 
са вложени от „Фрапорт 
Туин Стар Еърпорт Ме-

ниджмънт“ в съоръжение-
то и прилежащата инфра-
структура. По думите на 
зам.-министъра това е 
най-голямата инвести-
ция, правена на бургаския 
порт през последните де-
сетилетия. Той допълни, че 
това е отличен пример за 
успешно публично-частно 
партньорство, благода-
рение на което морският 
град вече има красиво и 
модерно летище. То ще 
спомогне за развитието 
на туризма и икономика-
та в региона и на Бълга-

рия. „МТИТС ще продължи 
да полага необходимите 
усилия за привличането 
на частни инвеститори 
за развитието на транс-
портни обекти от нацио-
нално значение“, каза още 
зам.-министърът.  

Сградата на новия 
терминал на летище Бур-
гас  е изцяло съобразена 
с изискванията, свързани 
с присъединяването на 
страната към шенгенско-
то пространство. Терми-
налът се простира на бли-
зо 21 000 кв. м, с обширни 

площи за пристигащи и 
заминаващи. Приложена 
е най-модерната линия за 
управление на системите 
за обслужване на пътници 
и багаж. Терминалът ще 
разполага с 31 гишета за 
регистрация на площ от 
20 000 кв.м. Капацитетът 
му е близо 2500 пътници в 
час пик. 

Досега бургаското ле-
тище е обслужило близо 
два и половина милиона 
посетители. Регистрира-
ният ръст на туристите 
е 4,5% в сравнение с мина-

Общата дължина на 
лот 3 е малко над 60 км. 
Най-сложното при изграж-
дането на различните 
части на лота е премина-
ването през Кресненското 
дефиле. Това е причината 
да са предвидени два ту-
нела. Техните размери ще 
бъдат съответно - 13,3 
км и 2,5 км, като по този 
начин ще бъдат решени 
проблемите със защите-
ната зона, трудния терен 
и високата сеизмична ак-
тивност. Поради значи-
телната стойност на по-
дългия тунел все още не е 
ясна крайната цена на це-
лия лот 3. Първоначалните 

оценки посочват, че тя ще 
е около 830 млн. евро. Стой-
ността със сигурност ще 
намалее, но с колко точно, 
ще можем да кажем през 
март 2014 г., когато ще 
имаме по-голяма яснота по 
въпроса“, подчерта Антов. 

Дългият тунел ще ми-
нава на около 30 м дълбочи-
на, съобразено с геология-
та. Той ще започне откъм 
Крупник преди навлизането 
в Кресненското дефиле и 
ще излиза западно след Кре-
сна. По-късият ще старти-

ра след Благоевград и ще 
завършва при Железница. 

По време на събитието 
презентация направи и Да-
ниела Пенева – проектант 
на пътната част от лот 
3 на АМ „Струма”, която 
представи вариантите на 
пътните възли.

Тя акцентира върху фа-
кта, че целта на проекта е 
да се подобри национална-
та и трансевропейска мре-
жа и да се намали броят на 
пътнотранспортните про-
изшествия. 

„Магистралата е много 
важна за региона. Ръстът 
на икономиката ще се по-
качи с поне 20%”, заяви кме-
тът на Благоевград  Ата-
нас Камбитов. 
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Честит Никулден!

Председате-
лят на Контрол-
ния съвет на КСБ 
Валентин Николов 
отбеляза 60-го-
дишния си юбилей. 
Празникът събра 
близки, колеги и 
приятели на юби-
ляря, сред които 
председателя на 
Камарата инж. 
Светослав Глосов, 
неговите замест-
ници инж. Николай 
Станков, Иван Мирински и Пламен 
Иванов, изп. директор инж. Иван 
Бойков, Димитър Янакиев от КС на 
КСБ, Ренета Николова, гл. редактор 

на в. „Строител“, и много други.
Заедно с елегантната си съпру-

га рожденикът посрещаше своите 
гости, като не пропусна да отдели 

време и внимание на всеки. Приятна 
атмосфера и много добро настроение 
съпътстваха събитието. 

От екипа на „Строител“ Валентин 
Николов получи авторска фотография 
на Денис Бучел.  

Снимки Денис Бучел

лата година. 
Това е третата ма-

щабна инвестиция на 
„Фрапорт Туин Стар Еър-
порт Мениджмънт“ АД 
през последните две годи-

ни след откриването на на-
пълно обновената писта и 
новия терминал на летище 
Варна. За трите съоръже-
ния компанията е вложила 
близо 200 млн. лв.
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Емил Христов

Държавата ще насърчава реализиране-
то на катарските инвестиции в България. 
Това заяви заместник-министърът на ико-
номиката и енергетиката Красин Дими-
тров на среща с ръководствата на водещи 
инвестиционни корпорации и институции 
в рамките на работното си посещение в 
Доха. По време на визитата катарската 
страна е проявила интерес към инвести-
ционни проекти в България в сферата на 
инфраструктурата, недвижимите имоти, 
земеделието, хранително-вкусовата про-
мишленост и туризма.

На среща между зам.-министър Дими-
тров и министъра на икономиката и тър-
говията на Катар шейх Ахмед бин Джасим 
бин Мохамед ал Тани е било договорено 

да започнат преговори за сключване на 
споразумение за създаване на съвместен 
инвестиционен фонд за малките и средни-
те предприятия в България с участието 
на арабската страна. Обсъдени са били и 
атрактивни стратегически проекти у нас, 
като шейх Ахмед ал Тани потвърди полити-
ческата воля на катарското правителство 
да насърчава техните корпорации за реали-
зиране на обекти в България. 

Зам.-министър Димитров посети и 
Дубай. Там той е обсъдил със заместник-
министъра на икономиката на Обедине-
ните арабски емирства Мохамед ал Шихи 
възможностите български строителни 
компании да се включат в предвидените 
за реализация до 2020 г. инфраструктурни 
проекти на обща стойност над 168 млрд. 
долара.

За изграждането на София Тех Парк 
България ще работи заедно с най-стария 
технологичен парк в Швейцария – този 
в Цюрих. Страната ни ще проучи ценен 
опит, свързан с критериите за селекция 
на фирмите и обученията на предприема-
чи. Бъдещата съвместна работа е била 
обсъдена от министъра на икономиката 
и енергетиката Драгомир Стойнев и ръ-
ководството на парка в Цюрих по време 
на форума „България като индустриален 
партньор”, който се проведе в швейцар-

ския град, съобщиха от икономическото 
министерство. Интерес за страната 
ни представлява и специалният финан-
сов фонд за краткосрочно подпомагане 
на фирми в затруднено положение, кой-
то функционира успешно в Швейцария. 
В технологичния парк в Цюрих младите 
предприемачи могат да се възползват 
от по-ниски наеми на офисите, обучения, 
създаване на контакти както между са-
мите фирми, така и с потенциални кли-
енти и инвеститори. 

От 6 януари 2014 г. всички нови стро-
ежи, които се възлагат по реда и услови-
ята на Закона за обществените поръчки, 
ще трябва да се проектират и изпълня-
ват по нормативите на ЕС. За остана-
лите се определя едногодишен преходен 
период от датата на влизане в сила на 
наредбата, през който конструкциите на 
обектите може да се проектират както 
по действащото национално законода-
телство, така и по европейското, без да 
се смесват. Това стана ясно по време на 
кръгла маса, организирана от Министер-
ството на инвестиционното проектира-
не с участието на експерти от строи-
телния бранш и държавните институции.

„Това се отнася и за строежите, фи-
нансирани с частни инвестиции, за ремон-
тите на сгради и съоръжения, както и за 
всички обекти, чиято реализация вече е 
започнала. По време на дискусията имаше 
предложение преходният период за използ-
ване на нашите норми да бъде по-дълъг, 
но в крайна сметка повечето от учас-

тниците се съгласиха със срока от една 
година”, каза  инж. Виолета Ангелиева, 
директор на Дирекция „Правила и норми 
за проектиране и строителство“ в МИП.

 Използването още 12 месеца и на 
българските нормативи няма да доведе 
до санкции от страна на ЕС. Тя припомни, 
че България е въвела евростандартите 
за бетоновите центрове преди повече 
от 10 години. „През 2014 г. ще се доразра-
ботят ръководствата за използване на 
еврокодовете”, каза тя и опроверга твър-
денията, че евронормите ще доведат до 
драстично поскъпване на строителство-
то у нас. „По-голямата част от колегите 
не смятат за верни подобни прогнози и 
предвиждат нарастване на цените не по-
вече от 10%.

На дискусията беше решено да се съз-
даде експертна комисия, която да подпо-
мага решаването на проблемите, възник-
ващи при прилагането на еврокодовете. 
Прието беше предложението да се изгот-
ви единно помагало по темата.

Невена Картулева

Срокът за предоставяне на безлих-
вени заеми на общини, бенефициенти по 
Програмата за развитие на селските ра-
йони за периода 2007-2013 г., беше удъл-
жен до 10 декември.

Това стана с решение на правител-
ството, прието по време на редовното 

му седмично заседание. 
Средствата се отпускат от цен-

тралния бюджет и са предвидени за 
финансиране на разходи за окончателни 
плащания по одобрени проекти.

От удължения срок ще могат да се 
възползват местните власти, които са 
бенефициенти по мерки 223, 226, 313, 321 
и 322 от ПРСР.

Десислава 
Бакърджиева

С цел  подобряване 
на административното 
обслужване, осъщест-
вявано от Агенцията по 
геодезия, картография 
и кадастър, се създава 
възможност за обслужва-
не в други населени мес-
та освен в седалищата 
на районните съдилища. 
Официални документи 
ще могат да бъдат зая-
вявани и получавани от 
гражданите във всяка 
една точка на страната, 
независимо от место-
нахождението на недви-
жимия имот. Услугите 
от кадастъра могат да 
бъдат изисквани и взема-
ни и по електронен път. 
Това предвиждат проме-
ни в Закона за кадастъ-
ра и имотния регистър 

(ЗКИР), представени пред 
народните представите-
ли в парламентарната 
Комисия по инвестицион-
но проектиране.  Дава 
се възможност и за без-
възмездно разглеждане и 
търсене на обекти чрез 
информационната систе-
ма на кадастъра.

Проектозаконът въ-
вежда ред и условия за 
създаване, поддържане и 
одобряване на специали-
зирани карти за устрой-
ствено планиране. Те ще 
дадат по-голям обхват 
на кадастъра, защото ще 
съдържат информация за 
елементите на техниче-
ската инфраструктура и 
благоустройството, во-
дните площи и други.  

Според председателя 
на комисията инж. Емил 
Костадинов, който е един 
от вносителите, предло-

жените промени са съ-
ществени, но в никакъв 
случай не са радикални. 
ЗИД на ЗКИР обхваща 
главно кадастъра и отра-
зява практическия опит 
по прилагането на закона 
през последните години. 
„Идеята е да се усъвър-
шенства нормативната 
уредба, регламентираща 
дейностите по създаване, 
одобряване и поддържане 
на кадастралната карта 
и кадастралните регис-
три. По този начин ще се 
подобри обслужването на 
собствениците на имоти, 
на участниците в инвес-
тиционния процес и на 
централната и местна-
та власт. Новостите ще 
внесат и защита срещу 
бюрократизирането на 
процеса и прилагането 
на корупционни практики”, 
заяви Костадинов.

Размерът на глобите 
в административнонака-
зателните разпоредби е 
увеличен. Предложени са 
изменения на текстове 
относно създаването на 
кадастрална карта и ка-
дастрални регистри, кои-

то да облекчат режима за 
одобряване, да осигурят 
съкращаване на срокове 
и намаляване на грешки-
те. Изработването на 
документите може да се 
финансира и със средства 
на общинските админи-

страции.
Проектозаконът дава 

и възможност на нота-
риусите, използвайки ин-
формационната система 
на кадастъра, да получа-
ват официални документи 
чрез отдалечен достъп.

С промените в ЗКИР ще се намали бюрократичната тежест
Снимка авторът
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Мерки за намаляване 
на административната 
тежест, свързани с из-
даването на разпореж-
дане за прекратяване на 
трудов договор на служи-
тел, когато той не може 
да подаде заявление за 
прекратяване на спора-
зумението пред рабо-
тодателя, и вписването 
на колективен трудов 
договор, бяха обсъдени 
по време на заседанието 
на Националния съвет за 
тристранно сътрудни-
чество (НСТС). Срещата 
беше председателства-
на от вицепремиера и ми-
нистър на правосъдието 
Зинаида Златанова, като 
от страна на правител-
ството в нея участва и 
министърът на труда и 
социалната политика Ха-
сан Адемов. Традиционно 
в дискусията се включи-
ха и работодателските 
организации. Предста-
вители на КТ „Подкрепа“ 
обаче не се явиха на за-

седанието. 
Останалите теми, 

разисквани от съвета, 
бяха заверката на реви-
зионна книга, установя-
ване, разследване и реги-
стриране на трудовите 
злополуки, удължаване на 
работното време и прие-
мането на декларация по 
чл. 15 от Закона за здра-
вословни и безопасни ус-
ловия на труд.

След приключване на 
срещата вицепремиерът 
обясни, че обсъжданите 
изменения в Кодекса на 
труда, касаещи регла-
ментирането на ста-
жантските договори, це-
лят справяне с проблема 
с младежката безработи-
ца. Тя призова комисиите 
към съвета за по-прециз-
на работа по изглаждане 
на правно-техническите 
въпроси. 

По думите на минис-
тър Адемов регламенти-
рането на стажантски-
те договори ще улесни 

прехода от образование 
към заетост, който е 
един от големите пробле-
ми при реализирането на 
младите кадри. Промени-
те се отнасят за младе-
жите до 29-годишна въз-
раст, завършили средно 
или висше образование. 
Мерките ще позволят 
работодателите да бъ-
дат подпомогнати по 
европейски и национални 
програми за наемане и 
обучение на стажанти. 

„Що се отнася до това 
кой и по какъв начин ще 
плаща – работодателите 
могат да бъдат подпо-
могнати по европейските 
и по националните про-
грами. 55-те млн. евро 
по линия на специална 
бюджетна линия на ЕК и 
други 55 млн. евро от Ев-
ропейския социален фонд 
за следващия програмен 
период са част от финан-
совия инструмент, който 
могат да ползват“, обяс-
ни  Хасан Адемов.

www.tondach.bg    

TONDACH®

Страницата 
подготви
Невена Картулева

Депутатите гласуваха 
на второ четене приходна-
та и разходната част от 
бюджета за 2014 г., с кое-
то приеха общата рамка 
на закона. Дебатите по 
нея продължиха три дни. 
Мнозинството отхвър-
ли всички предложения на 
ГЕРБ за изменения в чл. 
1, след което той бе при-
ет със 106 гласа „за“, 66 
„против“ и 13 „въздържал 
се“. Вчера депутатите 
гласуваха бюджета на ин-
ституциите - президент-
ската администрация 
(5 569 000 лв.), Министер-
ския съвет (73 600 000 лв.), 
МВР (999 556 000 лв.), Ми-
нистерството на труда 
и социалната политика 
(1 061 578 800 лв.), Народ-

ното събрание (52 373 000 
лв.) и Сметната палата 
(15 207 000 лв.). 

Спорове между депута-
тите предизвикаха сред-
ствата за инфраструкту-
ра. Предвидените разходи 
за магистрали са 434 млн. 
лв. и според опозицията 
това е абсолютният мини-
мум, за да може системата 
да функционира. ГЕРБ видя-
ха и опит да се държи под 
контрол съдебната систе-
ма с малкото отпускани 
средства.

В края на работния ден 
депутатите гласуваха 
удължаване на заседание-
то си до 20.00 часа. Пред-
ложението подкрепиха 90 
народни представители, 
30 бяха„против”, а 21 се 
въздържаха.

Цветомир Михов от 
ГЕРБ поиска работата им 
да продължи до пълното 
приемане на Закона за дър-

жавния бюджет за 2014 г. 
Според него депутатите 
са доказали, че в късните 
часове са по-продуктивни. 
Предложението му обаче 

бе отхвърлено.
След това от ПГ на 

ГЕРБ съобщиха, че внасят 
искане за освобождаване 
на зам.-председателя на 

парламента Мая Манолова.  
„Причината е системното 
нарушаване на правилника, 
създаване на обстановка, 
нехарактерна за работа-

Парите за магистрали ще са 434 млн. лв. та. Всеки ден се наруша-
ват процедура след про-
цедура. Днес Народното 
събрание достигна своите 
низини”, посочи зам.-пред-
седателят на парламен-
тарната група Димитър 
Главчев.

По време на дебатите 
за държавния бюджет пар-
ламентът бе обграден от 
протестиращи и полицаи, 
които влязоха в сблъсък. 
Причина за недоволството 
беше новият Закон за МВР. 
Протестиращите замеря-
ха сградата на Народното 
събрание с балони с боя, 
пиратки, камъни, бомбич-
ки, домати и яйца, ритаха 
металните заграждения и 
хвърляха по тях запалени 
вестници. 

До  редакционното 
приключване на броя не 
бяха приети всички тек-
стове от Закона за дър-
жавния бюджет. Повече 
по темата четете на 
сайта на в. „Строител“  
www.vestnikstroitel.bg

Снимка Денис Бучел

„Двустранните спо-
разумения по проекта 
„Южен поток“ противо-
речат на европейското 
право“, коментира Клаус-
Дитер Борхард, директор 
за енергийните пазари в 
Европейската комисия, 
цитиран от европейското 
издание EuroActiv. По думи-
те му договорите между 
Русия и България, Сърбия, 
Унгария, Гърция, Словения, 
Хърватия и Австрия са 
в нарушение на европей-
ското законодателство 
и трябва да бъдат пре-
работени. Изявлението 
е направено по време на 

среща в Европейския пар-
ламент, на която са при-
съствали руският зам.-ми-
нистър на енергетиката 
Анатоли Янковски, дирек-
торът, отговарящ за из-
носа на „Газпром”, Алексан-
дър Медведев и сръбският 
енергиен министър Зорана 
Михайлович.

„Комисията е разгледа-
ла междуправителствени-
те споразумения и е стиг-
нала до заключението, че 
нито едно от тях не е в 
съзвучие със законода-
телството на ЕС”, е ко-
ментирал Борхард. Той е 
уточнил, че енергийният 

комисар Гюнтер Йотингер 
е изпратил писмо до енер-
гийния министър на Русия 
Александър Новак, в което 
е обяснил ситуацията око-
ло „Южен поток”.

Според Борхард ос-
новните нарушения са 
три и са свързани със 
собствеността на мре-
жата, дискриминационен 
достъп до нея и тарифна-
та структура. Съгласно 
договорите „Газпром” ще 
бъде едновременно и дос-
тавчик на природния газ, 
и собственик на газопро-
вода, което е в нарушение 
на европейското законо-

дателство, обяснява още 
Борхард.

Руската компания ще 
има и ексклузивни права 
на единствен доставчик 
по тръбите, опасяват 

се още от ЕК. Но дори и 
споразуменията да бъдат 
предоговорени успешно, 
синхронизацията ще от-
неме време. „Не месеци, 
може би две години”, ко-

ментира още чиновникът. 
На 4 ноември беше напра-
вена първата заварка на 
тръбопровода на терито-
рията на България – край 
монтанското село Ресово. 
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Г-н Ботев, преди месец 

съобщихте, че до края на 

октомври стратегията 

за туризма ще бъде на бю-

рото на премиера. Там ли 

е вече този толкова дълго 

чакан документ? 

Да, стратегията за ту-
ризъм е факт. Изготвянето 
й бе един от основните 
ангажименти, които поех 
при приемането на поста. 
Поех го пред индустрията, 
министър-председателя 
г-н Пламен Орешарски, ви-
цепремиера г-жа Бобева и 
министъра на икономиката 
г-н Стойнев. Много плано-
мерно работихме. Събрахме 
основен масив информация, 
тъжно ми е, но ще призная – 
по-голямата част от външ-
ни източници. Очевидно 
това е проблем за България 
и много сериозно трябва да 
се помисли оттук насетне 
как ще се събира информа-
ция, какви са индикаторите, 
за да може статистиката 
да бъде приведена до ниво 
данни, които да постъпват 
в реално време. 

Така че днес с открито 
чело мога да се изправя и да 
кажа, че работата е свър-
шена, и оттук нататък 
браншовите организации 
трябва да надграждат. Не 
знам дали си давате смет-
ка, но всъщност за 23 го-
дини за първи път се прави 
отраслова стратегия. А ис-
тината е, че не би могло да 
има секторна политика без 
такъв ключов документ. 
Искам да отбележа, че той 
е резултат от усилията на 
много хора, на целия ресор 
туризъм, на безспорни науч-
ни авторитети, към които 
ние се обърнахме – от БАН, 
от Софийския универси-
тет, УНСС и Варненския 
университет. С тях ще 
продължим работата и в 
бъдеще. Това, което имаме 
вече, е по-скоро матрицата 
с основните насоки. Тя пра-
ви взаимовръзката между 
онези фактори, които поз-
воляват нещо да се случи и 
то да се прогнозира с висо-
ка степен на вероятност. 
Показва статистически-
те измерения в конкретни 
цифри и параметри, което 
дава възможност на дър-
жавата да направи изводи 
и да очертае как институ-
ционално и функционално 
те да бъдат изпълнени със 
съдържание. 

Оттук насетне започ-
ва една детайлна работа 
в рамките на 6-8 месеца. 
Трите опорни точки са 
следните – на първо място 
водещият научен потен-
циал на България, на второ 
водещите браншови орга-
низации и индустрията, 
които може би нямат тол-
кова дългосрочна визия за 
нещата, но пък са потопе-
ни в проблемите, рискуват 
своите сили, своите пари 
и знаят най-добре къде ги 
стяга обувката, къде дър-
жавата може да помогне 

още и къде пречи.
На трето място трябва 

да привлечем световни екс-
перти, защото около нас на 
Балканите няма държава, 
която да развива приори-
тетно туризма и да не е 
ползвала техните услуги за 
своя мастерплан. В света 
се броят на пръсти меж-
дународните консултанти, 
които правят световните 
стратегии. Така че избо-
рът няма да бъде труден.

Известно е, че тури-

зъм не може да се прави 

без инфраструктура. В 

този смисъл стратегията 

включва ли и идеи за раз-

витието на такава?

Разбира се, туризмът 
е и генератор за развитие 
на инфраструктурата и по-
требител. Връзката е дву-
странна - от една страна, 
туризмът не би могъл да 
привлича без развита ин-
фраструктура, а от друга, 
на базата на развитието 
си е инициатор, възложител 
на нови промени в инфра-
структурата. Преди броени 
дни в Лондон се състоя сре-
ща на министрите в тури-
зма, бяхме 72-ма предста-
вители от цял свят. Това, 
което там ми направи впе-
чатление, бяха анализите в 
работните групи, където 
се разглеждаха процесите 
за следващите 15, 20, 30 го-
дини. В света политиците 
и ръководството на дър-
жавната администрация 
се занимават с дългосрочни 
стратегии, с визионерство, 
а общата администрация 
движи всекидневните дела. 
Трябва да се предвиждат 
събитията, за да могат да 
се планират и управляват. 
Един от модулите, който 
беше обсъждан, засягаше 
това, че ако допреди 10-15 
години туристите и аген-

циите са били длъжни да се 
съобразяват с авиокомпа-
ниите превозвачи, то сега 
този процес е на път да 
се обърне. Т.е. авиокомпа-
ниите вече трябва да съ-
образяват дейността си с 
дестинациите и начина на 
организация, с графика и на-
земната инфраструктура с 
оглед на туристическия по-
ток. И цифрите са неумоли-
ми. Въпрос на няколко годи-
ни е около 55 процента от 
туристопотока да разчита 
на авиотранспорт.

Така до 2020 г. Китай 
планира да построи на своя 
територия 82 летища, и то 
именно, за да отговори на 
нуждите на своите граж-
дани, които вече са с много 
по-висок статус и могат 
да летят до всяка точка на 
планетата. 

Изводът на световна-
та организация по туризъм 
е, че Чикагската конвенция, 
която регулира авиопрево-
зите и взаимния обмен на 
авиолиниите, е безкрайно 
остаряла с оглед на меж-
дународните реалности на 
пазара и е въпрос на няколко 
години да бъда заменена с 
нов документ, който не би 
трябвало да бъде на дву-
странна реципрочна осно-
ва, а да включва множество 
страни. 

Бъдещото развитие 
на инфраструктурата ще 
следва движението в све-
товен мащаб. Ще бъдем 
свидетели на регионални 
хъбове, които ще покриват 
няколко страни, и локални 
подхъбове, които ще осъ-
ществяват своите полети 
през регионалните. За те-
риторията на Балканите 
ще има едно или две с ха-
рактер на хъбове и няколко 
подхъба. Всичко друго ще 
бъдат полети от точка 
до точка в рамките на въ-

трешното пространство.
България трябва да 

реши дали ще поеме риска 
да прави едно огромно ле-
тище при наличието на 
вече съществуващ хъб 
като Истанбул, или ще 
търси своето място със 
създаването на два реги-
онални подхъба - да речем 
един на морето и един в Со-
фия. Това поставя въпроса и 
за изграждането на много 
малки летища. Ето ви пре-
дизвикателства, за които 
до този момент не сме се 
замисляли. Когато се зала-
гат средства в бюджета 
на една страна, трябва да е 
абсолютно ясно къде, какво 
и как искаме да постигнем 
и да надграждаме, а не да 
започваме на всеки 40-50 
години от нулата.

Смятате ли, че предла-

гаме конкурентни условия 

за културно-исторически 

туризъм, и споделяте ли 

мнението на Божидар 

Димитров, че ни трябва 

национална програма и за 

него?

Нужно ни е национално 

обединение и държавни-
ческа визия и подкрепа за 
културния туризъм. Той 
трябва да е част от голя-
мата ни стратегия, защо-
то има две функционални 
реализации в рамките на 
икономиката – от една 
страна, като самостояте-
лен продукт, за който има 
целеви групи като за Евро-
па най-големите сторонни-
ци на културния туризъм са 
французите, а в световен 
мащаб това е Китай, кой-
то се очертава да стане 
следващият лидер по пъту-
вания.

От друга страна, кул-
турният туризъм може да 
бъде черешката на торта-
та като продукт в рамките 
на кошница от продукти, 
заедно с еко-, СПА и бизнес 
туризма. Вижте едната Ро-
зова долина какво предлага 
– висока концентрация на 
минерални води в Хисаря, 
Баня, Павел баня, много от 
великите открития на гени-
алния ни археолог Георги Ки-
тов в Старосел, Долината 
на тракийските царе и в съ-
седство - Стария Пловдив...

За съживяването на 

този вид туризъм оба-

че също са нужни доста 

средства, а и помощта 

на строителите. Какви 

са начините според вас 

да се привличат средства 

за възстановяването на 

културни паметници и 

превръщането на археоло-

гически обекти в места за 

туризъм? 

Културните паметници 
и археологията са в обсега 
на дейност на културното 
ведомство. Факт е обаче, 
че България има огромен по-
тенциал, който трябва да 
бъде реализиран на базата 
на много сериозна, дори ре-
волюционна промяна в нор-
мативната база. Ние сме 
третата страна в Европа 
по културно-исторически 
артефакти след Италия и 
Гърция. Над 40 000 са опи-
саните находки в България. 
Виждате, че където и да 
се копае, излизат уникални 
неща. Обаче приличаме на 
човек, който е потопен в 
море от злато до рамене-
те, а носи стара шапка, за 
да му подхвърлят бронзови 
парички. Големият проблем 
тук е, че ние все още не 
сме наясно тази публична 
държавна собственост 
от кого се стопанисва, как 
се управлява и как може да 
бъде превърната в продукт, 
който да носи пари на Бъл-
гария. Туризмът е индус-
трия, но в същото време 
познание и образование. 
Специално в тази си част 
последните две функции 
са още по-силни. Това е по-
знание за България, което 
може да привлича чужди ту-
ристи, и образование, дава 
възможност да се придоби-
ят нови знания, да има ци-
вилизационни натрупвания 
и информация между хората 
от различните страни.

 
Накъде трябва да бъде 

насочена законодателна-

та промяна?

Прекрасен е френският 
модел, в който всеки може 
да притежава и замък, но 
не може да го превърне 
в хотел, резиденция или 
ресторант, не може да го 
надстроява. Може да го из-
ползва само като паметник 
на културата и за сметка 
на това не плаща данъци 
и може да инвестира тези 
средства в поддръжката и 
предмета на дейност. 

Очевидно това е някак-
ва форма на концесионира-
не. Само така ще направим 
достояние на света огро-
мното богатство, което 
притежаваме, и ще привле-
чем свежи инвестиции. 

Класация на Еврос-

тат от лятото нарежда 

България на 4-то място 

сред страните от ЕС по 

положителни темпове на 

зимен туризъм през сезон 

2012-2013. Факт е обаче, 

че и за него е нужно да се 

Бранимир Ботев, зам.-министър на икономиката и енергетиката:

Горд съм, че най-после имаме стратегия, с която слагаме          
Снимка Денис Бучел

Бранимир Ботев е магистър по социология от 

Софийския университет, научен сътрудник 1-ва 

степен. Професионалната си кариера започва 

като съветник по управление на министъра на ле-

ката промишленост. Бил е генерален директор на 

Института по маркетинг, работил е във Франция 

с екипа на президента Франсоа Митеран.

От 1988 г. до 1992 г. е генерален директор на 

междуправителствения френско-български цен-

тър за подготовка на висши стопански кадри 

МАРКОМ. Съосновател и съпрезидент на Бълга-

ро-белгийката асоциация Best2Be. През 2006 г. е 

председател на УС на Асоциацията на производи-

телите, вносителите и търговците на спиртни 

напитки в България (АПВТСН), а през следващите 

години е член на УС на Европейската конфедерация 

на производителите на алкохолни напитки (CEPS) 

– Брюксел, член на УС на Националния борд по тури-

зъм, член на Консултативния бизнес научен съвет 

при министъра на земеделието и храните.

Назначен е за заместник-министър на икономи-

ката и енергетиката на 22 юли 2013 г. след пред-

ложение на браншовите организации в туризма.
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        началото на нов подход и дългосрочна визия за бъдещето на отрасъла

подобри сериозно инфра-

структурата. Ще работи-

те ли и в тази насока?

Трябва да правим всичко 
необходимо да се развива-
ме. Не бива да се превръща-
ме в апологети на забрани-
телни режими, а спазвайки 
изцяло европейската регу-
лация и българското зако-
нодателство, да търсим 
начини да оптимизираме 
инвестиционния процес. 
Дадености като нашите 
не се срещат навсякъде и 
е нормално това да предиз-
вика ревност. Господ тук е 
давал, давал с пълни шепи. 
На една много малка тери-
тория имаме 5 високи пла-
нини, 146 планински върха с 
над 2000 м надморска висо-
чина и при 90 процента от 
тях има подходящи северни 
склонове за задържане на 
сняг и развитие на ски зони. 
България има голям плюс с 
наситена мрежа от повърх-
ностни води, която позволя-
ва изграждането на съоръ-
жения за изкуствен сняг, 
без каквито съвременният 
ски туризъм е немислим. 

Ще ви кажа и друго, 
което води до по-сериоз-
ни изводи. За един и същ 
инвестиционен процес по 
изграждане на ски писти и 
туристически зони в Бълга-
рия в сравнение с Австрия 
това отнема над 4 пъти 
повече време и се изис-
кват около 7 пъти повече 
съгласувания и документи. 
Разбирате ли сега защо 
Австрия има развит ски 
туризъм, а ние не. Смятам, 
че трябва максимално да се 
привлекат колегите, които 
се определят като еколози, 
на етапа на проектиране 
и намиране на решение. И 
след като проектът е съз-
даден и отговаря на съот-
ветните норми, да бъдат 
ограничени възможности-
те по административен и 
съдебен ред този процес да 
бъде блокиран. Това е прак-
тиката и в Европа.

Аз съм привърженик на 
идеята за диалог и съв-
местна работа, но да не 
се позволява повече злоупо-
требата с права и превръ-
щането на отделни хора в 
контрольори на инвести-
ционния процес в страна-
та. Вместо да разказват в 
Брюксел колко е лоша Бълга-
рия, да заповядат и да сед-
нат с държавата, инвести-
торите и хората по места 
и да помагат, но в процеса 
на създаване.  

Какво се случва с казу-

са „Банско”? 

Няма казус, който да 
няма решение. Според 
мнението на най-добрите 
анализатори на зимния ту-
ризъм само познатите в 
Европа курорти -  Банско, 
Пампорово, Боровец и Ви-
тоша, се нуждаят от 65 
лифта, за да отговорят на 
световните стандарти 
на наситеност и съоръже-

ност. А ние водим пуниче-
ска война за един. И друг 
пример - в Западна Европа 
има средно между 9 и 12 ли-
фта в курорт. Ние имаме по 
3, като половината са само 
на хартия - остарели, тра-
сирани, но реално и ги няма. 
Нали разбирате гигантска-
та разлика в европейските 
стандарти, които обаче ня-
кой е превърнал в причина за 
война с българския туризъм 
и българската икономика. 
Пак по данни на външни ана-
лизатори страната ни към 
момента привлича годишно 
около 400 хиляди скиори, а 
това число може да бъде 
2 милиона души. В същото 
време, ако развие всичките 
си ареалии, за които се счи-
та, че има дадености - 36 
ски курорта, от които 12 
с международно значение, 
може да се стигне до 25 

милиона. Известно е, че 
зимният турист оставя 
4-4,5 пъти повече пари от 
летния. 

 
Къде почивате вие? 

Почти не мога да си 
спомня последните 25 го-
дини да съм имал истинска 
почивка, но любимото ми 
място е Варна, защото съм 
наполовина варненец. Рес-
таврирах една от наслед-
ствените къщи на дядо ми 
на едно прекрасно място, 
от което се вижда морето 
до нос Емине. Втората ми 
половина е балканджийска, 
аз съм раждан в Карлово и 
по отношение на единение 
с природата за мен няма 
по-привлекателно място 
от Централния Балкан. 
Там няма пътища, ре гио-
нът е див и автентичен, с 
уникална, малко страшна 
природа. Българските пла-
нини са толкова различни в 
красотата си, Господ се е 
забравил, като ни е давал. 
Понякога се питам дали сме 
заслужили всичката красо-
та, която притежаваме - 
тези меки и топли Родопи, 
суровия Пирин, многообра-
зието на Рила с езерата и 

гушещите се падини, мине-
ралните извори и високите 
върхове, с променящото се 
за минути време около Му-
сала и цялото многообразие 
на Балкана от Ком до Емине.

В областта на тури-

зма има много браншови 

организации. Какво ще 

промените в работата на 

министерството с тях? 

В огромната си част 
нещата, които правим, ги 
правим взаимно. Нека не 
забравяме, че те издигна-
ха моята кандидатура, аз 
дойдох от бизнеса и кога-
то администрацията няма 
нужда от мен, ще се върна 
при тях. До този момент 
съм провел 57 срещи с бран-
ша. Не съм отказвал покана 
освен ако не се застъпва с 
друга на отсрещния край на 
България. Не съм магьосник, 

но е хубаво да чуваме не-
щата, да ги дефинираме, да 
бъда трансмисията между 
бранша и правителството. 
Дефинира ли се един про-
блем, обсъжда ли се, той се 
решава. 

Туризмът ще бъде сред 

приоритетите и на нова-

та Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014 

- 2020, която се подготвя 

в момента. Има ли вече 

яснота къде ще бъдат на-

сочени средствата?

Новата програма пред-
полага средства за разви-
тие на туризма по пета ос 
и това е постижение за Бъл-
гария. Аз прекрасно работя 
с колегите от МРР, които 
са управляващият орган. 
Безпокои ме само фактът, 
че когато е договаряна про-
грамата, неправителствени 
организации не са включени 

като директни бенефици-
енти и средствата могат 
да минават само през об-
щините. Това има своите 
минуси, защото туризмът 
е индустрия, която пред-
лага глобални унифицирани 
продукти. Общината като 
административна единица 
рядко съвпада с туристиче-
ския район и с продукта, кой-
то може да бъде предложен. 
Където и да погледнете, 
районирането се осъщест-
вява на базата на други 
критерии - исторически, ци-
вилизационни, културни, и не 
върви по административни 
граници. Много е важно па-
рите от ЕС да служат за 
осъществяване на страте-
гията на държавата като 
цяло, но е прекалено къс-
но за реакция. Проблем на 
планирането у нас е това, 
че нещата много често се 
правят на парче. 

Как ще работите с 

КСБ - строителството 

и туризмът са отрасли, 

които имат много общи 

неща?

Надявам се по същия 
прекрасен начин, по който 
организирате празнен-
ствата си. Строителите 
винаги създават поводи с 
прекрасните си обекти. 

Смятам, че на базата на 
възникналите общи идеи 
ще можем да вложим голя-
ма енергия в съвместната 
ни работа.

България получи през 

август нов мандат като 

член на Изпълнителния 

съвет на Световната ор-

ганизация по туризъм към 

ООН, а вие ще представля-

вате страната там. Как-

ви са очакванията и какви 

са възможностите, които 

ни дава участието в упра-

влението на най-голямата 

и авторитетна туристи-

ческа организация?

Това участие е призна-
ние за страната, за наша-
та роля в световния тури-
зъм. Аз съм избран за член 
на изпълнителния съвет и 
имам прекрасни отношения 
с генералния секретар за 
Европа Талеб Рифай. Един 

изключително мъдър чо-
век с безкрайни познания 
и много силни позиции на 
ниво правителства в цял 
свят. Световната органи-
зация по туризъм към ООН 
е безспорен фактор, когато 
става въпрос за приемане 
на общосветовни или общо-
европейски регулации. Мо-
ето присъствие там дава 
възможност България да 
участва активно при създа-
ването на тези регулации.

Организацията е основ-
ният поддръжник на идеята 
до няколко години визите 
да се издават електронно. 
Вече е ясно, че при наличи-
ето на смартфони, които 
могат и да кодират инфор-
мация, да се редим пред по-
солствата и да чакаме със 
седмици, е отживелица. 
Получаването на виза по 
електронен път и превръ-
щането на телефона в меж-
дународен паспорт, с който 
свободно да се движи човек 
в цял свят, скоро ще бъде 
възможно. Този въпрос беше 
обсъждан и на заседанието 
на министрите в Лондон, 
където ясно се каза, че е 
дори странно, когато всяка 
държава може да гаранти-
ра своята сигурност чрез 
електронен контрол, про-
цесът на издаване на визи 

да няма нищо общо с тех-
нологиите. 

Законът за туризма бе 

обнародван през март, из-

менен на 2 август, има ли 

според вас необходимост 

и от други корекции в нор-

мативния акт и какви са 

недостатъците на съ-

ществуващия закон?

Категорично, това е 
основният документ за 
отрасъла, а е доста деба-
лансиран. От една страна, 
има огромни части, които 
са свръхдетайлизирани и 
включват тежка белетри-
стика, която няма общо 
с нормативните функции, 
които трябва да се изпъл-
няват. От друга - много 
съществени въпроси са из-
пуснати от нормативната 
уредба, която трябва да ре-
гулира този закон. Ние под-
готвяме сериозни промени, 

които министър Стойнев 
е поискал, и се надяваме до 
няколко седмици да ги пред-
ложим в МС, който да бъде 
вносител в НС. Знам, че и 
народни представители 
имат конкретни идеи, кои-
то най-вероятно в зала ще 
намерят приложение. 

Туризмът е сред во-

дещите индустрии за 

страната ни и формира 

над 12,5% от БВП. Има ли 

нужда от собствено ми-

нистерство?

Този въпрос не е към 
мен. Както ви казах, аз 
поех ангажимент туризмът 
да има своята национална 
стратегия и да има ясно 
засилено присъствие на 
браншовите организации в 
целия процес. Процедурите 
по ЗОП вече стават след 
съгласуване с браншовите 
организации, в комисиите 
те имат представители, 
в контрола по прилагането 
също. Не съм далеч от иде-
ята част от категоризаци-
ята да се прави от бранша, 
защото това е световна 
тенденция. Саморегулаци-
ята много често работи 
по-добре от регулацията, 
която държавата се опит-
ва да наложи. 

Поех и ангажимент ин-

дустрията да получи пола-
гащото й се място като 
структуроопределящ отра-
съл в икономиката и това 
да има адекватен израз в 
бюджета. Тук срещнах пъл-
ното разбиране и подкрепа 
на премиера и вицепреми-
ера Даниела Бобева. Горд 
съм, че най-после туризмът 
ще има бюджет, който не в 
проценти, а в пъти ще над-
хвърля досегашния за на-
ционална реклама и целеви 
пазари.

Ще кажа още нещо – 
туризмът е записан за 
първи път като отделна 
национална политика в ця-
лостната структура на 
бюджета на държавата. 
А каква ще бъде институ-
ционалната рамка, е въпрос 
на политическа прецен-
ка. Огромният потенциал 
трябва да работи в полза 
на държавата.

Снимка Влади Георгиев

Зам.-министър Бранимир 

Ботев заедно с министъра 

на туризма, търговията и 

занаятите на Франция Силвия 

Пинел по време на 35-ото 

издание на международния 

туристически салон Top Resa 

в Париж.
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Инж. Розета Маринова, председател на ОП на КСБ - Плевен:

Крайно наложително е да се въведе ред при обществените поръчки

Свилена Гражданска 

Инж. Маринова, кои ще са 

основните приоритети в ра-

ботата ви през новия мандат 

като председател на ОП на 

КСБ - Плевен? 

Постът, за който ме избраха 
колегите, по никакъв начин няма 
да промени моята досегашна 
ангажираност към проблемите 
на строителния бранш и тяхно-
то разрешаване чрез намесата 
на КСБ. Вторият ми мандат 
като председател ми дава въз-
можност да  доразвия мои идеи 
и планове за работата на ОП. 
Според мен е необходимо да се 
разшири ролята на областните 
представителства, да се пра-
вят по-често срещи на ръковод-
ството с членовете на КСБ по 
места и съвместно да се ини-
циират дискусии с органите на 
местната власт по проблеми в 
региона и в защита на лоялната 
строителна дейност. Смятам 
за правилно управителният съ-
вет да вземе решение за лимит 
на финансови средства, с които 
ОП да разполагат за мероприя-
тия и срещи.  

Много е важно в кризисния 
период да обединим усилията си 
за по-ефективна борба със си-
вия сектор. Необходима е наме-
сата на всички заинтересовани 
в тази насока - на общинските 
органи, на представителите на 
РДНСК и инспекциите по тру-
да, на колегите проектанти от 
Камарата на архитектите в 
България и Камарата на инжене-
рите в инвестиционното проек-
тиране. Трябва да активираме 
членовете на КСБ, колегите ни 
в ЦПРС да не бъдат безучастни 
и да приемат ширещата се кон-
куренция от  нелегитимна стро-
ителна дейност като нормална, 
защото ако сами не си помог-
нем, трудно ще получим помощ 

от другите.

Какво е състоянието на 

строителния бранш в област-

та? 

То не прави изключение от 
цялостното недобро положение 
в страната. Основна причина 
за това са силно ограничените 
инвестиции в региона. В част-
ния сектор те са сведени до 
минимум - само за неотложни-

те дейности, а при обществе-
ния сектор практически само по 
европейските програми. Мигра-
ционният процес от областта, 
предимно на млади и образовани 
хора, е допълнителен фактор, 
отразяващ се негативно върху 
бранша, най-вече върху жилищ-
ното строителство.

Броят на вписани компании 
в ЦПРС – 86, е точен показа-
тел за състоянието на секто-
ра в областта. Преобладават 
малките и средните фирми – 
резултат от липсата на ико-
номически растеж и на инвес-
тиционни намерения в региона. 
Много компании изпаднаха в 
неплатежоспособност поради 
невъзможност да обслужват ли-
зингови и кредитни договори за 
оборудване. Намаля значително 
броят на фирмите, участващи 
в тръжни процедури, защото не 
могат да осигурят изискуемите 
банкови гаранции и изисквания-
та за представяне на подобни 
изпълнени обекти, висок обем 
строителна дейност, постоя-
нен състав на инженерно-тех-
нически кадри и квалифициран 
работнически персонал.

Какви са трудностите, с 

които се сблъскват строите-

лите в района? 

Проблемите са общовалидни. 
При положение че преобладава-
щият дял от инвестициите в 
строителството е от евро-

пейски програми и обществени 
средства, нормално е трудно-
стите да са свързани с тър-
говете. Друг проблем, който 
за съжаление се превръща в 
традиция, е междуфирмената 
задлъжнялост вследствие на 
забавените плащания.

Крайно наложително е да се 
въведе ред при обществените 
поръчки. Необходимо е изгот-
вяне на единни критерии, во-
дещи до по-обективна оценка, 
респективно минимализиране 
на субективния фактор, тоест 
обратното на досегашната 
практика.

Нужно е да стане факт раз-
биването на поръчките на от-
делни по-малки самостоятел-
ни обекти, за да могат да се 
включват малките и средните 
фирми. Недопустимо е да се 
обявяват тръжни процедури, в 
които инвеститорът не е ре-
шил цялостното финансиране на 
дейностите. След договаряне-
то и разплащане на аванс около 
30% строителят със собстве-
ни средства довършва обекта 
и изчаква плащането понякога 
за период от няколко месеца. 
Сивият пазар принуждава ком-
паниите да контрактуват про-
екти, но обикновено за малките 
и средните фирми резултатът 
е фатален, увеличава се между-
фирмената задлъжнялост и т.н.

Въпреки очакванията за на-
маляване на бумащината все 
още тръжните документи са 
доста и излишно обемни. Те са 
пълни с данни, които ги има в 
публичния регистър, с високи и 
понякога необясними условия за 
поддържане на мащабен маши-

нен парк или високообразовани 
специалисти от всички възмож-
ни строителни специалности и 
много други такива.  

В тази насока централното 
ръководство на КСБ и тези на 
областните представителства 
трябва по-активно да поставят 
проблемите пред органите на 
държавната и местната власт. 

Как протича работата на 

Комисията по професионална 

етика? 

При нас постъпиха мно-

го писма с жалби и сигнали за 
нередности, касаещи строи-
телния бранш като цяло. Раз-
глеждаха се абсолютно всички 
материали,  като задължително 
се насочваха за становище към 
съответното областно пред-
ставителство, в което бяха 
проблемните фирми или обекти. 
Организираха  се срещи и про-
верки при жалбоподателите или 
двете страни се призоваваха на 
среща с нас. Участвахме в засе-
дания на Комисията за водене-
то, поддържането и ползването 
на ЦПРС и правихме съвместни 
ревизии на фирми по наше пред-
ложение.  

Комисията се самосезира 
за проблемни тръжни процеду-
ри. В тази връзка изпратихме 
писма до Комисията за защита 
на конкуренцията, Национално-
то сдружение на общините в 
Република България, Агенцията 
по обществени поръчки, минис-
търа на земеделието и храните 
като управляващ орган на Про-
грамата за развитие на селски-
те райони, зам.- министъра на 
регионалното развитие и ръко-
водител на управляващия орган 
на ОП „Регионално развитие“. 

По своя характер получени-
те жалби при нас могат да се 
разпределят в няколко групи. В 
тях влизат неуредени финансо-
ви взаимоотношения, касаещи 
забавени плащания; неспазени 
договорни задължения от мо-
нополисти и др.; дискримина-
ционни или други незаконосъ-
образни условия в тръжните 
документации; трудовоправни 
нерешени проблеми от работо-
дател; неправомерни действия 

при вписване на фирми в ЦПРС;  
некачествено извършено стро-
ителство и неспазени договор-
ни условия при строителство и 
продажби на жилищни имоти и 
др.

За съжаление преобладават 
жалбите от последните две 
групи и посочените нарушите-
ли често са фирми, които са в 
сивия сектор или частни пред-
приемачи, към които комисията 
не може да предприеме действия 
по  прилагания Кодекс за профе-
сионална етика на строителя. 

Снимка Денис Бучел
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Инж. Любомир Шербетов, председател на ОП на КСБ - Велико Търново: 

Членството в Камарата трябва да е гордост за всеки строител

Свилена Гражданска 

Инж. Шербетов, какво е 

състоянието на строителния 

бранш в областта? 

Няма да кажа нещо различно 
от колегите, като заявя, че то 
е под критичния минимум. Във 
вестник „Строител“ бяха пуб-
ликувани данни от Националния 
статистически институт, че  
продукцията в сектора през 
септември е с 46% под пико-
вите й равнища от 2008 г. По 
неписано правило кризата първо 
удря строителите. Хубавото е, 
че развитието на икономиката 
първоначално се забелязва в на-
шия отрасъл. 

Камарата на строителите 
в България, въпреки че е съз-
дадена преди шест години, е 
израснала най-много от всич-
ки други браншови организа-
ции в инвестиционния процес. 
Смятам, че и на национално, 
и на регионално ниво едва ли 
има друга, която да е изгра-
дила свои структури във вся-
ка област. Това направи силна 
нашата гилдия. Участието на 
фирмите в КСБ трябва да е 
гордост за всеки строител. 

Членовете на ОП на КСБ - 
Велико Търново, са 32-ма, като 
допреди четири години те са 
били 91. Регистрираните в ЦПРС 
са 89, т.е. около една трета са 
част от областното предста-
вителство. Камарата е дока-
зала за шестте си години съ-
ществуване своята сила. Друг 
е въпросът дали всички, които 
желаят да бъдат членове, имат 
правото да влязат. Има много 
фирми, които фалираха и завля-
коха много наши представители 
със средства, а сега се опит-
ват отново да станат част от 
организацията ни. Необходимо 
е да има критерии за членство. 
Колкото по-голяма е Камарата, 
самата структура е по-силна. 
Не бива обаче на всяка цена все-
ки да бъде част от КСБ. 

В момента приключва из-
граждането на първия етап от 
водния цикъл на Велико Търново, 

който е за 38 млн. лв. Има обя-
вени обществени поръчки за 
Свищов и за Павликени за кана-
лизация и водоснабдяване. Текат 
и поръчки по Програмата за раз-
витие на селските райони. На-
дявам се, че в тях малките фир-
ми биха успели да се включат. 
Разбира се, ако процедурите не 
са така направени, че предвари-
телно да предрешават изпълни-
теля. 

Какви са трудностите, с 

които се сблъскват строите-

лите в района? 

Обществените поръчки, 
които се провеждат при нас, са 
предимно за големи проекти във 
водния и в пътния сектор. Мал-
ките и средните фирми нямат 
възможност да участват. Тър-
говете се печелят от големите 
строители. След това започва 
договарянето кой да стане под-
изпълнител. Често наши членове 
не могат да си получат редовно 
изработените средства. Кре-
дитирането в момента също е 
замразено и това затруднява 
работата на компаниите. 

За мен проблемът с невъз-
можността за участие в об-
ществените поръчки би могъл 
да се преодолее с промените 
в ЗОП за, които Камарата на 
строителите в България е ак-
тивен радетел. Друг е въпросът 
дали трябва да се правят час-
тични изменения в нормативния 
акт, или да се изготви изцяло 

нов. Практиката показва, че в 
редица закони, не само касаещи 
нашия бранш, промяна в даден 
текст, целяща подобряване на 
условията, води до проблем в 
друг. Дано измененията в ЗОП 
да бъдат наистина добри и да 
подпомогнат малкия и средния 
бизнес. 

Като участник в общест-
вените поръчки много често 
засичам тръжна документация, 
в която само името на компа-
нията, която трябва да спече-
ли, не е записано. Всяка община 
и ведомство разписват свои 
критерии за избор. Необходимо 
е унифициране на тръжните ус-
ловия. Писането на документи 
за определен участник създава 
корупционната практика, която 
наблюдаваме при търговете. 
Неслучайно почти всяка поръчка 
попада в Комисията за защита 
на конкуренцията, което води 
до спиране на европроектите. 
Статистиката, която изнася 
правителството, е, че има неус-
воени средства въпреки липса-
та на работа за строителите. 
Наистина трябва да се направи 

коренна промяна на 
ЗОП, за да се стан-
дартизират доку-
ментите,  които 
фирмите трябва да 
подготвят за учас-
тие. Убеден съм, че 
по този начин по-
вече компании ще 
имат достъп до ев-
ропейските пари. 

Междуфирмена-
та задлъжнялост 
съществува, но тя 
е по-малка, откол-
кото преди четири-
пет години. Може 
би тогава и стро-
ителството беше 
по-голямо.  Бавно 
ставаха разплаща-
нията с главния из-

пълнител, а от своя страна и 
той забавяше плащанията към 
подизпълнителите си. Може би 
сега липсата на обеми и това, 
че държавата изчиства задър-
жаните средства към фирмите, 
намалиха междуфирмената за-
длъжнялост. Преди четири годи-
ни имах 1 млн. и половина взема-
ния, в момента те са сведени до 
50 000 - 60 000 лв. В разговор с 
колеги също разбирам, че не ча-
кат големи суми. За съжаление 
сме отписали вземанията си от 
фирмите, които фалираха. 

Сивият сектор е болна тема 
за всички строители, които са с 
легализирана дейност, т.е. впи-
сани в ЦПРС. Нерегламентирани-
те фирми работят често като 
подизпълнители или на малки 
обекти. Тук не виждам силната 
ръка на РДНСК, която трябва да 
преследва точно тези компании. 
Би следвало на УС да се помисли 
за наше участие за подпомага-
не на борбата за намаляване на 
порочната практика обекти да 
се изграждат от нерегламенти-
рани фирми. 

Крайно време е да се разра-
боти закон за строителството. 
Той би регламентирал взаимоот-
ношенията между отделните 
звена в инвестиционния процес. 
Липсата на подобна нормативна 
база ни пречи много.  

Има ли частни инвестиции 

в областта, или разчитате ос-

новно на евросредствата?

Географското положение на 
нашия град е такова, че ние сме 
в центъра на Северна България. 
Нашата област е привлекател-
на за инвеститорите. Няма 
хранителна верига у нас, която 
да няма свой обект тук. Има ин-
терес и за купуване на земи за 
строителство на цехове. Също 
така зърнопроизводителите са 
едни от хората, които търсят 
нашите услуги за изграждане 

на зърнобази през последните 
години. 

Как работите с местната 

и държавната власт в района? 

От пет години имаме член в 
комисията по архитектура към 
областта, който взема участие 
при разглеждането на всички по-
големи проекти. За съжаление 
общините не канят наши пред-
ставители в комисиите за из-
бор на изпълнители. Смятам, че 
включването ни би било добре, 
тъй като нашето присъствие 
би осигурило по-голяма прозрач-
ност и сигурност за фирмите, 
които кандидатстват. 

Иначе контактите с общи-
ните са прекрасни. Винаги са 
уважавали нашите мероприя-
тия. Работим също така до-
бре и с местната гимназия по 
строителство, архитектура и 
геодезия по проекта „Аз мога да 
строя“. Подпомагаме и дейност-
та на ветераните строители в 
областта. 

Тук искам да спомена за ре-
монта на църквата „Свети све-
ти Константин и Елена“ във Ве-
лико Търново. Идеята се породи 
преди две години на честване 
на празника на строителя. КСБ 
осигури до някакво ниво финан-
сиране на обновяването на хра-
ма, който повече от двайсет 
години беше обграден със ста-
ро ръждясало скеле. Възстано-
вена е покривната конструкция. 
Църквата вече има малко по-ху-
бав вид. Разбира се, има нужда 
от допълнителни средства, за 
да функционира. Това, което 
беше обещано от Камарата на 
строителите в България на на-
ционално ниво, беше изпълнено, 
а ремонтът се осъществи от 
фирми, членове на ОП на КСБ - 
Велико Търново. То беше опреде-
лено като добро дело от кмета 
на града Даниел Панов и от мит-
рополията. 

Любомир Шербетов е роден през 1954 г. Завършил 

е строителния техникум в Старата столица, 

от 1980-а е магистър строителен инженер - 

хидромелиоративно строителство от УАСГ. 

Във Варна специализира „Научна организация 

на производството, труда и управлението в 

строителството”.

В момента е изпълнителен директор на „Водстрой 

ВТ” АД. Трудовата му кариера започва през 1980 г. 

в стопанско предприятие „Водно стопанство“ 

като технически ръководител. От 1987 до 1989 г. 

работи като хидроинженер в Куба. От 1992 г. е 

изпълнителен директор на „Водно строителство – 

ВТ“ АД, а от 2012-а на „Водстрой ВТ“ АД. Член е на 

„Лайънс клуб – Велико Търново”.

Снимки Денис Бучел
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Защитата на интересите на бранша беше основната цел на дискусията

Страницата 
подготви
Емил Христов

Секция „Инженерна ин-
фраструктура“ към КСБ и 
Българската браншова ка-
мара „Пътища“ проведоха 
втора среща във връзка с 
новите правила за провеж-
дане на обществени по-
ръчки на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) за 
зимното поддържане за пе-
риода 2014-2018 г. Събити-
ето се състоя във Велико 
Търново. В дискусията бе 
включено и изработване на 
становище и решение за 
предоставянето му пред 
отговорните институции 
– АПИ, Министерството 
на регионалното развитие 
и Министерския съвет. 
Модератори бяха предсе-
дателят на секция „Инже-
нерна инфраструктура“ 

инж. Росен Колелиев, инж. 
Иван Бойков - изп. дирек-
тор на КСБ, Николай Ива-
нов, председател на Упра-
вителния съвет на ББК  
„Пътища“, и инж. Валентин 
Зеленченко, председател 
на ОП на КСБ - Добрич.

По време на срещата 
беше взето решение за из-
лъчване на представите-
ли от бранша за участие 
в Консултативния и Екс-
пертно-икономическия съ-
вет към АПИ. В края на ме-
роприятието се проведе 
и дискусия по проблемите 
на пътната инфраструк-
тура, като бяха дадени 
предложения към отговор-
ните институции по поли-
тиката за състоянието, 
развитието и финансира-
нето й. „През последните 
две години българското 
правителство предприе 
активни действия за ус-

корено изграждане на 
пътища, както и за про-
мени в законодателство-
то. Целта е създаване на 
условия за по-ефективно 
използване на технически-
те средства и системи 
за контрол и изменения 
на нормативната база в 
съответствие с изисква-
нията на европейските 
директиви за безопасно 
движение“, заяви предсе-
дателят на секция „Инже-
нерна инфраструктура“ 
инж. Росен Колелиев пред 
събралите се участници. 
Той бе категоричен обаче, 
че нещастията по пъти-
щата, които се случват 
всеки ден, не могат да бъ-
дат приети като нормал-
но състояние, още повече 
че голяма част от тях са 
предотвратими, и подчер-
та, че опазването на жи-
вота и здравето на хора-

та е приоритетен въпрос, 
по който ще продължават 
да се осъществяват ак-
тивни действия. „Голяма 
част от фирмите, които 
са членове на ББК „Пъти-
ща“, са и в КСБ, включи-
телно и в ръководството. 
И до този момент, когато 
са обсъждани общи ини-
циативи, нещата са се 
случвали по начин, който 
се подкрепя и от двете 
структури. Отворени сме 
за всякакви предложения 
от страна на КСБ“, каза 
от своя страна Николай 
Иванов, председател на 

Управителния съвет на 
ББК  „Пътища“. Неговото 
мнение е, че в по-дълго-
срочен план е необходимо 
да се намери устойчив и 
достатъчен финансов ре-
сурс за републиканските 
и общинските  участъци, 
което да допринесе за из-
граждане на съвременна  
пътна инфраструктура, 
отговаряща на високите 
изисквания за безопасност 
и комфорт.

Споделени бяха и някои 
притеснения, засягащи 
бранша, за чието решение 
са необходими ясни и точ-

ни законодателни промени. 
Общото мнение на органи-
заторите беше, че трябва 
да се изработи дългосроч-
на стратегия, което може 
да бъде постигнато чрез 
поставяне на определени 
изисквания към отгова-
рящите за това власти. 
За тази цел от КСБ, ББК 
„Пътища“ и ББА „Пътна 
безопасност“ излязоха със 
съвместно обръщение до 
министър-председателя 
на България Пламен Оре-
шарски и до министъра на 
регионалното развитие 
Десислава Терзиева. 

ОБРЪЩЕНИЕ
от браншовите организации на пътностроителния бранш

Уважаеми господа, 

Ние, представителите на пътностроителния бранш, считаме, че от години 
средствата, заделени от бюджета за текущ ремонт и пътно поддържане на РПМ, 
са крайно недостатъчни. Тези средства не отговарят на Националната стратегия 
за подобряване на безопасността на движение по пътищата на Република Бълга-
рия, както и на поетия ангажимент на страната ни към Европейската харта за 
пътна безопасност. Всеки лев, заделен за пътно поддържане, е насочен към спа-
сяване на най-ценното – човешкия живот. Отчитайки недопустимо високия брой 
на жертвите на пътнотранспортни произшествия в нашата страна, предлагаме 
парите, заделени от правителството на Република България в бюджет 2014 г. за 
текущ ремонт и поддържане, да бъдат завишени с поне 50 млн. лв. и всяка следваща 
година да има значителен ръст до достигане на 600 млн. лв. за година. Целта е 
годишно да бъдат рехабилитирани около една десета от РПМ, с което ще бъдат 
изкоренени порочните явления като кръпки на асфалта, липса на маркировка и 
сигнализация, обрасъл път и т.н., все до болка познати недостатъци, характерни 
за българските пътища.

Да посрещнем 2020 г. с по-малко жертви от ПТП и рехабилитирана пътна  
мрежа.

    Камара на строителите в България

    ББК „Пътища“

    ББА „Пътна безопасност“

 До:   Пламен Орешарски 

   министър-председател на Република България 

  

 Копие до:  Десислава Терзиева 

   министър на регионалното развитие

Инж. Иван Бойков - изп. директор на КСБ (в средата), инж. Росен Колелиев, председател на 

секция „Инженерна инфраструктура“ на КСБ, и Николай Иванов, председател на УС на ББК  

„Пътища“, взеха участие в дискусията по проблемите на пътната инфраструктура

Камарата на строителите 
в България и ръководството на 
Бюрото ЦЕРН на Института за 
ядрени изследвания и ядрена енер-
гетика (ИЯИЯЕ) към Българската 
академия на науките проведоха 
общ работен семинар. На него 
българските фирми бяха запозна-
ти със строителната програма 
на Европейската организация 
за ядрени изследвания (ЦЕРН). 
Нейният представител Луиджи 
Шибил презентира редица инже-
нерни проекти на организацията. 
Той запозна гостите с правила-
та и условията за спечелването, 
договарянето и изпълнението на 
проекти. От страна на КСБ на 
срещата присъстваха инж. Ни-
колай Станков, зам.-председател 
на Управителния съвет на КСБ, и 
инж. Джани Антова, главен екс-
перт „Международна дейност“ 
към организацията. 

Участниците обсъдиха раз-
личните начини за включване в 

строителната програма, която 
им бе представена и успяха да се 
е убедят в мащабите на инфра-
структурата, която се изгражда 
от европейската ядрена органи-
зация. Разбра се, че вече има бъл-
гарски фирми, които участват в 
програмата със свои високотех-
нологични изделия. Също така 

стана ясно, че под различни форми 
ЦЕРН се посещава от млади бъл-
гарски учени, а изследователи от 
структурата имат възможност 
чрез лекционни форми да предста-
вят постиженията си. Това бе и 
акцентът в изказването на гл. ас. 
д-р Бойко Вачев, който е ръково-
дител на Бюро ЦЕРН към БАН. По 

думите му българската държава 
е в дълг към изграждането на ин-
фраструктурата.

„Ние изследваме не само Все-
лената, но и атома, и протона, 

занимаваме се с астрофизика, ас-
трономия, а големият ускорител 
на частици работи много добре 
в момента“, заяви пред участни-
ците в семинара Луиджи Шибил. 

Инж. Николай Станков, зам.-председател на КСБ, представи дейността на 

Камарата

Снимки авторът
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Мартин Славчев

Клубовете на стро-
ителите ветерани в ця-
лата страна вече са 15. 
След създадените звена 
в София, Пловдив, Само-
ков, Ямбол, Бургас, Сливен, 
Стара Загора, Ловеч, Бла-
гоевград и Пазарджик бяха 
проведени учредителните 
събрания в Горна Оряхови-
ца, Велико Търново, Добрич, 

Варна и Плевен. 
„Идеята за създаване-

то на Национален клуб на 
строителите ветерани се 
роди още преди 2-3 години. 
Тогава аз и трима мои ко-
леги решихме да учредим 
тази структура”, заяви 
инж. Виктор Шарков, и.д. 
председател на организа-
цията. НКСВ бе създаден 
на 29 март 2013 г. В мо-
мента тече учредяване 
на представителства по 
места. 

„Искаме да обединим и 
да приобщим към тази ини-
циатива всички ветерани 
строители, архитекти, ин-
женери, земемери, лесовъди 
и производители на строи-
телни материали. По този 
начин ще можем да пока-

жем на по-младите поколе-
ния, че и ние сме творили 
и сме създали значителни 
материални блага на тази 
земя”, каза още инж. Шар-
ков.

Той сподели пред при-
състващите,  че няма 
нужда те да чакат някак-
ви нареждания „отгоре”, а 
трябва сами да се органи-
зират в различни инициа-
тиви на местно ниво. 

Събранията по места 
протекоха при огромен 
интерес и висока посеща-
емост, като бройката на 
присъстващите учреди-
тели нарастваше във все-
ки следващ град, в който 
нашият екип пристигаше. 
В Горна Оряховица се съ-
браха 12 души. Във Велико 
Търново – над 35. В Добрич 
бройката на строителите 
ветерани достигна над 50. 
При голям интерес проте-
коха и събранията във Ва-
рна и Плевен.

За председател на клу-
ба в Горна Оряховица беше 
избран инж. Йордан Мин-
чев, за негов заместник 
-  Станчо Александров, а за 
секретар – Иванка Йорда-
нова. 

„Тук ще бъде мястото, 
където ще коментираме 
случващото се в нашия 
град. Ще търсим и кон-
такт с местната власт, 
на която можем да бъ-
дем полезни със съвети и 
опит”, сподели новоизбра-
ният председател инж. 
Йордан Минчев. 

„Смятам, че създава-
нето на такъв клуб е една 
добра инициатива. В Горна 
Оряховица има много го-
леми строители”, допълни 
Станчо Александров. 

Във Велико Търново 
учредителното събрание 
беше проведено в област-
ното представителство 
на Камарата на строите-
лите в България. На съби-

тието присъства и пред-
седателят на ОП на КСБ 
инж. Любомир Шербетов. 

„Уважаеми колеги, осо-
бено ми е приятно да за-
стана пред вас и да ви 
поздравя за това хубаво 
намерение, по случай което 
сме се събрали. В залата 
виждам изтъкнати доайени 
в нашата професия. С по-
вечето от вас се познавам 
лично. Надявам се, че нова-
та структура ще работи 
в тясно сътрудничество 
с областното представи-
телство на Камарата на 
строителите в града. Вяр-
вам, че във ваше лице ще 
намерим кадърни помощни-
ци, които биха могли да по-
магат на фирмите със своя 
опит”, каза инж. Шербетов. 

„Факт е, че в момента 
се намираме в ситуация на 
криза. Но рестартът на 
една икономика в дадена 
страна започва именно от 
строителството”, допълни 
той. 

За ръководство на зве-
ното на НКСВ във Велико 
Търново бяха избрани инж. 
Никола Бакърджиев – пред-
седател, инж. Атанас Ата-
насов - зам.-председател, и 
инж. Мария Петрова – се-
кретар. 

В Добрич събранието 
бе ръководено от бившия 
председател на област-
ното представителство 
инж. Илия Михайлов. На съ-
битието присъства и инж. 
Велико Десов, член на УС 
на НКСВ и координатор на 
дейността в Североизточ-

на България. 
За председател на 

местния клуб единодушно 
беше избран Райно Митев. 
В ръководството влизат 
още Кръстанка Иванова, 
Георги Митков, Владимир 
Иванов и Иван Петров. 

„Сърдечно ви благо-

даря за доверието, което 
ми гласувате. Всички ние 
– многохилядната добру-
джанска строителна ар-
мия, бяхме изпълнители в 
изграждането на матери-
ално-техническата база 
в нашия регион. Ние сме 
изградили обекти в сфе-
рата на промишлеността, 
болниците, училищата, 
детските ясли и градини, 
сградите на културата, 
спортните съоръжения, 
жилищата, черноморските 
комплекси Русалка и Ал-
бена, главните пътни ар-
терии и т.н. Всичко това 
е нашата гордост”, заяви 
Райно Митев. 

По време на учредява-
нето на новия клуб строи-
телят ветеран Иван Радев 
даде личен пример с една 
благородна инициатива. 
Книгата за строителство-

то в региона, която той е 
написал, бе представена 
на присъстващите, като 
авторът обяви, че прихо-
дите, събрани от нейната 
продажба по време на засе-
данието, ще бъдат дарени 
в касата на новото звено 
на НКСВ. 

„Радвам се, че успяхме 
да съберем голяма част от 
строителите ветерани в 
града на тази наша пър-
ва сбирка. Виждам, че тук 
присъстват колеги, които 
все още работят актив-
но, което е похвално. Вие 
сте хората, които може да 
предадете част от вашия 
опит на по-младите. Не са 
толкова много браншовете 
в България, които успяват 
да отделят необходимото 
внимание на всички възра-
сти. Очаквам да осъщест-

вим добра съвместна ра-
бота в бъдеще.” Това каза 
инж. Христо Димитров, 
председател на ОП на КСБ 
- Варна, по време на учре-
дителното събрание на 
местния клуб. 

За ръководство на 
структурата в морския 
град бяха избрани: Иван 
Курбанов – председател, 
Димчо Василев – зам.-пред-
седател, членове – Георги 
Ташков, Пенчо Петров и Ге-
орги Димитров. 

По време на учредител-
ното събрание в Плевен, 
което се проведе в сгра-
дата на местното ОП на 
КСБ, за председател на 
клуба бе избран инж. Васил 
Иванов, за зам.-председа-
тел – инж. Христо Хри-
стов, а за секретар – инж. 
Павлина Ангелова.

Уважаеми проф. Иван Сакарев,

Твоят професионален път е свързан с преподава-
телска дейност и като ректор на УАСГ, и с реалното 
строителство през втората половина на миналия 
век като директор на Центъра за научноизследова-
телска и развойна дейност към Главно управление на 
пътищата,  и като министър на строителството, 
архитектурата и промишлеността за строителни 
материали.

Голям е личният ти принос в решаването на жи-
лищния проблем с прилагане на съвременни строител-
ни системи, при изграждане на базата на образова-
нието, здравеопазването, културата. 

По твое време се построиха мощности на енерге-
тиката, промишлеността, хидротехническото и път-
ното строителство, задграничното строителство в 
Африка, Близкия изток и бившия Съветски съюз.

Ние, твоите съратници, колеги и приятели, най-
сърдечно те поздравяваме с 80-годишния ти юбилей 
и ти желаем добро здраве и дълголетие.

Национален професионален клуб „Строител”

Учредителното заседание 

в Плевен бе водено от 

инж. Розета Маринова

Продължава учредяването на регионални звена по места

Събранието във Варна

Ръководството на клуба в Горна Оряховица - Йордан Минчев, 

Станчо Александров, Иванка Йорданова

Председателят на клуба във Велико Търново Никола Бакър-

джиев (в средата), инж. Любомир Шербетов - председател на 

областното представителство, и инж. Виктор Шарков

Инж. Велико Десов (в средата) и Райно Митев – председател на 

организацията в Добрич

Снимки авторът
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ÏÐÀÂÈËÍÈÊ
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се опре-
делят:

 1. редът за вписване и воде-
не на Централния професионален 
регистър на строителя, наричан 
по-нататък „регистъра”;

 2. изискванията към строи-
телите, които кандидатстват 
за вписване в регистъра;

 3. условията и редът за из-
ползване на отделните процеду-
ри от електронната структура 
на регистъра.

Чл. 2. (1) Комисията по чл. 
26 от Закона за Камарата на 
строителите (ЗКС), наричана 
по-нататък „комисията”, създа-
ва, поддържа и ръководи функцио-
нирането и използването на ре-
гистъра съгласно ЗКС и устава 
на Камарата на строителите в 
България, наричана по-нататък 
„камарата”.

 (2) Организацията и дей-
ността на комисията се регла-
ментират с правилник, приет от 
управителния съвет на камара-
та.

 (3) Комисията по ал. 1 е не-
зависим орган на камарата, чи-
ято дейност се осъществява в 
съответствие със ЗКС и с раз-
поредбите на този правилник и 
на правилника по ал. 2.

Чл. 3. Към камарата се съз-
дава звено „Регистър”, състоящо 
се от щатни служители на ка-
марата и структурирано като 
централно звено „Регистър” и 
звена „Регистър” в областните 
представителства на камарата.

Чл. 4. На вписване в регис-
търа подлежат строителите, 
които изпълняват строежи на 
територията на Република Бъл-
гария от първа до пета кате-
гория съгласно чл. 137, ал. 1 от 
Закона за устройство на тери-
торията (ЗУТ) или отделни ви-
дове строителни и монтажни 
работи (СМР), посочени в Кла-
сификацията на икономически-
те дейности (КИД-2008), позиция 
„Строителство”.

Чл. 4а. В регистъра могат 
да се впишат холдингови друже-
ства, които имат в структу-
рата си вписан/и в регистъра 
строител/и.

Чл. 5. (1) Строителите, кои-
то изпълняват строежи от пър-
ва до пета категория съгласно 
чл. 137, ал. 1 ЗУТ и които подле-
жат на вписване в регистъра съ-
гласно чл. 3, ал. 2 ЗКС, могат да 
се вписват в една или повече от 
следните групи:

1. първа група: строежи от 
високото строителство (жи-
лищно, общественообслужващо, 
промишлено), прилежащата му 
инфраструктура, електронни съ-
общителни мрежи и съоръжения;

2. втора група: строежи от 
транспортната инфраструкту-
ра;

3. трета група: строежи от 
енергийната инфраструктура;

4. четвърта група: строежи 
от благоустройствената инфра-
структура, хидротехническото 
строителство и опазването на 
околната среда.

(2) Видът и броят на групите 
от регистъра, в които строите-
лят желае да се впише, се опре-
делят със заявлението за впис-
ване съгласно чл. 10, ал. 1.

(3) Строител, вписан първо-

начално в регистъра в заявена 
от него група, може да кандидат-
ства за вписване и в други групи 
по реда на глава четвърта.

(4) Във всяка група съгласно 
ал. 1 се обособяват следните 
подгрупи:

1. строежи от първа до пета 
категория;

2. строежи от втора до пета 
категория;

3. строежи от трета до 
пета категория;

4. строежи от четвърта и 
пета категория.

(5) Изискванията към стро-
ителите за вписването им в 
групите по ал. 1 и в техните 
подгрупи по ал. 4 се определят 
в съответствие с глава втора.

(6) Строежите по чл. 137, ал. 
1 ЗУТ се разпределят по групи и 
категории, както следва:

1. първа група:

1.1. първа категория:

1.1.1. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 1, буква „г” – строежи, криещи 
опасност от взрив, от значи-
телно вредно въздействие върху 
околната среда или от разпрос-
транение на отровни или вредни 
вещества;

1.1.2. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 1, буква „е” – строежи, при кои-
то не се допуска прекъсване на 
технологичния процес;

1.1.3. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 1, буква „и” – производствени 
предприятия с капацитет над 
500 работни места и съоръже-
нията към тях;

1.1.4. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 1, буква „к” – производствени 
сгради, инсталации, съоръжения, 
прилежаща инфраструктура и 
други на металургичната и хи-
мическата промишленост;

1.1.5. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 1, буква „л” – други строежи 
от високото строителство, при-
лежащата му инфраструктура, 
електронни съобщителни мрежи 
и съоръжения с национално значе-
ние, определени с акт на Минис-
терския съвет;

1.1.6. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 1, буква „м”" – недвижими кул-
турни ценности с категория 
„световно значение” и „нацио-
нално значение”, както и сгради в 
границите и охранителните зони 
на археологическите резервати 
извън урбанизирани територии;

1.1.7. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 1, буква „н” – реконструкция и 
основен ремонт на строежите 
от тази категория;

1.2. втора категория:

1.2.1. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 2, буква „д” – сгради и съоръже-
ния за обществено обслужване 
с капацитет над 1000 места за 
посетители;

1.2.2. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 2, буква „е” – производствени 
сгради, инсталации, съоръжения, 
прилежаща инфраструктура и 
други с капацитет от 200 до 500 
работни места и съоръженията 
към тях;

1.2.3. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 2, буква „и” – реконструкция и 
основен ремонт на строежите 
от тази категория;

1.3. трета категория:

1.3.1. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 3, буква „б” – строежи от ви-
сокото строителство и други 
мрежи, съоръжения и инстала-
ции, непопадащи в горните ка-
тегории;

1.3.2. строежи по чл. 137, 

ал. 1, т. 3, буква „в” – жилищни и 
смесени сгради с високо застро-
яване; сгради и съоръжения за 
обществено обслужване с разгъ-
ната застроена площ над 5000 
кв. м или с капацитет от 200 до 
1000 места за посетители;

1.3.3. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 3, буква „г” – производствени 
сгради, инсталации, съоръжения, 
прилежаща инфраструктура и 
други с капацитет от 100 до 200 
работни места и съоръженията 
към тях;

1.3.4. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 3, буква „ж” – реконструкция и 
основен ремонт на строежите 
от тази категория;

1.3.5. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 3, буква „з” – електронни съ-
общителни мрежи и съоръжения, 
изграждани от магистрален тип 
на национално ниво, включително 
съобщителни и базови станции;

1.4. четвърта категория:

1.4.1. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 4, буква „б” – жилищни и сме-
сени сгради със средно застро-
яване; сгради и съоръжения за 
обществено обслужване с раз-
гъната застроена площ от 1000 
до 5000 кв. м или с капацитет от 
100 до 200 места за посетители;

1.4.2. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 4, буква „в” – производствени 
сгради, инсталации, съоръжения, 
прилежаща инфраструктура и 
други с капацитет от 50 до 100 
работни места и съоръженията 
към тях;

1.4.3. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 4, буква „д” – реконструкция и 
основен ремонт на строежите 
от тази категория и вътрешни 
преустройства на сградите от 
първа до четвърта категория, с 
които не се засяга конструкци-
ята им;

1.4.4. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 4, буква „е” – недвижими 
културни ценности с категория 
„местно значение”;

1.4.5. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 4, буква „ж” – електронни 
съобщителни мрежи и съоръже-
ния, изграждани в урбанизирани 
територии с високо и средно за-
строяване;

1.5. пета категория:

1.5.1. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 5, буква „а” – жилищни и сме-
сени сгради с ниско застрояване, 
вилни сгради, сгради и съоръже-
ния за обществено обслужване 
с разгъната застроена площ до 
1000 кв. м или с капацитет до 100 
места за посетители;

1.5.2. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 5, буква „б” – производствени 
сгради, инсталации, съоръжения, 
прилежаща инфраструктура и 
други с капацитет до 50 работни 
места и съоръженията към тях;

1.5.3. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 5, буква „в” – строежи от 
допълващото застрояване извън 
тези по шеста категория;

1.5.4. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 5, буква „г” – реконструкции, 
преустройства, основни ремон-
ти и смяна предназначението на 
строежите от тази категория;

1.5.5. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 5, буква „д” – електронни 
съобщителни мрежи и съоръже-
ния, изграждани в урбанизирани 
територии с ниско застрояване;

1.5.6. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 5, буква „е” – недвижими кул-
турни ценности с категория 
„ансамблово значение” и „за све-
дение”;

2. втора група:

2.1. първа категория:

2.1.1. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 1, буква „а” – автомагистра-
ли, скоростни пътища и пътища 
I и II клас от републиканската 
пътна мрежа, железопътни ли-
нии, пристанища и летища за 
обществено ползване, метропо-
литени и съоръженията към тях;

2.1.2. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 1, буква „л” – други строежи 
от транспортната инфраструк-
тура с национално значение, оп-
ределени с акт на Министерския 
съвет;

2.1.3. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 1, буква „н” – реконструкция и 
основен ремонт на строежите 
от тази категория;

2.2. втора категория:

2.2.1. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 2, буква „а” – пътища III 
клас от републиканската пътна 
мрежа, първостепенната улична 
мрежа I и II клас и съоръженията 
към тях;

2.2.2. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 2, буква „и” – реконструк-
ция и основен ремонт на стро-
ежите от тази категория;

2.3. трета категория:

2.3.1. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 3, буква „а” – общински 
пътища, улици от първостепен-
ната улична мрежа III и IV клас и 
съоръженията към тях;

2.3.2. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 3, буква „б” – елементи 
на транспортната инфраструк-
тура и други мрежи, съоръжения 
и инсталации, непопадащи в гор-
ните категории;

2.3.3. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 3, буква „ж” – рекон-
струкция и основен ремонт на 
строежите от тази категория;

2.4. четвърта категория:

2.4.1. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 4, буква „а” – частни 
пътища, улици от второстепен-
ната улична мрежа V и VI клас и 
съоръженията към тях;

2.4.2. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 4, буква „д” – реконструк-
ция и основен ремонт на стро-
ежите от тази категория;

3. трета група:

3.1. първа категория:

3.1.1. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 1, буква „б” – преносни проводи 
(мрежи) на техническата инфра-
структура и съоръженията към 
тях в областта на електроснаб-
дяването, топлоснабдяването, 
газоснабдяването и други дей-
ности;

3.1.2. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 1, буква „з” – електриче-
ски централи и топлоцентрали с 
мощност над 100 мегавата;

3.1.3. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 1, буква „л” – други строежи 
от енергийната инфраструкту-
ра с национално значение, опре-
делени с акт на Министерския 
съвет;

3.1.4. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 1, буква „н” – реконструкция и 
основен ремонт на строежите 
от тази категория;

3.2. втора категория:

3.2.1. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 2, буква „б” – разпреде-
лителни проводи, съоръжения и 
устройства към тях в областта 
на електроснабдяването, топло-
снабдяването, газоснабдяването 
и други дейности;

3.2.2. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 2, буква „ж” – електриче-
ски централи и топлоцентрали с 

мощност от 25 до 100 мегавата;
3.2.3. строежи по чл. 137, 

ал. 1, т. 2, буква „и” – реконструк-
ция и основен ремонт на стро-
ежите от тази категория;

3.3. трета категория:

3.3.1. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 3, буква „б” – елементи 
на енергийната инфраструктура 
и други мрежи, съоръжения и ин-
сталации, непопадащи в горните 
категории;

3.3.2. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 3, буква „д” – електриче-
ски централи и топлоцентрали с 
мощност до 25 мегавата, с из-
ключение на обекти за производ-
ство на енергия по чл. 147, ал. 1, 
т. 14;

3.3.3. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 3, буква „ж” – рекон-
струкция и основен ремонт на 
строежите от тази категория;

4. четвърта група:

4.1. първа категория:

4.1.1. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 1, буква „б” – преносни проводи 
(мрежи) на техническата инфра-
структура и съоръженията към 
тях в областта на водоснабдя-
ването;

4.1.2. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 1, буква „в” – строежи, 
необходими за предпазване и за-
щита на населението и възста-
новяване на районите от бед-
ствия и аварии;

4.1.3. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 1, буква „д” – хидротехнически 
съоръжения, криещи опасност 
от наводнения, в т.ч. язовири и 
прилежащите им съоръжения и 
временно строителство;

4.1.4. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 1, буква „ж” – съоръжения 
за геозащита и брегоукрепване 
по реките и морския бряг;

4.1.5. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 1, буква „л” – други стро-
ежи от благоустройствената 
инфраструктура, хидротехниче-
ското строителство и опазва-
нето на околната среда с нацио-
нално значение, определени с акт 
на Министерския съвет;

4.1.6. строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 1, буква „н” – реконструкция и 
основен ремонт на строежите 
от тази категория;

4.2. втора категория:

4.2.1. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 2, буква „б” – разпреде-
лителни проводи, съоръжения и 
устройства към тях в областта 
на водоснабдяването и канализа-
цията;

4.2.2. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 2, буква „г” – съоръже-
ния и инсталации за третиране 
на отпадъци и закриване на депа 
за отпадъци чрез повърхностно 
запечатване с горен изолиращ 
екран;

4.2.3. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 2, буква „и” – реконструк-
ция и основен ремонт на стро-
ежите от тази категория;

4.2.4. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 2, буква „к” – сгради и съ-
оръжения на мини, рудници и ка-
риери, в т.ч. за ликвидацията им, 
както и строежи, свързани с от-
страняване на екологични щети 
в района на въздействието им;

4.3. трета категория:

4.3.1. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 3, буква „б” – елементи 
на водоснабдителните и кана-
лизационните мрежи, хидротех-
нически, хидромелиоративни и 
други мрежи, съоръжения и ин-
сталации, непопадащи в горните 
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категории;
4.3.2. строежи по чл. 137, 

ал. 1, т. 3, буква „е” – паркове и 
градини с площ над 1 хектар;

4.3.3. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 3, буква „ж” – рекон-
струкция и основен ремонт на 
строежите от тази категория;

4.4. четвърта категория:

4.4.1. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 4, буква „г” – паркове, 
градини и озеленени площи до 1 
хектар;

4.4.2. строежи по чл. 137, 
ал. 1, т. 4, буква „д” – реконструк-
ция и основен ремонт на стро-
ежите от тази категория.

Чл. 6. Строителите, които 
изпълняват отделни видове СМР, 
посочени в КИД-2008, позиция 
„Строителство”, и които под-
лежат на вписване в регистъ-
ра съгласно чл. 3, ал. 2 ЗКС, се 
вписват в регистъра в самос-
тоятелна група с подразделяне, 
съответстващо на КИД-2008.

Чл. 7. Строителите, вписани 
в регистъра по чл. 6, могат да 
кандидатстват и за вписване по 
реда на чл. 4.

Чл. 8. С решение на управи-
телния съвет на камарата по 
предложение на комисията към 
регистъра могат да се създават 
допълнителни групи, предназна-
чени за вписването на лица, кои-
то подпомагат отрасъл „Строи-
телство”, като производители и 
доставчици на строителни ма-
териали, полуфабрикати и изде-
лия за влагане в строежите и др.

Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИ-

ТЕЛИТЕ
Чл. 9. (1) В регистъра се 

вписват строители, които от-
говарят на следните изисквания:

1. нямат ликвидни и изиску-
еми публични данъчни задължения 
и задължения за задължителни 
осигурителни вноски, както и 
лихви, свързани с тези задълже-
ния, освен ако компетентният 
орган е допуснал разсрочване или 
отсрочване на задълженията;

2. не са обявени в несъстоя-
телност и не се намират в про-
изводство по несъстоятелност 
или ликвидация;

3. разполагат с изискващото 
се техническо оборудване за из-
вършване на заявените СМР;

4. разполагат с необходимия 
персонал, нает по трудови дого-
вори:

а) за техническо ръководство 
на строежите;

б) за контрол върху качество-
то на изпълнение на строител-
ството, за съответствие на 
строителните продукти, влага-
ни в строежите, със съществе-
ните изисквания за безопасност;

в) за контрол по спазването 
на здравословни и безопасни ус-
ловия на труд;

г) за организиране изпълне-
нието на дейности по управле-
ние при кризи;

д) други лица, за които с нор-
мативен акт се изисква да са 
наети по трудов договор;

5. наетият технически пер-
сонал притежава необходима-
та правоспособност съобразно 
придобитата специалност и об-
разователно-квалификационна 
степен, професионален опит, по-
знания и техническа компетент-
ност по отношение на национал-
ното му законодателство;

6. наетите работници при-
тежават необходимата про-
фесионална квалификация за 
изпълнение на извършваните 

строителни дейности;
7. имат валидна застрахов-

ка за вредите, които могат да 
настъпят вследствие на неиз-
пълнение на задълженията им, 
изисквани по действащи норма-
тивни актове.

(2) За изпълнението на стро-
ежи от първа категория в ре-
гистъра се вписват строители, 
които освен на изискванията по 
ал. 1 отговарят и на следните 
условия:

1. средносписъчна численост 
на персонала – не по-малко от 50 
души за предходната година;

2. нетни приходи от продаж-
би за предходната финансова го-
дина – не по-малко от 3 000 000 
лв.;

3. балансова стойност на 
дълготрайните материални ак-
тиви за предходната финансова 
година – над 500 000 лв.

(3) За изпълнението на стро-
ежи от втора категория в ре-
гистъра се вписват строители, 
които освен на изискванията по 
ал. 1 отговарят и на следните 
условия:

1. средносписъчна численост 
на персонала – не по-малко от 30 
души за предходната година;

2. нетни приходи от продаж-
би за предходната финансова го-
дина – не по-малко от 1 500 000 
лв.;

3. балансова стойност на 
дълготрайните материални ак-
тиви за предходната финансова 
година – над 200 000 лв.

(4) За изпълнение на обекти-
те по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква 
„м”, чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” и 
чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „е” ЗУТ 
в регистъра се вписват строи-
тели, които отговарят на изис-
кванията по ал. 1, имат опит в 
областта на реставрацията и 
консервацията на обекти – кул-
турни ценности, и в състава на 
персонала им участва квалифи-
циран специалист – архитект.

(5) Изискванията по ал. 2 и 
3 не се прилагат за строители, 
вписани в регистъра за изпълне-
ние на обектите по ал. 4.

(6) Вписаните в регистъра 
строители могат да изпълняват 
строежи от съответната група 
и категория, за която са вписани, 
както и строежи от по-ниска ка-
тегория от същата група.

Глава трета
РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВ-

ЛЕНИЕ
Чл. 10. (1) Комисията под-

готвя образците на заявленията 
и ги предоставя на строители-
те.

(2) Заявлението, придружено 
от съответните документи, 
се подава в звено „Регистър” в 
съответното областно пред-
ставителство на камарата по 
седалище на строителя. 

(3) Чуждестранните лица, 
извършващи строителство на 
територията на Република Бъл-
гария, подават заявления в цен-
тралното звено „Регистър”.

Чл. 11. (1) Областното 
звено „Регистър” изпраща елек-
тронния формат на заявлението, 
придружено от документите към 
него, на хартиен носител до цен-
трално звено „Регистър”.

 (2) Комисията взема реше-
ние за вписване или отказ от 
вписване въз основа на подадено 
заявление по образец, придруже-
но от съответните документи, 
в 14-дневен срок от постъпване-
то им.

Чл. 12. Всеки строител може 

да оттегли подадено заявление 
до комисията, преди последната 
да се е произнесла с решение по 
съответното заявление.

Чл. 13. Удостоверението за 
вписване се получава от звено 
"Регистър" по седалище на стро-
ителя от лицето, представлява-
що строителя, или упълномоще-
ното от него лице.

Чл. 14. (1) В удостоверение-
то за вписване в регистъра се 
вписват групата строежи съ-
гласно чл. 5, ал. 1 и категориите 
строежи съгласно чл. 5, ал. 4.

(2) В удостоверението за 
пета група строежи се вписват 
отделните видовете СМР съ-
гласно КИД-2008, позиция „Стро-
ителство”.

(3) Когато строителят, впи-
сан в регистъра за изпълнението 
на строежи от първа или втора 
категория, престане да съот-
ветства на изискванията на 
чл. 15, ал. 2 и 3 ЗКС, той подава 
заявление за промяна във вписва-
нето.

(4) След извършване на про-
мяната във вписването комиси-
ята издава на строителя удос-
товерение по чл. 33.

Чл. 15. При отказ от впис-
ване в 14-дневен срок комисията 
писмено уведомява заявителя. 
Уведомлението съдържа следна-
та информация:

1. датата и мястото на из-
даване;

2. пълното наименование на 
строителя и правно-организа-
ционната форма;

3. седалището и адреса на 
управление на строителя;

4. лицето, представляващо 
строителя;

5. основанията съгласно ЗКС, 
въз основа на които се отказва 
вписването на строителя в ре-
гистъра;

6. номера на протокола, с кой-
то комисията отказва вписване-
то на строителя в регистъра.

Чл. 16. (1) При наличие на 
обстоятелствата по чл. 21, ал. 
1 ЗКС комисията заличава стро-
ителя от регистъра.

(2) Заличаването се извърш-
ва с решение на комисията, за 
което тя писмено уведомява 
строителя.

(3) След изтичане на една го-
дина от решението на комисия-
та за заличаване от регистъра 
строителят може да подаде ново 
заявление за вписване.

Чл. 17. Отказът от вписва-
нето и заличаването от регис-
търа се обжалват по реда на 
Административнопроцесуалния 
кодекс.

Глава четвърта
ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА НА 

РЕГИСТЪРА
Чл. 18. (1) Структурата на 

електронната система на ЦПРС 
се състои от следните информа-
ционни блокове: „Нормативни до-
кументи”, „Комисия”, „Вписани в 
регистъра”, „Справки в регистъ-
ра”, „Звено „Регистър”, „Заличени 
от регистъра”, „Форум за стро-
ители”, „Форум за потребители”, 
„Годишни проверки”.

(2) Структурата на елек-
тронната система на ЦПРС се 
състои от следните блокове по 
отделните процедури на регис-
търа: „Вписване в регистъра на 
БЮЛ”, „Вписване в регистъра на 
ЧЮЛ”, „Изгубени удостоверения”, 
„Промяна в обхвата – разшире-
ние”, „Промяна в идентифика-
цията”, „Деклариране на опит”, 
„Промяна в обстоятелствата”, 

„Процедура по чл. 20, ал. 2 ЗКС”, 
„Промяна в обхвата – добровол-
но свиване”, „Процедура по чл. 14, 
ал. 3 от Правилника на ЦПРС”.

(3) Промени в структурата 
могат да се извършват с реше-
ние на комисията.

(4) Информационните мате-
риали в електронната страница 
на регистъра се публикуват с 
резолюция на ръководител звено 
„Регистър”.

Глава пета
ПЪРВОНАЧАЛНО ВПИСВАНЕ В 

РЕГИСТЪРА
Чл. 19. (1) Строителите, 

които подлежат на вписване в 
регистъра, подават заявление 
до председателя на комисията, 
като заявяват групата и катего-
риите, в които желаят да бъдат 
вписани.

(2) Строителите, които под-
лежат на вписване в регистъра, 
могат да се впишат в една или 
повече групи съгласно чл. 5 в за-
висимост от конкретната им 
специализация и опит.

(3) Към заявлението за впис-
ване се прилагат:

1. дипломи, удостоверяващи 
техническата правоспособност 
и квалификацията на технически 
правоспособния персонал;

2. справка от НАП за актуал-
но състояние на всички действа-
щи трудови договори;

3. удостоверение за вписване 
в публичния регистър по чл. 165 
от Закона за културното наслед-
ство – в случаите по чл. 15, ал. 4 
от Закона за Камарата на стро-
ителите;

4. справка за притежаваните 
от строителя машини, съоръже-
ния и оборудване за изпълнение-
то на строителни работи по 
видове, брой и технически пара-
метри;

5. документ за проведено 
обучение на лицето по чл. 15, 
ал. 1, т. 4, буква „в” ЗКС;

6. документи (лицензи, сер-
тификати и др.), разрешаващи 
на строителя или на неговите 
работници да извършват стро-
ителство, свързано с изгражда-
нето или ползването на съоръже-
ния с повишена опасност;

7. справка за числеността и 
квалификацията на персонала по 
категории;

8. справка за проведено ква-
лификационно обучение на инже-
нерно-техническия персонал и на 
работниците през последните 
три години, с изключение на слу-
чаите по чл. 16, ал. 4 ЗКС;

9. справка за изпълнените 
от строителя строежи през 
последните три години (по вид 
и местонахождение) и обем на 
изпълненото строителство, с 
изключение на случаите по чл. 
16, ал. 4 ЗКС;

10. документи за изпълнени-
те от строителя строежи; 

11. справка за изпълнените 
строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, 
буква „м” и чл. 137, ал. 1, т. 4, 
буква „е” и т. 5, буква „е” ЗУТ, 
придружена със становище на 
Националния институт за не-
движимото културно наследство 
относно качеството на изпълне-
ние на строежите – в случаите 
по чл. 15, ал. 4, или еквивалентна 
справка, издадена от съответ-
ните компетентни органи на 
държава – членка на Европей-
ския съюз, или на друга държа-
ва – страна по Споразумението 
за Европейското икономическо 
пространство – в случаите по 
чл. 15, ал. 4 ЗКС;

12. документи за обстоятел-
ствата по чл. 16, ал. 3, т. 10 и 
11 ЗКС;

13. справка за застрахова-
телна осигуреност по чл. 15, ал. 
1, т. 7 ЗКС;

14. платежен документ за 
внесена цена за вписване в ре-
гистъра;

15. финансова информация от 
годишните финансови отчети за 
последните три години, с изклю-
чение на случаите по чл. 16, ал. 
4 ЗКС.

(4) Обстоятелствата по 
декларирания опит се удостове-
ряват с документи, съставени 
съгласно действащата норма-
тивна уредба.

Чл. 20. (1) В случаите, кога-
то строителят е лице, което 
има право да извършва такава 
дейност по законодателството 
на държава – членка на Европей-
ския съюз, или на друга държава 
– страна по Споразумението 
за Европейското икономическо 
пространство, за вписване в ре-
гистъра се подава заявление по 
образец.

(2) Към заявлението за впис-
ване се прилагат:

1. копие на документ, удос-
товеряващ правото да се из-
пълняват строежи, издаден от 
компетентен орган на държава 
– членка на Европейския съюз, 
или на друга държава – страна по 
Споразумението за Европейско-
то икономическо пространство, 
придружено с официален превод 
на български език, извършен в 
съответствие с Правилника за 
легализациите, заверките и пре-
водите на документи и други 
книжа, утвърден с ПМС № 184 от 
1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 
г.; посл. изм., бр. 103 от 1990 г.) и 
с Конвенцията за премахване на 
изискването за легализация на 
чуждестранни публични актове 
(ДВ, бр. 45 от 2001 г.), или посоч-
ване на нормативния акт и съ-
ответното правно основание, по 
силата на което заявителят има 
право да извършва дейността;

2. документите по чл. 19, ал. 
3, придружени с официален пре-
вод на български език, извършен 
в съответствие с Правилника 
за легализациите, заверките и 
преводите на документи и дру-
ги книжа и с Конвенцията за 
премахване на изискването за 
легализация на чуждестранни 
публични актове.

 Глава шеста
ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2 

ЗКС
Чл. 21. (1) Строителят 

представя ежегодно до 30 юни 
в комисията, чрез звено „Регис-
тър” по седалище на строителя, 
заявление по чл. 20, ал. 2 ЗКС за 
последната финансова година.

(2) Към заявлението се при-
лагат:

1. документ за обстоятел-
ствата по чл. 16, ал. 3, т. 10 ЗКС;

2. финансова информация от 
годишния финансов отчет за по-
следната година.

(3) Информацията по ал. 1 и 
2 се представя на хартиен и на 
електронен носител.

(4) Към заявлението се прила-
га платежен документ за внесе-
на цена за годишно обслужване в 
регистъра.

Чл. 22. Комисията издава 
контролен талон към удостове-
рението за вписване в 14-дневен 
срок след получаване на докумен-
тите по чл. 20, ал. 2 ЗКС.
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Глава седма
ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПРОИЗ-

ВОДСТВЕН ОПИТ
Чл. 23. (1) Производствени-

ят опит се декларира в заявле-
ние по образец съгласно указани-
ята на комисията.

(2) Към заявлението се при-
лагат:

1. разрешение за строеж;
2. договор за строителство;
3. констативен акт образец 

№ 15 за установяване годността 
за приемане на строежа;

4. констативен протокол за 
приемане на СМР.

(3) Строителят може да при-
ложи разрешение за ползване или 
удостоверение за въвеждане в 
експлоатация и референция, из-
дадена от възложителя.

Глава осма
ПРОМЯНА В ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯТА
Чл. 24. (1) Строителят уве-

домява в 14-дневен срок коми-
сията за всяка промяна на об-
стоятелствата, подлежащи на 
вписване по чл. 16, ал. 3, т. 1 и 
2 ЗКС.

(2) На строителя се издава 
ново удостоверение с контролен 
талон към него в 14-дневен срок.

Глава девета
ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛ-

СТВАТА
Чл. 25. (1) Със заявлението 

за промяна в обстоятелства-
та строител заявява настъпи-
ли промени в данните, които са 
част от основанията за вписва-
не, съгласно чл. 20, ал. 1 ЗКС.

(2) Строителят уведомява в 
14-дневен срок комисията чрез 
звено "Регистър" по седалище на 
строителя за всяка промяна на 
обстоятелствата, подлежащи 
на вписване по чл. 16, ал. 3, т. 3, 
4, 5, 6, 7 и 8 ЗКС.

Глава десета
РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА 

НА ВПИСВАНЕ

Чл. 26. (1) Строител, вписан 
в регистъра за изпълнението на 
определена група и категория 
строежи, може да подава заяв-
ление за вписване за изпълне-
нието на строежи от по-висока 
категория от дадената група и/
или за вписването в друга група 
строежи и/или за изпълнението 
на отделни видове СМР, посочени 
в КИД-2008, позиция „Строител-
ство”, не по-рано от три месе-
ца от датата на последната му 
промяна в обхвата на вписване.

(2) Заявление за разширяване 
на обхвата на вписване в регис-
търа може да се подаде след по-
даване на заявление по чл. 20, ал. 
2 ЗКС за предходната година, с 
изключение на случаите, в които 
заявлението за разширяване на 
обхвата на вписване се подава в 
годината на първоначално впис-
ване в регистъра.

(3) Ако с данните от послед-
ния годишен финансов отчет 
строителят не покрива изис-
кванията по чл. 15, ал. 2 и 3 ЗКС 
при разширяване на обхвата на 
вписване, той доказва достиг-
нати междинни резултати през 
текущата година.

(4) В случая на ал. 3 към заяв-
лението се прилагат:

1. удостоверение, издадено 
от НАП за декларирани данни, 

което съдържа информация за 
сумираните данъчни основи на 
облагаемите доставки, включи-
телно доставките при условия-
та на дистанционни продажби с 
място на изпълнение на терито-
рията на страната;

2. счетоводна справка, със-
тавена към последно число на 
месеца, предхождащ този на по-
даване на заявлението, с която 
се доказва изискуемата от ЗКС 
стойност на ДМА;

3. справка от НАП за актуал-
но състояние на всички действа-
щи трудови договори към дата-
та на подаване на заявлението 
за разширяване на обхвата на 
вписване.

(5) Към заявлението за впис-
ване се прилага платежен доку-
мент за внесена цена за разши-
ряване на обхвата на вписване в 
регистъра.

(6) Въз основа на подаденото 
заявление по ал. 1 комисията раз-
ширява обхвата на вписване на 
строителя. 

(7) На строителя се издава 
ново удостоверение с контролен 
талон към него в 14-дневен срок.

Глава единадесета
ДОБРОВОЛНО СВИВАНЕ НА 

ОБХВАТА НА ВПИСВАНЕ

Чл. 27. (1) Строител, вписан 
в регистъра за изпълнението на 
определена група и категория 
строежи, може да подава заявле-
ние за доброволно свиване на об-
хвата на вписване в регистъра.

(2) Въз основа на подадено-
то заявление по ал. 1 комисията 
взема решение за промяна в об-
хвата на вписване в регистъра.

(3) На строителя се издава 
ново удостоверение с контролен 
талон към него в 14-дневен срок.

Глава дванадесета
ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 3 

ОТ ПРАВИЛНИКА

Чл. 28. (1) Строител, вписан 
в регистъра за изпълнението на 
първа или втора категория стро-
ежи, който с последния финансов 
отчет не отговаря на изисква-
нията по чл. 15, ал. 2 и 3 ЗКС, се 
привежда в съответствие, като 
подава заявление съгласно чл. 14, 
ал. 3. 

(2) Въз основа на подадено-
то заявление по ал. 1 комисията 
взема решение за промяна в об-
хвата на вписване в регистъра.

(3) На строителя се издава 
ново удостоверение с контролен 
талон към него в 14-дневен срок.

Глава тринадесета
ВРЕМЕННО ИЛИ ЕДНОКРАТ-

НО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Чл. 29. (1) В случаите на 
временно или еднократно пре-
доставяне на строителни услу-
ги лицата, които имат право да 
извършват такава дейност по 
законодателството на държа-
ва – членка на Европейския съюз, 
или на друга държава – страна 
по Споразумението за Европей-
ското икономическо простран-
ство, уведомяват комисията 
по чл. 26 ЗКС (централно звено 
„Регистър” – София) за пълното и 
точно наименование на строежа 
съгласно издаденото разрешение 
за строеж на основание чл. 148 
ЗУТ или пълното и точно наиме-
нование на строителните и мон-
тажните работи по сключения с 
главния изпълнител договор.

(2) Към уведомлението по ал. 
1 се прилагат:

1. копие на документ, удос-
товеряващ правото да се из-
пълняват строежи, издаден от 
компетентен орган на държава 
– членка на Европейския съюз, 
или на друга държава – страна по 
Споразумението за Европейско-
то икономическо пространство, 
придружено с официален превод 
на български език, извършен в 
съответствие с Правилника за 
легализациите, заверките и пре-
водите на документи и други 
книжа и с Конвенцията за пре-
махване на изискването за ле-
гализация на чуждестранни пуб-
лични актове, или посочване на 
нормативния акт и съответно-
то правно основание, по силата 
на което заявителят има право 
да извършва дейността;

2. копие на разрешението за 
строеж или копие на договора 
с главния изпълнител на стро-
ежа и копие на разрешението за 
строеж.

(3) Информацията за лицата 
по ал. 1 се публикува в отделен 
списък към регистъра.

(4) Комисията издава удосто-
верение за извършване на едно-
кратна или временна строител-
на услуга за конкретен строеж 
на територията на Република 
България, което покрива необхо-
димия обхват на вписване в Цен-
тралния професионален регис-
тър на строителя за изпълнение 
на този строеж.

Глава четиринадесета
ПУБЛИЧНОСТ
Чл. 30. Информацията в ре-

гистъра е публична. Тя се публи-
кува на електронната страница 
на регистъра, с изключение на 
информацията, представляваща 
лични данни.

Чл. 31. (1) В публичната 
част на регистъра за строите-
лите, вписани в регистъра, се 
посочва следната информация:

1. правно-организационна 
форма, търговска фирма (наи-
менование), седалище и адрес 
на управление, регистрация на 
строителя съгласно законода-
телството по неговата регис-
трация;

2. адрес за кореспонденция и 
контакт;

3. начин на управление, пред-
ставителство и лица, предста-
вляващи строителя;

4. ЕИК на строителя;
5. обща текстова информа-

ция за строителя;
6. производствен опит;
7. финансова информация за 

последните три години;
8. номера на издадените 

удостоверения за вписване на 
строителя в регистъра;

9. номер и дата на протокол 
на комисията за вписване на 
строителя;

10. групата и категорията 
на строежите или отделните 
видове СМР съгласно позиция 
„Строителство” от КИД-2008, 
за които е вписан строителят;

11. срок на валидност на кон-
тролния талон, неразделна част 
от удостоверението за вписва-
не в регистъра.

(2) За декларираните стро-
ежи и/или отделни СМР публично 
е достъпна следната информа-
ция: година на изпълнение, наи-
менование и местонахождение 
на строежа по разрешение за 
строеж, № и дата на разрешение 
на строеж, възложител, дата на 
акт образец № 15, описание на 

изпълнените СМР. 
(3) Публично достъпни са фо-

токопия на следните документи: 
акт образец № 15, констативен 
протокол, вътрешноведомстве-
ни документи, аналогични на 
акт образец № 15, документ за 
приключен етап/част от стро-
еж, разрешение за ползване или 
удостоверение за въвеждане в 
експлоатация, референция. 

(4) Публично достъпно е фо-
токопие на заявлението по чл. 
20, ал. 2 ЗКС.

(5) Строители, които от 
създаването си осъществяват 
дейност за период, по-малък от 
три години, предоставят инфор-
мация по ал. 1, т. 6 и 7 за послед-
ната година от дейността си.

(6) Всеки може да извършва 
справки в публичната част на 
регистъра по ЕИК или фирма.

(7) Информацията от регис-
търа, представляваща лични 
данни, се предоставя по ред, оп-
ределен със закон.

Чл. 32. Писмени справки за 
извършени вписвания в регистъ-
ра се издават по ред, утвърден 
от комисията.

Глава петнадесета
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИС-

ВАНЕ И КОНТРОЛЕН ТАЛОН
Чл. 33. (1) На вписания в ре-

гистъра строител комисията 
издава удостоверение по обра-
зец (формат А4), утвърден от 
управителния съвет.

(2) Удостоверението по ал. 1 
съдържа информация за:

1. шестцифрения номер на 
вписване в регистъра;

2. пълното наименование на 
строителя и правно-организа-
ционната форма;

3. седалището и адреса на 
управление на строителя;

4. лицето, представляващо 
строителя;

5. ЕИК на строителя;
6. групата и категорията на 

съответните строежи съгласно 
чл. 137, ал. 1 ЗУТ или отделните 
видове СМР съгласно позиция 
„Строителство” от КИД-2008, 
за които е вписан строителят;

7. номера на протокола на ко-
мисията за решението за впис-
ване.

(3) Удостоверението се под-
писва от председателя на коми-
сията и председателя на управи-
телния съвет на камарата.

Чл. 34. (1) При вписването 
на строител в регистъра коми-
сията издава към удостовере-
нието за вписване в регистъра 
контролен талон.

(2) Контролният талон се 
преиздава ежегодно след пода-
ване на заявлението по чл. 20, 
ал. 2 ЗКС. 

(3) Контролният талон е 
неразделна част от удостове-
рението за вписване и съдържа 
следната информация:

1. двуцифрен пореден номер;
2. пълното наименование на 

строителя и правно-организа-
ционната форма;

3. ЕИК на строителя;
4. номер на удостоверение за 

вписване в регистъра;
5. валидност на контролния 

талон.

Глава шестнадесета
ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА
Чл. 35. (1) За нанасяне на ин-

формацията в регистъра по чл. 
16, ал. 3 ЗКС се разработва спе-

циализиран програмен продукт.
(2) Централното звено „Ре-

гистър” извършва техническото 
водене и поддържане на регистъ-
ра.

(3) Централното звено „Ре-
гистър” отговаря за:

1. своевременното и пълно 
нанасяне на информацията в 
регистъра съгласно чл. 16, ал. 3 
ЗКС след решението на комисия-
та за вписване;

2. актуализацията за настъ-
пили промени на обстоятелства-
та, подлежащи на вписване в ре-
гистъра;

3. подготовката на справки 
за вписаните в регистъра стро-
ители.

(4) В края на всеки календа-
рен месец информацията от ре-
гистъра се записва еднократно 
на електронен носител и се съх-
ранява на място извън седалище-
то на камарата по решение на 
комисията.

Чл. 36. (1) Право на достъп 
до пълната информация в регис-
търа имат председателят на 
камарата или упълномощеното 
от него лице от управителния 
съвет на камарата, членовете 
на комисията и длъжностните 
лица от централно звено „Ре-
гистър” по ред, утвърден от ко-
мисията.

(2) Председателят на кама-
рата, членовете на комисията и 
длъжностните лица подписват 
декларация за конфиденциалност 
на информацията, съдържаща се 
в регистъра и представляваща 
лични данни.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПО-
РЕДБИ

§ 1. Холдинговото друже-
ство представя доказател-
ства, че вписаният строител от 
структурата му е негово дъщер-
но дружество по смисъла на чл. 
277, ал. 3 от Търговския закон.

§ 2. (1) За първоначално 
вписване в регистъра и за изда-
ване на удостоверение за впис-
ване, за промяна във вписването, 
за годишно обслужване в регис-
търа, за преиздаване на загубено 
или унищожено удостоверение и 
други услуги се заплаща по цени, 
определени от общото събрание 
на камарата.

(2) Цените по ал. 1 се запла-
щат по сметка на камарата 
преди подаване на заявлението 
за извършване на услугата.

§ 3. Допуснатите явни фак-
тически грешки при вписване 
в регистъра и при издаване на 
удостоверения се отстраняват 
от администрацията на регис-
търа по ред, определен от коми-
сията.

§ 4. Комисията съхранява по-
дадените заявления с приложени-
ята към тях на хартиен носител 
за срок пет години от датата 
на решението на комисията.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 5. Отменя се Правилникът 
за реда за вписване и водене на 
Централния професионален ре-
гистър на строителя (ДВ, бр. 65 
от 2007 г.).

§ 6. Този правилник се прие-
ма на основание чл. 14, ал. 7 от 
Закона за Камарата на строите-
лите.

§ 7. Правилникът е приет от 
общото събрание на Камарата 
на строителите на 17 октомври 
2013 г.

 от стр. 13
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Свилена Гражданска

Г-жо Ботева, започна кам-

панията по Проект „Красива 

България“ за 2014 г. Промениха 

ли се условията за кандидат-

стване спрямо сегашните? 

В края на ноември се про-
веде последното заседание на 
Управителния съвет на Проект 
„Красива България” за 2013 г. На 
него се взе решение за промени 
в правилата, включително та-
кива, които са свързани с усло-
вията за кандидатстване. Те 
бяха продиктувани от извърше-
ните през миналото лято изме-
нения и допълнения в Закона за 
устройство на територията и 
в Закона за културното наслед-
ство, обнародвани в ДВ, бр. 66 
от 26.07.2013 г., от проекта за 
стратегия за дългосрочна гри-
жа за възрастните хора и хо-
рата с увреждания, както и от 
необходимостта за актуализи-
ране на текстовете в посока 
яснота и конкретика. По-съ-
ществените промени са чети-
ри. Първата е, че отпада мярка  
М02-02 „Спешно подпомагане на 
социални домове” във връзка с 
проекта за стратегия за дъл-
госрочна грижа, който е тясно 
обвързан със стратегическите 
документи за развитието на 
услуги за възрастни хора и хора 
с увреждания. Юридическите 
лица с нестопанска цел и не-
правителствените граждански 
организации вече няма да са до-
пустими кандидати. Въвеждаме 
минимален праг от 10 хил. лв. с 
ДДС за един обект. 

Поставяме допълнително 
условие за допустимост на 
проектопредложенията, съ-
гласно което за всяко едно по 
мерки М02 и М02-01 следва да 
се представи писмо за подкрепа 
от Агенцията за социално под-
помагане, а в случай на социал-
на услуга за деца – и от Дър-
жавната агенция за закрила на 
детето.

Тук искам да вметна, че с 
последното решение за 2013 г. 
на управителния съвет се одо-
бри и провеждането на кампа-
ния за набиране на кандидати 
за участие по Проект „Краси-
ва България” през 2014 г. Тя ще 
продължи до 31 януари 2014 г., 
а вашите читатели и потенци-
алните кандидати могат да по-
лучат подробна информация от 
интернет страницата на про-
екта: www.beautifulbulgaria.com.    

По какви мерки могат да 

кандидатстват общините 

през следващата година? 

Те могат да участват по 
следните три мерки: М01 „По-
добряване на обществената 
среда в населените места”, 
М02 „Подобряване на социална-
та инфраструктура” и М02-01 
„Подобряване на социалните ус-

луги от резидентен тип”. Чет-
въртата М03 „Професионално 
обучение за придобиване на ква-
лификация” се прилага при всич-
ки обекти по мерки М01, М02 и 
М02-01 с бюджет за СМР/СРР 
над 180 000 лв. с ДДС.

Допустимите проектопред-
ложения по М01 са за строител-
но-монтажни и ремонтни рабо-
ти на обекти със статут на 
недвижима културна ценност, 
на сгради или самостоятелни 
обекти в тях за обществено 
обслужване в областта на ад-

министрацията, културата и 
изкуствата, транспорта и съ-
общенията, спорта и социал-
ния туризъм, почивното дело, 
вероизповеданията, както и 
публични площи за обществено 
ползване като площади, парко-
ве и градини, вкл. мемориални 
обекти в тях. 

Тези по М02 са за обновява-
не и строителство на обекти 
в сферата на образованието 
и науката; здравеопазването; 
предоставянето на социал-
ни услуги в общността като 
дневни центрове, такива за об-
ществена подкрепа, за социал-
на рехабилитация и интеграция, 
за работа с деца на улицата, 
социално учебно-професионал-

ни, звена „Майка и бебе”, при-
юти и обществени трапезарии. 

Допустимите проектопредло-
жения по мярка М02-01 са за по-
стройки за предоставяне на со-
циални услуги от резидентен тип. 

С какъв финансов ресурс 

ще разполагате през 2014 г.? 

Предвидените средства за 
проекта в националния план 
за действие по заетостта за 
следващата година, който най-
вероятно ще се приеме от Ми-
нистерския съвет през втора-
та половина на декември, са в 
размер на 3 млн. лева. Толкова 
бяха и през 2013 г.

В края сме на годината. 

Как бихте я описали? Колко 

проекта сте финансирали 

през нея, какви са те и на  

каква стойност? 

Ще опиша 2013 г. с една 
дума – успешна. Право да твър-
дя това ми дава обстоятел-
ството, че са финансирани 40 
обекта, в т.ч. 14 за образова-
ние, 11 за социални услуги, 8 за 
административно обслужване 
на гражданите, 4 за здравеопаз-
ване, 2 за спорт и рекреация и 1 
за култура. Те са за 5,6 млн. лв. 
и е постигната обща заетост 
за 569 работници. Освен това 
са проведени 15 курса за про-
фесионално обучение за придо-
биване на квалификация на 201 
души.

От друга страна, реализи-
рането на 40-те обекта доведе 
до оптимизиране на учебната 
среда на 1600 учащи се, до пови-
шаване комфорта на обитаване 
на 878 потребители на социал-
ни услуги, до подобряване на 
работните условия на 1130 слу-
жители в областта на социал-
ните услуги, здравеопазването, 
образованието и администра-
цията, а оттам до осигуряване 
на по-качествено обслужване 
на хиляди граждани. 

Каква е оценката ви за 

провежданите обществени 

поръчки по проекта? 

Имаме разработени ясни 
правила по отношение на тър-
говете. Те периодично се син-
хронизират с измененията в За-
кона за обществените поръчки. 
Тези правила не са задължител-
ни, а препоръчителни за бене-
фициентите, които са възложи-
тели. Смея да твърдя, че голяма 
част от тях ги ползват, поради 
което изборът на изпълнители 
на СМР/СРР е законосъобразен 
и почти безпроблемен. Разби-
ра се, не бихме могли да бъдем 
застраховани от изненадва-
щи неправомерни действия от 
страна на някои възложители. 
С цел минимализиране на подо-
бен риск във всяко споразуме-
ние имаме клауза, по силата на 
която същото се прекратява 
автоматично при получени в 
Министерството на труда и 
социалната политика данни за 
извършени от бенефициентите 
нарушения на действащото за-

конодателство и на правилата 
на проекта. 

Кои са най-честите греш-

ки, допускани от общините 

при кандидатстване? 

Обикновено проектопред-
ложението не отговаря на 
критериите за посочената в 
заявлението мярка или доку-
ментацията, с която се кан-
дидатства, е непълна и не изя-
снява в детайли заложените в 
количествено-стойностната 
сметка (КСС) видове и коли-
чества СМР/СРР. Понякога 
в заявлението липсва точно 
и ясно описание на обекта, с 
който се кандидатства, или 
се посочва средно равнище на 
безработица в общината, кое-
то е различно от подадените 
от Агенцията по заетостта 
данни. 

Некоректно се изготвя КСС, 
като се включва обзавеждане, 
оборудване и др., които по пра-
вилата на Проект „Красива Бъл-
гария” не се финансират.

Разбира се, благодарение 
на разработените ясни и про-
зрачни правила и осигурената 
от нас техническа подкрепа 
на кандидатите при подготов-
ката на предложенията през 
последните години допускани-
те грешки са намалели драс-
тично.

Как работите с Камарата 

на строителите в България? 

Смея да твърдя, че между 
организацията и Проект „Кра-
сива България” е установена 
добра практика на ползотворно 
сътрудничество. Като пример 
ще посоча обстоятелството, 
че по препоръка на КСБ в прави-
лата на проекта беше включено 
изискването изпълнителите на 
СМР/СРР да притежават ак-
туална регистрация за съот-
ветната категория строеж в 
Централния професионален ре-
гистър на строителя. По този 
начин беше минимализиран рис-
кът от възлагане на поръчки на 
фирми фантоми, работата на 
които би имала непредвидими 
негативни последици.

В заключение ще кажа, че 
искрено се надявам ползотвор-
ното сътрудничество между 
КСБ и Проект „Красива Бълга-
рия” да продължи и занапред.

Арх. Валерия Ботева, главен координатор на Проект „Красива България“: 

Надявам се ползотворното 
ни сътрудничество с КСБ да продължи 

Административната сграда на Областната администрация Благоевград

Реконструкция и модернизация на дворно пространство на ЦДГ „Еделвайс", 

Етрополе

Снимка Емил Христов
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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“

Г-н Петров, разкаже-

те ни за проектите с ев-

ропейско финансиране, 

по които община Червен 

бряг работи в момента.

Ще започна с водния 
цикъл. Той е най-големият 
проект за общината не 
само за нашия мандат, а за 
последните десетилетия. 
Това са 24 млн. лв. евро-
пейски пари по ОП „Околна 
среда“, които са два пъти 
над нашия бюджет. Така че 
имаме много сериозна ин-
вестиция и затова се от-
насяме с подобаващо вни-
мание към реализацията й. 
Говоря за цялата общинска 
администрация. Проектът 
е номер 1. Той обхваща це-
лия град, като с успешното 
му изпълнение Червен бряг 
ще има на 100% изградена 
градска канализация. Мо-
жете да си представите 
какво е било досега - един 
относително равнинен 
град, покрай него минава р. 
Златна Панега, в която се 
изсипват мръсните води, а 
те заедно с нея се вливат 
в Дунав.

Отчетохме проблема и 
затова кандидатствахме. 
Трасето на канализацията 
е малко под 9 км, а водопро-
водът, който паралелно ще 
ремонтираме с едно разко-
паване - над 8 км. Очакваме 
и рехабилитация по питей-
ния водопровод, с което за-
губите, да намалеят поне с 
30%.

Накрая на мръсния ка-

нал е нормално водата да 

се зауства в ПСОВ.

Да, и това ще стане. 
Тук има малък проектант-
ски проблем, но се надяваме 
той да бъде решен. Голяма-
та тръба трябва по някакъв 
начин да пресече р. Искър, 
как ще бъде решено това, 
специалистите ще кажат. 
Идейният проект не е дал 
точно указание и затова 
сега, в работната фаза, 
нещата се доизкусуряват. 
Реката при нас си е сери-
озно водно препятствие…
Техническото решение ще 
се намери, въпросът е до 

бюджета за проектиране и 
разработка. Целият воден 
цикъл на Червен бряг тряб-
ва да бъде завършен през 
декември 2014 г. 

Следващата година е 

първата от новия програ-

мен период. 

Вярно е и още отсега 
администрацията е „стъ-
пила здраво на педалите” и 

подготвяме новите проек-
ти. Първото, което искаме 
да се случи и за което сме 
впрегнали наличния адми-
нистративен капацитет 
на общината, е да решим 
проблема с питейния во-
допровод. Той сега е най- 
същественият за нас. 

Освен изграждане на 

ПСОВ, проектът за во-

дния цикъл предполага и 

ремонт на питейния во-

допровод...

Да, но водопроводната 
мрежа е нещо много по-
разклонено и по-дълго като 
трасе. Именно към него 
сега ще насочим усилията 
си. Не е някаква тайна, че 
мрежата в цялата страна 
е отдавна остаряла и амор-
тизирана. Но преди 40-60 го-
дини, когато основно са се 
изграждали трасетата, ре-
шението е било да се строи 
с етернитовите тръби. 
Такива са били възможност-
ите на страната. Сега съо-
ръженията са безнадеждно 
остарели, напукани, начупе-
ни и т.н. и загубите на пи-
тейна вода са огромни, ня-
къде докъм 60%. И в нашата 
община е същото.

Откъде черпите 

питейна вода?

От сондажни кла-
денци по поречието 
на р. Златна Панега. 
Има достатъчен де-
бит, но при обилни 
валежи се вижда из-
вестно помътняване 
и тогава помпите 
спират да работят, 
т.е. имаме нужда и 
от една пречиства-
телна станция за пи-
тейната вода. 

Разбира се, имаме 
и резервен водопро-
вод чрез водохваща-

ния от района на град Кой-
наре и с. Чомаковци, но той 
не е достатъчен да захрани 
високите части на общин-
ския център. Мнозина от 
нас си спомнят и години-
те, когато бяхме на режим. 
Сега, слава богу, поне това 
е преодоляно. 

Град около жп гара-

та… Така дълги години се 

приемаше развитието на 

Червен бряг. БДЖ, БДЖ 

и пак БДЖ беше най-сил-

ната характеристика на 

икономиката ви наред с 

военната промишленост 

тук, естествено. 

Попадате на болна 
тема… Държавата закри 
жп линията до Оряхово 
като неефективна, а на-
шенци измъкнаха и про-
дадоха релсите за скрап. 
Под военна промишленост 
сигурно визирате завод 
„Бета”, който осигуряваше 
до 10 000 работни места на 
хората не само от нашата 
община, но и от околните 
селища. Сега той е в лик-
видация. Това безспорно 
беше голям удар за община-
та. Безработицата лави-
нообразно нарасна. „Бета” 

финансираше и снегопо-
чистването, и болницата, 
и детските заведения… 
Квалифицираните й кадри 
се пръснаха – из страната 
и в чужбина, основно в Ис-
пания, и т.н.

Значи вече не можем 

да говорим, че Червен 

бряг е железопътен възел, 

но все пак добрата кому-

никация на града остава… 

Така е. Сега през нас 
минава жп трасето от 
София за Плевен, Русе и Ва-
рна. Шосейните комуника-
ции са добри особено след 
основния ремонт на пътя 
до Луковит. За него си има-
ме местна закачка – преди 
рехабилитацията трасето 
беше опасно за пътува-
не заради дупките, сега е 
рисковано заради високите 
скорости на автоджиги-
тите по него. Ако общин-
ският съвет одобри заем, 
след завършване на водния 
цикъл ще ремонтираме и 
централната улица, тази, 
която е продължението на 
пътя от Луковит и стига 
буквално до сградата на 
общината. Не може входна-
та артерия на града ни да 
е в такова окаяно състоя-
ние…

Общината наистина 
е на добро стратегиче-
ско място в Централна 
Северна България. Незави-
симо че теснолинейката 
изчезна от жп картата 
на страната, до ферибо-
та при Оряхово се пътува 
бързо, оттам са и кон-
тактите ни с Румъния и 
нататък, към Централна 
Европа. Но за разлика от 
Южна България ние няма-
ме завършена магистра-
ла, а инвеститорите са 
капризни, когато избират 
терени за строителство 

Георги Сотиров

Благоприятно географско положение и до-
бре изградена транспортна инфраструктура 
- това е само бегла характеристика на община 
Червен бряг… Населен преди повече от 7000 го-
дини, регионът е център на живот и търговска 
дейност. През вековете траки, римляни, гърци и 
българи наричат тези земи свой дом. 

Градът носи името на близкото село Червен 
бряг. То, както и неговата махала „Добролък”, 
са стари средновековни селища, регистрирани 
в турски документи от 1431 г.

Само 30 години след като на гара Червен 
бряг (1 септември 1899 г.), спира първият влак, 
на картата на Царство България се обозначава 
най-младият град, носещ същото име (26 юни 
1929 г.). 

От най-новата история ще споменем малко 
известния факт, че скалата Телиш край остров 
Ливингстън, Южни Шетландски острови, е на-
именувана в чест на едноименното червеноб-
режко село.

За днешния ден на Червен бряг, за проблеми-
те на хората, за очакванията им от работата 
на общинската администрация разговаряме със 
зам.-кмета Георги Петров.

Зам.-кметът Георги Петров:

Георги Петров е завършил история в СУ „Све-

ти Климент Охридски”. Има магистратура по ев-

ропейска интеграция от Нов български универси-

тет. Няколко години е консултант по европейски 

проекти. От февруари 2012 г. е зам.-кмет на об-

щината с ресор „Европейски проекти, строител-

ство и екология”.

Сградата на 
общината
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на производствени площи. 
Времето за експедиция на 
готовата продукция е ва-
жно нещо в динамичната 
среда на конкуренция, в 
което живеем. 

На държавно равнище за 
следващия програмен пери-
од на железопътния транс-
порт ще се отдели подо-
баващо внимание и това 
вероятно ще е от значение  
и за Червен бряг. 

Разбирам. Тази перс-

пектива е на дневен ред 

и дано се отрази положи-

телно на вашите 36 хи-

ляди жители, два града и 

12 села… Впрочем лесно 

ли му е на кметския екип 

да ръководи този регион? 

Много или малко са тези 

36 хиляди жители? 

Малко са според мен, 
когато те обитават въ-
просните 14 селища. Хора-
та се познават. И в това 
има някакъв чар. Ти си спо-
коен, ако оставиш къщата 
отключена и отидеш някъ-
де, или пък, ако излезеш на 
центъра, знаеш, че непре-
менно ще видиш приятели… 
Общуването е просто, на-
строението не се помра-
чава от някакви негативни 
битовизми. В този смисъл 
управлението на община-
та е лесно… Но не е само 
това.

Да коментирате про-

блемите около благоу-

стройството на селата 

ви. Зимата дойде, ще има 

ли населени места, от-

къснати от света за дни, 

без разчистени пътища, 

с прекъснато електроза-

хранване и без вода? Все 

пак сте район и със свире-

пи снежни виелици…

Като цяло пътищата 
във и към селата не са от 
най-добрите. Авариите по 
водопреносната мрежа са 
често явление. Правим как-
вото е необходимо с пред-
видения за целта финансов 
ресурс. В този смисъл мога 
да кажа, че успяваме да оси-
гурим приличен и спокоен 
живот на хората. Грижим 
се и за чистотата, извоз-
ваме регулярно сметта, 
поддържаме осветление-
то, градинките, детските 
площадки. А за зимата… 
Стига тя да е нормална, 
без виелици и бурни навя-
вания, и с наличните пари 
в общинския бюджет ще се 
справим. 

Да продължим още 

малко по темата, която 

е интересна за строи-

телния бранш. Имате ли 

голям инфраструктурен 

проблем?

Имаме, разбира се, и 
това е подземната инфра-
структура и шосетата в 
населените места. Тук за 
цялостното решаване са 
необходими много пари, кои-
то ние нямаме. Тази година 
за първи път отделихме 

средства за запълване на 
дупките по пътищата със 
студена емулсия. Това не е 
трайно решение, но все пак 
кметовете в селата успяха 

да  свършат необходимото 
поне кратерите да бъдат 
премахнати. Трайното ре-
шение обаче е свързано с 
целеви средства, което 
става постепенно и се 
проточва в годините. Така 
впрочем е и в целия Северо-
западен район на планиране.

В общинския център 
е същото, но тук не ис-
каме да избързваме, дока-
то не приключим с водния  
цикъл. 

Един от основните ви 

ресори като зам.-кмет е 

строителството.

Ние не сме като някоя 
черноморска или планин-
ска община с постоянно 
изграждане на хотелска и 
ресторантьорска база. При 
нас строителството ос-

новно идва от малки частни 
инициативи – нови къщи, ре-
новиране на сгради, благоус-
трояване… Промишлено из-
граждане практически няма. 

В общинския център е 

чисто и подредено. Така ли 

е в селата?

Ако въпросът ви е 
свързан с градското сме-
тище, то проблемът не-
прекъснато ни боде в очи-
те, най-малкото защото 
то се вижда директно от 
прозореца на кмета. Сме-
тището е в долната част 
на града, близо до р. Искър 
и честите самозапалвания 
на отпадъците са едни от 
най-неприятните неща за 
администрацията, защото 
хората искат чист въздух. 
Така ще е поне още две го-
дини, когато влезе в експло-
атация регионалното депо 
и ние пристъпим към необ-
ходимата рекултивация на 
старото. Новото съоръже-
ние ще бъде и за Луковит, 
Тетевен, Роман, Ябланица… 

Вашите колеги от 

отдел ТСУ ме разведоха 

из града, видяхме много 

нови или реновирани об-

щински сгради и те на 

фона на иначе скучния 

есенно-зимен пейзаж пра-

вят много силно впечат-

ление. Особено детските 

заведения …

Наистина на общия фон 
те са бели лястовички. По 
ОПРР направихме много. 
Искам обаче да започна с 
това, че изградихме цен-
тър за настаняване от 
семеен тип в жк „Победа” 
и защитено жилище за над 
1 млн. лв. Като грижа за 
социално ранимите хора 
въведохме иновативен 
модел на общинско соци-
ално предприятие като 
стъпка към интеграция на 
уязвимите групи в община 
Червен бряг. Това стана 
със спечелени европейски 
средства за 220 000 лв.

С други думи, там, къ-
дето има възможност за 

външно финансиране и про-
блематиката се вписва 
в изискванията на ЕС за 
подпомагане, разработ-
ваме сериозни проекти, 
участваме и печелим. По 
този начин за 90 000 лв. 
повишихме администра-
тивния капацитет на слу-
жителите в общината, 
а по друг проект, за нови 
190 000 лв., успяхме да по-
добрим ефективността на 
специалистите в админи-
страциите в Червен бряг, 
Луковит и Ябланица. Това 
звучи малко бюрократич-
но и неразбираемо, но сега 
всеки, влязъл за нещо в ня-
кои от отделите ни, бър-
зо разбира, че Европата 
е дошла и по нашия край. 
Обслужването става на 
секундата, компетентно, 
разтакаванията са изклю-
чени, гражданите са довол-
ни от експедитивността. 

Стратегията на на-
шия кметски екип е разра-
ботването и печеленето 
на европейски проекти и 
пари. Защото бюджетът 
ни не стига доникъде. 
Той предимно се разход-
ва за сметосъбирането 
и сметоизвозването. От 
2 000 000 лв. собствени 
приходи около 1 300 000 лв. 
отиват за боклука. Това, 
разбра се, също е важна 
дейност, но не е само тя, 
която се нуждае от общи-
те ни грижи. 

Като отдиха и тури-

зма например… Имате 37 

защитени местности.

Опитваме се да рабо-
тим и в тази насока, ос-
новно по линия на опозна-
вателния туризъм. Съвсем 
наскоро построихме една 
екопътека в с. Реселец 
като съвместен проект с 
Ябланица и Луковит, който 
цели да популяризира три-
те общини като една обща 
туристическа дестинация. 
За 460 000 лв. европейски 
пари ще осъществим „Ма-
гията на долината на Пане-
га”. Това е проект, по който 
ще развием опознавателен, 
фото, речен и други видове 
туризъм по поречието на 
р. Златна Панега. Към него 
прибавям и туристическата 
атракция „Тектонски гре-
бен Калето”, където по друг 
проект, за 935 000 лв., ще 
предоставим нови възмож-
ности за релакс в свободно-
то време – за катерачи, за 
любители на екстремните 
спортове и др., а чрез спе-
циално залесяване на ле-

сопарка край с. Чомаковци 
ще се върнем към старите 
традиции, когато залесява-
нето на пустеещи или силно 
ерозирали терени беше дър-
жавна политика и грижа на 
всички нас.

В този смисъл с общи-
те ни разработки с други-
те общини ще се опита-
ме да привлечем част от 
туристическия поток да 
харчи парите си при нас. 
Има какво да се види! Това 
са пещерите, неолитните 
селища на Телиш, тракий-
ските поселения, римски-
те градове при Реселец 
и Чомаковци, пътищата, 
мостовете, византийски-
те крепости - едно мина-
ло, което придава уникал-
ния дух на селищата от 
района. Ще създадем нов 
поминък, работни места, 
ще направим добри неща 
за нашето население.

Искам да подчертая, 
че работим по европей-
ски проекти за общо над 
43 600 000 лв. Цифрата е 
категорична.

Имаме и одобрен об-
щински план за развитие до 
2020 г. В процес на изпълне-
ние е и проект за простран-
ствено развитие на района. 
Ще обявим конкурс за избор 
на изпълнител на интег-
риран план за градско въз-
становяване и развитие на 
общинския център. Ние сме 
един от тези 67 града, кои-
то ще бъдат финансирани 
през следващия програмен 
период в това направление. 
По новата Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж”  възможностите са 
големи и се надяваме да не 
ги изпуснем. По нея смята-
ме да реализираме отдавна 
отлагани дейности за бла-
гоустройство на перифер-
ните квартали на Червен 
бряг. Ще строим в жк „По-
беда” и т.н., на места, къ-
дето строителни фирми не 
са влизали с десетилетия. 
Сега те ще имат възмож-
ност да работят по из-
граждането на тротоари, 
на пътни връзки, на кръгови 
кръстовища… 

Пропуснахме ли нещо?

Може би информация-
та, че на територията на 
общината функционират 
15 читалища, които скром-
но и неотменно служат на 
просветителското дело. И 
че администрацията също 
се грижи сградите на тези 
културни огнища да бъдат 
ремонтирани и обновени.

Болницата… 
на края на града

Защитено жилище за настаняване 
на възрастни хора с увреждания

Реновираното училище  
„Д-р Петър Берон”

Соларна инсталация 
с мощност 10 kw

Снимки авторът
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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

С водосвет в Плевен 
официално бе открита но-
воизградена улица, свърз-
ваща участъка от ул. „Иван 
Миндиликов” от предгаро-
вия площад до бул. „Г. Ко-
чев”. Тя ще поеме и преведе 
входящото и изходящото 
движение на пътни пре-
возни средства в посока 
София – Русе и е връзка с 
жп гарата, автогарата и 
промишлената зона, каза 
при откриването кметът 
на общината проф. д-р Ди-
митър Стойков.

Строителството е 
реализирано на два ета-
па от общинската фирма 
„Инжстрой” ЕООД. Първи-
ят е завършен и въведен 

в експлоатация и включва 
реконструкция на предга-
ровия площад и нова свето-
фарна уредба при кръсто-
вището с  ул. „Република”. 
Вторият етап обхваща из-
граждане на подпорна сте-
на с дължина 275 метра от 
страната на жилищните 
блокове, улично осветле-
ние, светофарна уредба. 
Изградено е ново пътно 
платно за тежко движение 
с ширина 10,5 м, тротоари, 
пешеходен парапет и  хо-
ризонтална маркировка на 
пътното платно. Общата 
площ е 5358 кв. м, а на тро-
тоарите - 2004 кв. м. Орга-
низацията на движението 
ще се регулира с нови све-
тофарни уредби.

Стойността на целия 
проект е 2,6 млн. лв., оси-
гурени с кредит. Очаква 

се с пуска на отсечката 
да се облекчи трафикът по 
една от най-натоварените 
градски артерии - ул. „Гре-
надерска”.

Междувременно и сгра-
дата на Националното 
училище по изкуствата 
„Панайот Пипков” в Плевен 
отвори врати обновена. 
Ремонтът е по проект, 
финансиран по Оператив-
на програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 г. 
Стойността на договора 
за безвъзмездна финансова 
помощ е в размер на 1 570 
953,21 лв. Всички дейности 
са съобразени с мерките 
за енергийна ефектив-
ност. Направен  е основен 
ремонт и на концертната 
зала, изградена е и достъп-
на среда за хора с увреж-
дания. 

Започна ремонтът на фасадата и покрива на об-
ластната администрация в Ловеч, съобщиха оттам. 
Строително-монтажните и укрепителните работа 
са по разпореждане на губернатора Милко Недялков 
заради потенциален риск от инцидент. Сградата е 
строена през 1986 г. За 27-годишния експлоатационен 
период това е първият външен ремонт. 

Междуведомствената комисия за възстановяване 
и подпомагане към МС е отпуснала 18 884 лв. 

Основната конструкция на Транспортния мост 
в Ловеч е завършена. Това констатира при проверка 
областният управител Милко Недялков. Последните 
две плочи са отлети и така е съединена конструк-
цията на съоръжението. 

Укрепени са и останалите три плочи. Предстои  
асфалтиране, преди което ще бъде положен бетон и 
ще се поставят изолационните покрития. Вероятно 
няма да бъде спазен обещаният срок 15 декември, но 
се работи усилено, за да се пусне движението до Ко-
леда, уточни Недялков. На 90% са готови двете диги, 
на 70% закаляването между тях. Всяка от четирите 
подпори е укрепена с габиони, очертан е и пътят, по 
който трябва да върви водата, така че да не предиз-
виква ерозия на колоните.

Възложител на проекта за строителните работи 
на Транспортния мост е Агенция „Пътна инфраструк-
тура”, финансирането е от Междуведомствената 
комисия за възстановяване и подпомагане към Ми-
нистерския съвет.

Велоалея, която да минава през по-интересните 
обекти в Поломието, планира да изгради областната 
управа в Русе. В момента тече прединвестиционното 
проучване по проекта.

Алеята трябва да започне от Русе, да мине през 
село Басарбово, където е единственият действащ у 
нас скален манастир „Свети Димитър Басарбовски”, 
и от там през Ивановските скални църкви да стигне 
до средновековния град Червен и пещерата край село 
Пепелина. Общата дължина ще е 64 км. В момента се 
търсят средства за проектиране. Маршрутът мина-
ва през земи, които са изцяло държавна и общинска 
собственост и няма да се налага отчуждаване.

Община Русе обяви обществена поръчка за из-
граждане на улица, реконструкция на кръстовища 
и поставяне на автобусни спирки в кв. „Чародейка”, 
както и за рехабилитация на три пешеходни подлеза 
и един надлез в града. Поръчката е разделена на две 
обособени позиции. Срокът за изпълнение е 18 месе-
ца, а прогнозната цена над 1,6 млн. без ДДС. Първата 
позиция е с прогнозна стойност 932 хил. лв. без ДДС. 
Втората е за 684 хил. лв. Оферти се набират до 9 
януари. Изпълнителят ще бъде избран на база иконо-
мически най-изгодната оферта.

Конкурс за проекти-
ране на общински център 
за изследване на черно-
морската флора и фауна, 
ботанически и природона-
учен музей обяви община 
Несебър.

Идеята е да се създаде 
пространство за съхраня-
ване и популяризиране на 
наличните природни, ар-
хеологически и други даде-

ности. Центърът трябва 
да разполага с достатъч-
но експозиционни площи и 
кътове, зали за кръжочна и 
друга образователна дей-
ност, както и с необходи-
мите за функционирането 
му складови и технически 
помещения. Застроена 
площ 700 - 800 кв. м и РЗП 
3000 - 4000 кв. м са изис-
кванията за обема.

Проектите,  които 
трябва да бъдат подаде-
ни до 6 януари 2014 г., ще 
бъдат класирани според 
четири критерия. Първи-
ят е за функционалните 
изисквания и носи макси-
мум 40 т. Обемно-прос-
транственото решение 
е с най-висока възможна 
оценка 30 т. Оценката 
по критерий „качестве-

ни изисквания” включва 
съвременност на архите-
ктурно-строителните и 
инсталационните реше-
ния, качество на вложени-
те материали, технологии 
на изпълнение, решение на 
конструктивната част и 
носи 20 т. Икономическа-
та целесъобразност на 
проекта е с максимална 
тежест от 10 точки. 

В бюджета за 2014 г. 
се залагат 150 хил. лв., с 
които реконструкцията 
на ул. „Димитър Талев” ще 
завърши до бул. „Алексан-
дър Стамболийски”. Това 
заяви кметът на Пловдив 
инж. Иван Тотев при от-
криването на преобразе-
ния участък от табелата 
на града до бившия жп 
прелез. Пълното обновя-
ване на дългото 1,5 км 
трасе е решило проблем, 
пораждал години наред 
недоволството на граж-
даните. „Това е едно от 
най-натоварените тра-
сета, печеливши са както 
пловдивчани, така и хиля-

дите хора от родопската 
яка, които всекидневно пъ-
туват до Пловдив“, комен-
тира кметът и припомни, 
че при актуализацията на 
бюджета през лятото за 
ремонта целево са отпус-
нати 750 хил. лв.

Когато правим пъти-
ща, съгласуваме дейност-
та си с ВиК и добавяме 
осветление, като по този 
начин предоставяме един 
завършен интегриран про-
дукт, отбеляза инж. То-
тев. За реконструкцията 
са използвани материали 
от джебелската кариера 
и полимодифициран битум, 
които са най-добрите за 

градски пътища.
Навсякъде в Пловдив  

вече се работи с топла 
фуга. При този метод  
асфалтът се полага ед-
новременно върху двете 

части на платното. Това 
налага затварянето на 
пътищата за движение, 
но пък трайността на 
трасето се увеличава с 
няколко години.

Русе

Ловеч

В реконструкцията на ул. „Димитър Талев” е използван 
новаторски подход

Георги Иванов

Договори за строител-
ството на четири социал-
ни заведения за деца под-
писа в понеделник кметът 
на община Павликени инж. 
Емануил Манолов. В града 
до края на следващата го-
дина ще бъдат отворени 
два центъра за настанява-
не от семеен тип, едно за-
щитено жилище и център 
за социална рехабилита-
ция и интеграция. Победи-
тел в търга за обществе-
ната поръчка е „Капитол 
груп“ ЕООД, София. Поръч-
ката „Изграждане на ино-
вативни социални услуги в 
община Павликени” е раз-
делена в четири позиции, 

съответно за четирите 
обекта.  Проектите са по 
Мярка 321 от Програмата 
за развитие на селските 
райони. Общата им стой-
ност е 1 548 414 лева.  

Сградите на центро-
вете ще бъдат едное-
тажни, съответно с площ 
399,85 кв. м и 418,46 кв. м. 
В дворовете и на двете 

постройки е предвидено 
обособяването на откри-
ти комбинирани детски 
площадки с пейки, беседка 
и подходящи тревни пло-
щи. 

Строителството на 
първата сграда трябва 
да завърши за 229 дни от 
откриването на строи-
телната площадка. Стой-

ността на договора е 
323 920,01 лв. Втората 
сграда трябва да е по-
строена за 235 дни, като 
ще струва 347 031,39 лв. 
Центърът за социална 
рехабилитация и интегра-
ция ще бъде създаден в съ-
ществуващата сграда на 
бившата детска градина, 
където едното крило вече 
се ползва от комплекса за 
социални услуги. Строи-
телството му ще продъл-
жи 193 дни, а стойността 
на поръчката е 196 525,78 
лв. Защитеното жилище 
също ще е едноетажна по-
стройка. Сградата тряб-
ва да е готова за 194 дни, 
на стойност 211 272,15 лв. 
без ДДС.
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От НСОРБ изразиха готовност да 
съдействат за максимално ефективното 
усвояване на средствата

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

„За следващата година са предвиде-
ни 6 млн. лв. за изработване на общите 
устройствени планове на общините. 
За да бъдат усвоени тези средства, 
до края на 2013 г. трябва заедно да 
разработим система от ясни и точни 
критерии как да бъдат разпределяни 
парите, така че да се гарантира про-
зрачност и равнопоставеност.“ Това 
каза министърът на инвестиционното 
проектиране Иван Данов по време на 
среща с Гинка Чавдарова, изпълнителен 
директор на Националното сдружение 
на общините в България, в сградата на 

МИП. От НСОРБ изразиха готовност 
да съдействат за максимално ефектив-
ното усвояване на средствата. 

Зам.-министър Джейхан Ибрямов, 
който също присъства на срещата, ин-
формира, че създадената работна гру-
па в МИП е изпратила писма до всички 
общини с цел да получи информация на 
какъв етап е всяка от тях при изра-
ботването на плановете. Две трети 
от информацията вече е получена в ми-
нистерството. 

На срещата бяха обсъдени и дру-
ги теми, които вълнуват местната 
власт, като предвижданите промени 
в ЗУТ, изработването на кадастрални 
карти, подобряване на жилищната по-
литика и облагородяване на средата за 
обитаване. 

Дупница 

С „Булплан” ООД в об-
щина Банско бе подписан 
договор за изработване 
на проект за общ устрой-
ствен план на общината. 
Той включва екологична 
оценка и оценка за съвмес-
тимост. Фирмата е из-
брана чрез проведена от-
крита процедура по Закона 
за обществените поръчки. 
Изпълнителят трябва да 
извърши услугата в съот-
ветствие с изискванията 
на действащото нацио-
нално и европейско зако-
нодателство и да се съо-
брази със становищата на 
регионалната инспекция 
по околната среда и води-
те и Националния инсти-
тут за недвижимо култур-
но наследство. 

Както е  известно, 
един от основните про-
блеми с хаотичното за-
строяване на курортния 
град е липсата на акту-
ален общ устройствен 

план – обстоятелство, 
поради което цели нови 
квартали остават без 
улична регулация, позем-
лен кадастър и сигурно 
водоснабдяване. 

При подписването на договора кметът Георги 
Икономов (в средата) изрази увереността си, че 
новият общ устройствен план ще бъде онази крайно 
необходима рамка за устойчиво развитие на общината 
през следващите 30 години

В Бургас представиха 
проекта „В подкрепа на ин-
вестиционната програма 
на община Бургас за 2014-
2020 г.” Той е на стойност 
1 336 000 лв. и има за цел 
да увеличи готовност-
та на община Бургас за 
предизвикателствата 
на следващия програмен 
период 2014 – 2020. В дей-
ностите по изпълнението 
се предвижда подготовка 
на инвестиционни проек-
ти, осигуряващи устойчи-
во и интегрирано градско 
развитие. Предвижда се 
също така идентифицира-
не на проектни предложе-
ния, допринaсящи за разви-
тие на определените зони 
за въздействие - част 
от интегрирания план за 
градско възстановяване и 

развитие на Бургас.
Междувременно от об-

щественото обсъждане на 
бюджета за 2014 г. стана 
ясно, че инфраструктур-
ните проекти постепен-
но се изместват от цен-
тралната част на Бургас 
към периферията. Кметът 
Димитър Николов обяви, че 
се поставя акцент върху 
ремонта на стари тро-
тоари и пешеходни прос-
транства, а сред основ-
ните задачи е включване 
на местната общност при 
намирането на решения за 
обновяване на междублоко-
ви пространства не само 
в централната градска 
част, но и в комплексите, 
кварталите и съставните 
селища.

Най-важни за насе-

лението са проектите, 
свързани с ВиК структу-
рата, изграждане на нова 
канализация и две пречис-
твателни станции. Те ще 
обслужват Банево, Мине-
рални бани, Ветрен, Горно 
Езерово. Предвидени са 
пари за довършване на ка-
нализацията в с. Маринка. 
Стартиране на нови про-
екти предстои в Краймо-

рие, Рудник, Черно море.
Реверанс към компле-

ксите е и заложеното в 
бюджета обновяване на 
две съществуващи детски 
градини в „Меден рудник” и 
„Изгрев”, както и проекти-
ране на нова детска гради-
на в „Меден рудник”. Пари 
има и за кв. „Горно Езеро-
во”, където ще се построи 
ново крило на училището.

Георги Иванов

Велико Търново и ру-
мънският град Телеорман 
ще си сътрудничат в ин-
фраструктурни проекти 
като строежи на пътища 
и други. Областният упра-
вител инж. Георги Рачев и 
председателят на област-
ния съвет на Телеорман 
Адриан Гъдя решиха до ня-
колко месеца да подпишат 
меморандум. След пара-
фирането на документа 
двете области ще си по-
магат при изготвянето на 
проекти по ОП „Трансгра-
нично сътрудничество” 
през следващите 7 години. 
Те ще бъдат с насоченост 
към култура, образование, 
здравеопазване и най-вече 
инфраструктура.

През следващия про-
грамен период се предвиж-

да изграждането на нова и 
модерна инфраструктура 
както в Румъния, така и в 
България. Проектите ще 
бъдат разработвани от 
съвместни екипи от две-
те области. „Засега все 
още няма окончателни на-
правления по ОП „Трансгра-
нично сътрудничество” 
за следващия програмен 

период. Ние смятаме, че 
до края на годината или в 
началото на януари те ще 
бъдат ясни”, заяви инж. 
Рачев. 

„Изграждането на нова 
и модерна инфраструкту-
ра в България и Румъния 
ще създаде условия за 
привличане на чужди ин-
веститори, разкриване на 

нови работни места, пове-
че такси и отчисления за 
местните бюджети”, каза 
Адриан Гъдя.

На срещата, която 
се проведе в областната 
администрация, присъст-
ваха още Петре Първо, 
кмет на град Зимнич, Ма-
рин Никулча, председател 
на Румънската търгов-
ска камара, и Станислав 
Благов, кмет на Свищов. 
По Програмата за тран-
сгранично сътрудничест-
во община Свищов има 
най-мащабния реализиран 
инфраструктурен проект 
от българска и румънска 
страна. Над 5 млн. лв. са 
вложени само в ремонт-
ните дейности край прис-
танищния комплекс и за 
облагородяване на една 
от централните зони на 
града.

Започват строителните работи по доизграждане-
то на главeн канализационeн клон I по ул. „Симеоновско 
шосе” в кв. „Симеоново”. Новият канал ще е от стък-
лопластови тръби и ще бъде дълъг общо 700 м. Успоред-
но с него ще бъде подменен и водопроводът по трасето. 
Проектът е част от инвестиционната програма на кон-
цесионера „Софийска вода” АД и е с прогнозна стойност 
1 950 000 лв. Главният канализационен клон ще направи 
възможно развитието на канализационна мрежа в кв. 
„Симеоново” и подобряване на инфраструктурата в це-
лия район.

По предварителни планове строежът по бул. „Си-
меоновско шосе” ще завърши в средата на септември 
2014 г. Предвид мащабите на предвидените дейности 
е възможно изпълнението да причини временни неудоб-
ства, свързани с движението по бул. „Симеоновско шосе” 
в участъка от ул. „Бор“ до ул. „Симеоновска“, предупреж-
дават от „Софийска вода“. 

При всеки етап от затварянето на булеварда ще 
бъдат предвидени обходни маршрути, указани с пътни 
знаци. 

Община Дупница обяви обществена поръчка за из-
граждане на 15 жилищни сгради, в които ще се наста-
нят социално слаби и хора в неравностойно положе-
ние. Проектът се финансира от програма „Регионално 
развитие”. Прогнозната стойност е 4,63 млн. лв. без 
ДДС, а срокът на изпълнение 12 месеца. Оферти се 
набират до 7 януари. Изпълнителят ще бъде избран 
на база икономически най-изгодната оферта, като 
предложената цена има тежест 45%. В процедурата 
може да участват строителни компании с оборот 
поне 8 млн. лева за последните три години и достъп 
до собствени средства в размер на 500 хил. лв. 

Заем от 200 000 лв. ще изтегли общинското дру-
жество „ГУМ - Дупница“, след като местният парла-
мент одобри искане на управителя Миглена Вельова. 
Парите са за мащабен вътрешен ремонт на сграда-
та, която не е обновявана от построяването си преди 
повече от 30 години. Предвидените разходи са около 
260 000 лв., като дружеството има готовност да по-
еме 60 хиляди лева от сметката си.

Ремонтът предвижда обновяване на ел. и осве-
тителната система, изграждане на окачени тавани, 
вентилация, оформяне на площи за реклама. Строи-
телството ще започне след Нова година и ще бъде 
поверено на местни фирми.
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Снимка в. „Строител“

Лилия Христова

За първи път в на-
ционалния ни бюджет за 
2014 г. е заложено създа-
ването на държавен фонд 
с 500 млн. лв. за финанси-
ране на проекти на кон-
курсен принцип на общини 
и министерства, които 
ще доведат до растеж и 
разкриване на нови работ-
ни места. Такава е идеята 
на публичната инвести-
ционна програма, нарече-
на „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите“, 
или накратко „Растеж и 
региони“. Името на фон-
да е огледално обърнато 
на новата Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж“. „Това не е случайно, 
защото той ще се яви 
допълващ инструмент на 
европейските средства“, 
обясни министърът на 
финансите Петър Чоба-
нов. По думите му такива 
са и правилата на Брюк-
сел – да има национално 
финансиране на проекти, 
които да надграждат вече 
построеното с парите 
от ЕС. „Това е причината 
и националното съфинан-
сиране при изпълнението 
на инфраструктурни про-
екти по европрограмите 
да не се вдига от 20% на 
50% през новия програмен 
период“, каза Чобанов. 
Според него противното 
означава страната ни да 
се лиши от възможност да 
провежда държавна инвес-
тиционна политика. 

Националното сдруже-
ние на общините принцип-

но подкрепя създаването 
на новия фонд. „Това е чу-
десна идея на правител-
ството за съживяване на 
икономиката и регионите 
и допълнителна възмож-
ност за местната власт, 
защото европейските 
средства не са доста-
тъчни“, каза кметът на 
Кърджали Хасан Азис. Той 
прогнозира, че едва ли би 
имало община, която да 
не се възползва от даде-
ния шанс. Притесненията 
на кметовете са как и от 
кого ще се оценяват про-
ектите, за да не се пре-
върне инициативата в по-
редния „приятелски“ фонд 
за избрани. „Искаме ясни 
и обективни критерии за 
оценка“, каза изпълнител-
ният директор на сдруже-
нието Гинка Чавдарова. 

Седем основни критерия и 

три нива на одобрение на 

проектите 

Таванът за финансира-
не на общинските пред-
ложения е до 15 млн. лв., 
а на тези на министер-
ствата двойно по-висок 
– до 30 млн. лв. Другото 
условие е проектите да 
могат да се реализират в 
рамките на до две години, 
стана ясно от обяснени-
ята на Петър Чобанов. 
Правилата, по които ще 
се одобряват, все още не 
са разгледани от прави-
телството. Плановете са 
това да се случи до края 
на годината или най-късно 
в началото на 2014 г. 

Седемте критерия, на 
които трябва да отгова-

рят проектите, са да ге-
нерират растеж, да водят 
до устойчиво развитие на 
регионите, да разкриват 
нови работни места и 
доходи, както и да са кон-
курентоспособни. Ще се 
гледа още дали общините 
и министерствата са в 
състояние да ги изпълнят. 
„Ще се следи и дали поис-
каният бюджет е реален, 
или е надут, както и дали 
поставените цели ще до-
ведат до постигане на 
заложените резултати“, 
обясни Чобанов.

Пресяването на про-
ектите ще минава през 
три етапа. Първото ниво 
са националните коорди-
натори. С тази задача ще 
са натоварени областни-
те управители и Нацио-
налното сдружение на 
общините. Те ще подават 
събраните предложения на 
второто ниво – междуве-
домствения съвет. В него 
ще влизат седем мини-
стри – на финансите, на 
регионалното развитие, 
на инвестиционното про-
ектиране, на транспор-
та, на околната среда, 
на икономиката и вице-
премиерът и министър на 
правосъдието, за да не се 
получи дублиране на фи-
нансирането с еврофондо-
ве, което е недопустимо. 
„Осмият член е председа-
телят на сдружението на 
общините“, каза Чобанов.  

Междуведомствени-
ят координационен съвет 
ще изготвя къса листа с 
проектите и ще я внася 
за обсъждане в Минис-
терския съвет. Правител-

ството е третото ниво, 
което със свое решение 
ще одобрява отпускането 
на средствата. „По този 
начин всичко ще излиза на 
светло и няма да има съм-
нения защо точно този 
или онзи проект е избран“, 
смята финансовият ми-
нистър. Неговите очаква-
ния са първите одобрени 
предложения да са ясни 
още в края на януари или 

най-късно до средата на 
февруари. 

По думите на Чобанов 
освен общински и държав-
ни проекти ще се подкре-
пят и публично-частни. 
Като пример той даде 
инвестиция на предприе-
мач в производство. Дър-
жавата ще подпомогне 
изграждането на инфра-
структурата на завода 
– прокарването на пътя 
до него, водоснабдява-
нето, газификацията. В 
момента това трябваше 
да става чрез Закона за 
инвестициите, но се ока-
за, че мярката не работи 
много, защото заделеният 
бюджет за тези нужди е 
едва около 2 млн. лв. го-
дишно.

Интересът към фонда 
е голям и вече има опашка 
от чакащи, за да подадат 
предложенията си. 

Проектите  

на ведомствата

Министрите се надя-
ват със средствата от 
новия фонд да покрият 
дефицитите по бюджети-
те си през следващата 

година. На това поне раз-
читат министерствата 
на правосъдието, на окол-
ната среда, на транс-
порта и на регионалното 
развитие, става ясно от 
справката за получените 
становища при съгласу-
ването на проектобю-
джета за 2014 г. и стено-
грамата от заседанието 
на правителството, на 
което беше одобрен до-

кументът. Някои от ве-
домствата вече публично 
оповестиха намеренията 
и очакванията си от новия 
фонд. 

Най-амбициозни са за-
явките на министерства-
та на транспорта и на 
регионалното развитие. 
Министърът на регионал-
ното развитие Десислава 
Терзиева вече обяви, че 
ведомството й има раз-
работени две програми, с 
които ще кандидатства 
за финансиране пред но-
вия фонд. Едната е за ре-
монта на пътища втори 
и трети клас за 200 млн. 
лв., а другата е за решава-
не на проблемите с водо-
снабдяването в малките 
населени места, които са 
на режим на водата, за 35 
млн. лв. Председателят 
на Управителния съвет 
на Агенция „Пътна инфра-
структура“ Стефан Чай-
ков обяви, че се надява да 
получат поне 100 млн. лв. 
за ремонт на пътищата. 
От своя страна финан-
совият министър Петър 
Чобанов конкретизира, че 
лимитът за всеки отде-
лен проект на държавните 

ведомства е 30 млн. лв., а 
на общините - 15 млн. лв. 

С  проекти  з а  над 
100 млн. лв. се готви да 
кандидатства и Минис-
терството на транспор-
та, съобщенията и инфор-
мационните технологии. 
Преди дни министър Да-
наил Папазов заяви, че 
ведомството му ще пред-
ложи проекта за интермо-
дален терминал във Ва-

рна и преместването на 
пристанище Варна-изток 
от сегашното му място 
заедно с нова пътниче-
ска и товарна жп гара. 
„Ще кандидатстваме за 
финансиране на първата 
фаза на този проект, кой-
то включва проектиране 
и започване на изгражда-
не на кейова стена, което 
възлиза общо на около 105 
млн. лв.”,  допълни той. 

От стенограмата на 
кабинета става ясно още, 
че транспортното ми-
нистерство се надява от 
фонда да получи и 10 млн. 
лв., за да се разплатят за 
втория мост над Дунав 
при Видин – Калафат. 

Министерството на 
околната среда и водите 
пък смята да иска около 
2,4 млн. лв. за изготвяне 
на програми за стопа-
нисване на минералните 
води и още 600 000 лв. за 
морска стратегия, е от-
белязано в стенограмата. 
От нея се разбира, че на 
финансиране от фонда 
разчита дори здравно-
то министерство, което 
е настояло на термина 
„инвестиция“ да се гледа 

Министерството на правосъдието ще кандидатства за 15 млн. лв. за довършване на сградата 

на военното НДК, а Столичната община - за още 4 млн. лв. за оправяне на булеварда пред него

Общините ще търсят средства за строителство на детски градини

Предложенията ще се оценяват по седем критерия, таванът за местните 
власти е 15 млн. лв., а за държавните –  30 млн. лв. на проект
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по-широко, като най-ве-
роятно министър Таня 
Андреева ще иска да може 
да се купува нова апарату-
ра за болниците. Съгласно 
обявените критерии и от 
обясненията на финансо-
вия министър обаче ста-
на ясно, че пари за писане 
на програми и стратегии, 
както и за купуване на 
техника няма да се отпус-
кат, а целево ще се дават 
за инфраструктура. 

Затова като допустим 
се определя проектът на 
Министерството на пра-
восъдието за довършване 
на т.нар. военно НДК в 
центъра на София, къде-
то трябва да се настанят 
част от правораздава-
телните органи. Сграда-
та пустее и се руши от 5 
години, въпреки че държа-
вата вложи над 30 млн. лв. 
по времето на правител-
ството на Симеон Сакско-
бургготски.  

Общините са си написали 

домашното

Кметове заявиха, че 
вече са готови и очак-
ват с  нетърпение да 
бъдат публикувани изис-
кванията, за да могат 
да подадат проектите 
си. Най-общо те ще кан-
дидатстват за ремонти 
на улици, водоснабдяване 
и нови детски градини. Ня-
кои ще изграждат инфра-
структурата на промиш-
лено-индустриални зони, а 
трети се готвят да пред-
ставят интегрирани про-
екти на няколко общини 
в областта на туризма. 
Това показа допитване 
до няколко кметове за в. 
„Строител“. 

В Столичната общи-
на са обсъждани няколко 
проекта, но все още не 
са решили с кои точно да 
кандидатстват, защото 
условията не са ясни. В 
случай че държавата одо-
бри предложението на Ми-
нистерството на право-
съдието за довършването 
на сградата на военното 
НДК, където трябва да се 
приюти част от район-
ния съд и прокуратурата, 
София ще предложи про-
екта за реконструкция 
на бул. „Скобелев“, кой-
то е с прогнозна стой-
ност около 4 млн. лв. Той 
предвижда покритие на 
част от булеварда, като 
се измести трамвайно-
то трасе по средата и 
се премахне трамваят в 
подлеза на НДК. Плани-
рано е бул. „Скобелев“ да 
бъде покрит в участъка 
между пресечките на ули-
ците „Цар Асен“ и „Цар 
Борис“. Така временният 
трамвай, който минава 
под прозорците на живе-

ещите на булеварда, ще 
се измести по средата 
на „Скобелев“.  От стра-
ната на военното НДК 
ще се отворят две ленти 
за автомобилния трафик, 
което ще улесни ползване-
то на бъдещата съдебна 
сграда. „От отсрещната 
страна, където е учили-
ще „Тодор Минков“, пък 
ще се разшири тротоар-
ът и той ще стане 5 ме-
тра, което ще гарантира 
по-голяма сигурност на 
учениците“, обясни преди 
време главният архитект 
на столицата Петър Ди-
ков. По думите му трам-
вайното трасе, което в 
момента минава в тунела 
под НДК, ще се премахне, 
защото пътуващите по 
маршрута вече могат да 
ползват метрото. Така 
пътното платно в тунела 
ще стане двупосочно и ще 
се отвори за автомобил-
ния трафик, идващ от бул. 
„Черни връх“, и ще се раз-
товари пътното кръсто-
вище при баня „Мадара“. 

Освен с този проект 
Столичната община се 
готви да кандидатства 
и с няколко за изграждане 
на нови детски градини. В 
началото на 2013 г. пра-
вителството на Бойко 
Борисов отпусна 30 млн. 
лв. за нови забавачки в 

седемте големи града 
София, Бургас, Варна, Пле-
вен, Пловдив, Русе и Ста-
ра Загора. Половината от 
средствата отидоха за 
столицата за две нови 
детски градини и разши-
рение на още шест. 

„Написали сме си до-
машното и вече имаме 
много готови проекти 
след като през последни-
те три години не бяхме 
финансирани“, каза кме-
тът на Кърджали Хасан 

Азис. Той съобщи, че ос-
вен проект за нова дет-
ска градина ще подадат и 
за изграждане на мосто-
ви съоръжения, ремонт на 
улици и водоснабдяване. 
Най-големият им  обаче 
е свързан със строител-
ство на инфраструкту-
рата на нова индустри-
ална зона. „Техническият 
проект беше разработен 
още преди години по линия 
на програма ФАР“, каза 
Хасан Азис. По думите му 
в Кърджали има интерес 
от страна на инвестито-
ри, които търсят терени 
от 15 - 20 дка с изградена 
инфраструктура и искат 
веднага да се нанесат, 
за да започнат производ-
ство, но общината няма 
изградена база.  В мо-
мента в Кърджали добре 
се развива проектът на 
турската компания за ав-
томобилни части „Теклас“, 
която през юни 2013 г. за-
почна строителството 
на третия корпус на за-
вода си и има планове за 
четвърти. Амбициите на 
компанията са да изнесе 
част от производството 
си от южната ни съседка 
тук и да стане третата 
по големина компания в 
Европа в осигуряването 
на охладителни детайли 
и системи за автомобил-

ната индустрия. „Теклас“ 
доставя части за „Мерце-
дес“, БМВ, „Фолксваген“, 
„Ауди“, „Рено“ и други. 

„Три, четири проекта 
е подготвила и общи-
на Бургас“, каза кметът 
Димитър Николов. Сред 
тях са разширяването на 
пасажерската част на 
пристанището и изграж-
дането на голяма много-
функционална спортна 
зала. 

Кметът на Хасково Ге-

орги Иванов с нетърпение 
чака да види правилата, за 
да разбере дали най-на-
края ще може да довърши 
започнатия преди години 
проект за изграждане на 
тролейбусната линия в 
Хасково. По Оператив-
на програма „Регионално 
развитие“ през този пла-
нов период се взе реше-
ние за финансиране само 
на транспорта в шестте 
големи града и така Ха-
сково отпадна. „Първона-
чалната инвестиция беше 
за 18 млн. лв.“, обясни Ива-
нов. Според него сега тя 
ще бъде по-малка, защото 

общината със собствени 
средства вече е постави-
ла стълбовете. „Остава 
само да се сложат жици-
те, да се изградят стан-
цията и депото и да се 
купят петте тролейбуса“, 
каза кметът. По думите 
му проектът се реализира 
съвместно с чешка фирма, 
която поддържа тролеите 
на Прага. Другите готови 
проекти на Хасково са за 
ремонт на улици в града. 

Общините Ловеч, Тро-

ян и Тетевен пък се гот-
вят да кандидатстват за 
реализирането на интег-
риран проект в сферата 
на туризма. „Този тип 
предложения имат по-го-
лям шанс за успех“, смята 
кметът на Ловеч Минчо 
Казанджиев. Той обясни, 
че проектът се подготвя 
съвместно с областния 
управител. 

Следва продължение ...

„Ако през 2014 г. ин-
вестиционната програма 
„Растеж и устойчиво раз-
витие на регионите“ се 
окаже успешна, то в след-
ващите години бюдже-
тът й ще се увеличава“, 
каза финансовият минис-
тър Петър Чобанов. В кон-
вергентната програма на 
правителството фондът 
е заложен за финансиране 
и през 2015 и 2016 г. 

Притесненията идват 
от факта, че в Закона за 
бюджета за 2014 г. сред-
ствата от 500 млн. лв. са 
вкарани в резерва за не-
предвидени и неотложни 
разходи. Петър Чобанов 
призна, че са заложени 
„достатъчно буфери“. Той 
не конкретизира кои са 
те, но практиката досе-
га, независимо кое прави-
телство е на власт, по-
казва, че при неизпълнение 
на приходната част първо 
се орязват капиталовите 
разходи. Към края на ок-
томври изпълнението на 
бюджета сочи, че капита-
ловите разходи възлизат 
на 2,79 млрд. лв., което е 
изпълнение на 51,7% на за-
ложеното за тази година. 

Въпреки че първона-
чално  управляващите 
обещаха да включат в 
подбора на проектите 
за финансиране от фонда 
представители на рабо-
тодателите, синдикати-
те и дори неправител-
ствени организации, вече 
е ясно, че такъв орган 
няма да има. Обяснение-
то е, че това би забавило 

процеса на одобряване на 
проектите, а целта е с 
началото на строителния 
сезон през април реализа-
цията им да започне. 

Чуждият опит

„Подобен фонд (т.нар. 
Bidding Fund) е създаден 
в Чили още през 2002 г. 
и работи много добре“, 
разказва Любомир Дацов, 
бивш зам.-министър на 
финансите по времето на 
правителствата на Симе-
он Сакскобургготски и на 
Сергей Станишев. В юж-
ноамериканската стра-
на към него има агенция, 
която оценява ефектив-
ността на всеки проект 
и нужните средства. През 
нея минават и публично-
частните проекти. Една 
от задачите на чилийския 
фонд е била министер-
ствата да се научат да 
поставят приоритети и 
да се подобри качество-
то на предложенията, с 
които кандидатстват. 
Според доклад на Органи-
зацията за икономическо 
сътрудничество и разви-
тие за бюджетната про-
цедура резултатът вече 
е налице - ведомствата 
въвеждат индикатори, с 
които отчитат успеха 
на новите си програми, а 
след това се опитват да 
ги подобрят. Политиче-
ските приоритети, т.е. 
насоките, в които се да-
ват пари от фонда, пък се 
определят от президента 
на Чили. На финалния етап 
министърът на финанси-
те провежда лични срещи 
с министрите, които са 
направили предложенията.

Според Дацов, за да 
има ефект подобна струк-
тура у нас, е необходим 
стратегически документ 
за цялостната инвести-
ционна политика на дър-
жавата за това как ще 
управлява капиталовите 
си разходи и накъде точно 
иска да ги насочи, както и 
какъв ефект очаква. 

Кърджали се готви да изгради нова индустриална зона с помощта на фонда за растеж

Агенция „Пътна инфраструктура“ се надява на поне 100 млн. лв. за ремонт на второкласни и 

третокласни пътища

Снимки в. „Строител“
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Всички проекти, по които Националната ком-
пания „Железопътна инфраструктура“ работи през 
2013 г., се изпълняват в срок и с добри темпове, 
става ясно от съобщение от предприятието. Из-
вършен е ремонт на много участъци и съоръжения 
от жп мрежата. Със собствена механизация са ре-
хабилитирани различни участъци от линиите София 
– Карлово - Бургас, София - Кулата и Русе - Каспичан. 
Към настоящия момент се работи по: Зверино -Ме-
здра юг; Юнак - Величково; Черниче - Пейо Яворов; 
Дралфа - Търговище; Смядово - Комунари; Царева 
ливада - Габрово; Радунци - Дъбово; Ловеч - Троян; 
Търнак - Аспарухово; Самоводене - Велико Търново; 
гара Плачковци. Също така са подменени много тра-
верси, релси, скрепления, елементи на контактната 
мрежа и осигурителната техника. Постигнатите 
резултати от извършените ремонтни работи са: 
завишаване на скоростта, гарантиране на сигур-
ност и безопасност на влаковото движение и екс-
плоатационната дейност, намаляване на време-пъ-
туването, подобряване комфорта на пътниците.  

От съобщението става ясно също така, че през 
годината са били модернизирани и въведени в екс-
плоатация 35 броя железопътни прелеза в цялата 
страна. Отпаднала е също и необходимостта от 
поддръжка на ръчни бариерни инсталации, които са 
морално и физически остарели. От НКЖИ имат же-
лание тази тенденция да продължи и през следва-
щата 2014 г., като в програмата на компанията са 
включени модернизации на още 20 прелеза. 

Агенция „Пътна инфра-
структура” търси изпъл-
нител за ремонт и стро-
ителство на около 17 км 
пътища втори и трети 
клас в Хасковска област. 
Едната отсечка е Ха-

сково - Минерални бани, 
а другата Ивайловград - 
Славеево. Поръчката се 
финансира по ОП „Регио-
нално развитие”. Изпъл-
нителят ще бъде избран 
на база икономически 

Невена Картулева

Правителството отне 
от Министерството на 
отбраната и предостави 
безвъзмездно на община 
Радомир два имота с обща 
площ 224,4 дка, застроени 
с 54 сгради. Това са бивше-

то военно поделение на ул. 
„Райко Даскалов” в града и 
терен в местността Ка-
дрийска чешма.

Намерението на мест-
ната власт е да ги използ-
ва за изграждането на 
интермодален терминал, 
изпитателен автомобилен 

Целева субсидия от 
92 500 лв. за капиталови 
разходи беше отпусната 
на община Неделино с ре-
шение на Министерския 

съвет. Със средствата 
ще бъдат разплатени раз-
ходите за довършителни 
строително-монтажни 
работи по изграждането 

Предстои ремонт на пътя от Кюс-
тендил до София, съобщи областният уп-
равител на Кюстендил Иван Каракашки. 
Реконструкцията на шосето е започнала 
през 2009 година, когато е направен учас-
тъкът до Радомир. Ремонтът така и не е 
завършен, защото планираните средства 
са отклонени към по-проблемен участък. 
„Трябва и в планината да има трета лен-
та. Имаме уверението на Агенция „Пътна 

инфраструктура”, че напролет ще започ-
не да се работи по шосето. Сега се на-
правиха само 1,2 км, които бяха оставени 
без горния износващ слой и ставаха ката-
строфи. Направи се на една част нарязва-
не по завоите, в малък участък се сложи и 
нов асфалт, но зимата дойде и ще се чака 
новият строителен сезон. Важното е, че 
има готов проект и осигурено финансира-
не“, каза Каракашки.

Открита беше про-
цедура за възлагане на 
обществена поръчка с 
предмет: „Изготвяне на 
идеен проект за АМ „Хе-
мус” (етап 1)”. Възложител 
е Националната компания 
„Стратегически инфра-
структурни  проекти” 
( НКСИП). До този момент 
от автомагистралата 
са изградени участъците 
София - Ябланица и с. Бе-
локопитово - Варна. Ос-
таващата част е условно 
разделена на осем участъ-
ка, които поетапно ще се 
възлагат за проектиране 
и строителство.

Обявената общест-
вена поръчка включва 
изготвянето на идейни 
проекти за два участъка. 
Първият е с дължина от 
около 24 км - от Яблани-
ца до отклоненията към 
селата Гложене и Микре, а 
вторият е близо 36 км - до 
разклона за Плевен и Ло-
веч. Изготвянето на идей-
ния проект за този етап, 
включва разработване на 
избрания в предпроектни-
те проучвания вариант, 
проектиране на надлъжни 
и напречни профили и т.н. 
След това ще има и съ-
гласуване с компетентни 
органи и експлоатационни 
дружества на територии-

най-изгодната оферта, 
като предлаганата цена 
има тежест 70%. Оферти 
се набират до 13 януари. 
Срокът за ремонтите е 
60 дни. Могат да участ-
ват строителни фирми с 
достъп до собствен ре-
сурс 210 хил. лв. и оборот 
за последните три години 
поне 6,29 млн. лв.

Невена Картулева

Правителството прие решение за 
отчуждаване за държавна нужда на час-
ти от имоти в землищата на София и на 
селата Долни Богров и Горни Богров. Те-
рените са с обща площ около 13 дка и са 
необходими за изграждане на събирате-
ли, препроектиране на селскостопански 
път и реконструкции на електропровод 
и на деривация по проекта „АМ „Хемус” 

СОП – пътен възел Яна. Изпълнението 
на подобектите е условие за цялостно-
то завършване на един от най-важните 
обекти от основния списък на ОП „Транс-
порт”. Финансирането на процедурата 
по отчуждаване на имотите се осигуря-
ва от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано по реда на АПК 
в 14-дневен срок от съобщаването му на 
всички заинтересовани лица.

те на съответните общи-
ни, което ще помогне и за 
изготвянето на парцела-
рен план.

Стойността на по-
сочените консултантски 
услуги е в размер на око-
ло 1 млн. лв. без включен 
ДДС, а срокът за тяхното 
изпълнение е 392 дни.

Финансирането на 
проекта е по Оперативна 
програма „Транспорт” 2007 

- 2013 г. 
Същевременно бе да-

ден старт и на проце-
дурата за възлагане на 
обществена поръчка с 
предмет: „Изготвяне на 
доклад за ОВОС и ДОСВ 
за доизграждане на АМ 
„Хемус” (Ябланица - Бе-
локопитово)”. Възложи-
тел отново е НКСИП. За 
цялостния проект за до-
изграждане на автомаги-

стралата е необходимо 
провеждане на процедура 
по оценка на въздействи-
ето върху околната сре-
да (ОВОС). Прогнозната 
стойност на посочените 
консултантски услуги е в 
размер на 550 000 лв. без 
включен ДДС, а срокът за 
тяхното изпълнение е 420 
дни. Финансирането на 
проекта е по ОП „Транс-
порт”.

Снимки в. „Строител“

на водохващане и водопро-
водна връзка в общината. 
Така ще се осигури питей-
на вода за населението от 
района и захранване от 
водоемите на водоснабди-
телната система на град 
Неделино. 

полигон, спедиторски скла-
дове за Югозападния реги-
он и околовръстен път. На 
територията на бившите 
казарми, които са първите 
построени след Освобожде-
нието, ще бъде създаден и 
музей на бойната слава. 

За реализиране на проек-
тите общината ще разчи-
та на средства, осигурени 
по оперативните програми.
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София и Лондон ще си 
сътрудничат с експертна 
помощ за метрото по от-
ношение на системите за 
сигурност, безопасност и 
транспортна автомати-
ка. Ще има и обмяна на 
опит относно методите 
за строителство, а също 
така и за самата експлоа-
тация на подземните же-
лезници. Това стана ясно 
по време на среща между 
кмета на Столичната 
община Йорданка Фан-
дъкова и  изпълнителния 
директор на лондонското 
метро Майк Браун. Съ-
трудничество ще има и в 
областта на системата 
за таксуване на пътници 
и в нормативната уредба 
като стандарти за екс-
плоатация. На срещата 
присъстваха заместник-
кметовете на София Лю-
бомир Христов и Дончо 
Барбалов и изпълнителни-
ят директор на столичния 
„Метрополитен” ЕАД инж. 
Стоян Братоев.

 „Важно е да попием от 
опита на Лондон в насока 
управление, експлоатация, 
както и допълнителните 
мерки за безопасност на 
хората. През последните 

години благодарение на 
европейското финансира-
не имаме възможност да 
изграждаме подземната 
железница по-бързо“, каза 
кметът Фандъкова. „Сега 
темпът на строител-
ството му е средно око-
ло 4 км годишно, за срав-
нение – първите 8 км са 
построени за 23 години“, 
допълни още тя.   

Майк Браун посочи, че 
има възможност за близко 
партньорство между ме-

трополитените на двете 
столици.

Лондон има подземна 
железница от 150 години, 
а станциите са 283. От 
тях 68 разполагат със съ-
оръжения за достъпност 
на хора с увреждания. И 
днес продължава разшире-
нието на метрополитена 
в британската столица и 
неговото модернизиране. 
По думите на Майк Браун 
в София е направено мно-
го по отношение на дос-

тъпността. 
Веднага след срещата 

с кмета на Столичната 
община беше проведено 
и честване на 150-ата 
годишнина на метрото в 
Лондон. Пред гостите на 
събитието Майк Браун и 
инж. Братоев представи-
ха подземните железници 
в двете столици. Изпъл-
нителният директор на 
лондонското метро раз-
каза и за различните ас-
пекти на своята работа. 
Домакин на събитието 
беше временно изпълнява-
щият длъжността посла-
ник на Великобритания в 
България Катрин Барбър.

„Радвам се, че мога да 
споделя с българските 
гости 150-ата годишнина 
от откриването на ме-
трото в Лондон. Още по-
щастлива съм от факта, 
че това честване ще спо-
могне и за създаването на 
отлична комуникация меж-
ду изпълнителните дирек-
тори на двете подземни 
железници“, заяви Барбър.

„Презентациите бяха 
изключително полезни не 
само за нас, но и за пред-
ставителите на стро-
ителните фирми, които 
присъстваха на срещата. 
За метрото в София мога 
да кажа, че съм изключи-

Инж. Стоян Братоев - директор 
на „Метрополитен” ЕАД:

Историята на метрото в София е доста по-крат-
ка. Ние имаме подземна железница едва от 16 години, 
но мога да кажа, че за този период тя се развива 
доста добре. По време на срещата си с кмета на 
Столичната община Йорданка Фандъкова и Майк Бра-
ун споделих информация относно нашите планове за 
бъдеща съвместна работа. Комуникацията ще про-
дължава и нашата цел е да обменим опит както по 
отношение на строителството, така и за експлоа-
тацията и нормативната база. Преди няколко години 
направихме подобна среща с представители на ме-
трото в Париж. Мога вече със сигурност да заявя, че 
нормативната ни база се приближава много до тази 
във Великобритания и Франция. Ще продължим да ра-
ботим в тази насока и ще се учим от лондонското 
метро. Имаме специалното разрешение от страна 
на българските власти да използваме нормативни 
документи, предоставени ни от колегите от Англия, 
които да помогнат за бъдещото разрастване на сто-
личната подземна железница.

Елица Илчева

По третата линия на метрото в 
София ще има опция за движение на ав-
томатични влакове, заяви директорът 
на столичния „Метрополитен” Стоян 
Братоев, докато показваше на коле-
гата си от Лондон Майк Браун антич-
ния комплекс на Сердика и уредбата 
на софийската подземна железница. 
Пред журналистите той обясни, че за 
третата линия ще подготвят нещата 
така, че автоматичното управление да 

е възможно. „Но смятам, че все още ни 
е рано за това. Тези влакове са много 
по-скъпи“, уточни Братоев. 

„Всичко тук е много вълнуващо. Аз 
съм убеден, че метрото е в сигурни 
ръце, не само заради Стоян Братоев, 
но и заради другите колеги”, заяви Бра-
ун. На въпроса какви са инвестициите 
в лондонското метро Майк Браун каза: 
„Всяка година влагаме 1,8 милиарда 
евро. Това означава инвестиции в нови 
влакове, нови сигнализационни системи 
и нови станции.”

На метростанция 

„Сердика” 

англичанинът 

остана впечатлен 

от изложените 

артефакти от 

подземния град

телно доволна от постиг-
натото през последните 
години. Самата аз живея 
близо до НДК и всекиднев-
но използвам подземната 
железница, която е много 
удобна“, добави тя. 

„Сигурна съм, че тази 
среща ще спомогне за 
създаването на дългого-
дишни връзки и едно бъде-
що партньорство между 
българските компании и 
„Метрополитен”, Лондон. 
Посолството на Вели-
кобритания ще помага с 
всички сили това да е на-
чалото на перфектно съ-
трудничество“, подчерта 

временно изпълняващият 
длъжността посланик на 
Великобритания в Бълга-
рия Катрин Барбър.

Днес лондонското ме-
тро е второто по голе-
мина в света след това в 
Шанхай и продължава да 
се разраства. В момента 
се строи линия в посо-
ка изток-запад, нарече-
на Crossrail. Тя трябва да 
бъде по-голяма и по-удоб-
на, а откриването й е пла-
нирано за 2018 г. 

Интервю на Майк Бра-
ун специално за в. „Строи-
тел“ четете в следващия 
брой.Временно изпълняващият длъжността посланик на Великобритания в България Катрин Барбър 

бе домакин на отбелязването на 150-годишнината на лондонската подземна железница

Майк Браун, изпълнителен директор на лондонското метро и железниците

Възможни са бъдещи инвестиции у нас от страна 
на фирми от Великобритания 

Снимка авторът

Снимки Денис Бучел
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Елица Илчева

Българите са сред 
европейските граждани, 
които най-активно се 
жалват пред Европейския 
съд за правата на човека 
(ЕСПЧ), става ясно от 
данни на Националния ин-
ститут на правосъдието, 
изнесени при презентаци-
ята на проект за обучение 
на магистрати по права-
та на човека. 

Висящите български 
жалби, които подлежат 
на разглеждане от съде-
бен състав в Евросъда, 
са общо 3854 към 24 юли 

2013 г. Около половината 
от тях са недопустими. 
Макар и плахо, намалява 
броят на постановените 
решения срещу България. 
За  2012-а те са 72, за 

2011-а - 73, за 2010-а - 84. 
По данни на ЕСПЧ право-
то на справедлив процес, 
формулирано в чл. 6 от Ев-
ропейската конвенция за 
защита на правата на чо-

века и основните свободи, 
е основанието за най-мно-
го осъдителни решения 
срещу 47-те държави, ра-
тифицирали конвенцията.  

Повишаването капа-
цитета на съдебната 
система е основна цел 
на проекта, финансиран 
по Норвежкия финансов 
механизъм. В обучението 
участват съдии и прокуро-
ри, а един от обучителите 
е Александра Тамамович, 
експерт към Съвета на 
Европа с дългогодишен 
стаж в Европейския съд 
за правата на човека. 

Продължителността 

е 24 месеца, а дейност-
ите включват серия от 
централизирани и регио-
нални обучения, обучения 
на обучители, работни 
срещи по правата на чо-
века, учебни посещения в 
европейски институции, 
включително в Голямата 
камара на Европейския 
съд по правата на човека 
и норвежката съдебна ад-
министрация, провеждане 
на ежегоден форум за пра-
восъдие и права на човека 
като платформа за обмен 
на информация. 

Европейският съд за 
правата на човека е меж-

дународен съд, създаден 
през 1959 г. и базиран в 
Страсбург. Той се произ-
нася по индивидуални или 
по междудържавни жалби, 
в които се твърди, че има 
нарушения на граждан-
ските и политическите 
права, предвидени в Ев-
ропейската конвенция 
за защита на правата 
на човека и основните 
свободи. От 1998 г. е по-
стоянно действащ съд и 
физическите лица могат 
пряко да подават жалби. 
За почти 50 години съдът 
е постановил над 10 000 
решения. 

Десислава 
Бакърджиева

Европейският съюз 
има нужда от прилагане-
то на повече публично-
частни партньорства 
(ПЧП) при изпълнението 
на проекти, финансира-
ни от общността. Част 
от причините за това 
са негативните данни за 
измамите и корупционни-
те практики при усвоя-
ването на европейските 
фондове от страните 
членки. Само през 2012 г. 
на общоевропейско ниво 
в Европейската комисия 
(ЕК) са докладвани 13 436 
нередности на стойност 
3,4 млрд. евро. Спрямо пре-
дходната 2011 г. броят се 
е увеличил с 6%. Това ста-
на ясно по време на кон-
ференцията „Балкански 
форум за популяризиране 
на публично-частното 
партньорство като ан-
тикорупционен инстру-
мент”. Статистиката за 
корупционните практики и 
измамите, свързани с ев-
рофондовете през 2012 г., 
представи Валери Дими-
тров, координатор по ПЧП 
проекти за C.R.E.A.M Ев-
ропа.

Страните, разкрили 
и съобщили за най-го-
лям брой нарушения, са 
Полша, Румъния, Дания и 
Германия. Това са член-
ките, които се стремят 
максимално да разкри-
ят корупционните схеми 
и да създадат по-добри 
и прозрачни условия за 
правилното усвояване на 
европейските фондове. 
Най-големите случаи са 
подадени от Италия, Ки-
пър, Естония и Испания. На 
първо място по обем сред-
ства, свързани с измами, 
е Испания, втора в тази 
група се нарежда Белгия, 
а трета - Гърция.

Най-голям дял на не-
редности са установени в 
областта на политиките 
на сближаване. Другият 
сектор, който е белязан с 
голям процент корупцион-
ни практики, е селското 
стопанство и развитието 

на селските райони.
Като цяло анализът 

показва намаляваща тен-
денция в броя на случаи-
те на измами за периода 
2008 - 2012 г., но и твърде 
нисък процент на разкри-
ване на нарушенията. За 
последните 5 години са 
доказани само 5% на не-
коректни практики, а за 
останалите процедурите 
продължават. Според Зо-
ран Йелич, инициатор и 
съосновател на C.R.E.A.M 
Европа, решението е пре-
венция и ограничение на 
корупционните практи-
ки чрез публично-частни 
партньорства.  

За да се минимали-
зират нередностите в 
тръжните процедури, кои-
то се прилагат и за про-
екти на ПЧП, експертът 
предлага вместо санкции 
да се заложат стимули. 
Например екипът, разра-
ботил документацията, 
да получава бонус, когато 
един проект е успешно 
изпълнен и функционира 
правилно. 

В повечето страни 
липсват прозрачност, ад-
министративен капаци-
тет и достатъчно добро 
законодателство. По на-
блюдение на Франц Хубер, 
консултант в C.R.E.A.M 
Европа, кадастърът и по-
земленото управление са 
много сериозен фактор, 

Йордан Грамов, зам.-министър 
на вътрешните работи:

Корупцията е сери-
озен проблем във всяка 
държава. Тя е предизви-
кателство както пред 
държавния, така и пред 
частния сектор и още-
тява всички нас като 
граждани. Корупцията, често е свързана и с организи-
раната престъпност, което допълнително усложнява 
проблема и увеличава негативното  социално влияние. 
Затова са необходими обединени действия на всички 
заинтересовани страни срещу това явление. 

В България от началото на годината е в сила За-
конът за публично-частното партньорство. Създава-
нето на нормативна рамка беше необходима стъпка 
за въвеждането на ясна регламентация, която да 
даде сигурност в отношенията между партньорите.

Темата за борбата с корупцията заема все по-ши-
роко място и в европейския дневен ред. Стратегията 
на ЕС за вътрешна сигурност извежда корупцията 
сред общите заплахи и предизвикателства пред въ-
трешната сигурност на общността. В изпълнение 
на очертаните приоритети ЕК със свое решение от 
6 юни 2011 г. създаде механизъм за докладване и пе-
риодични оценки в областта на борбата с явлението 
посредством публикуване на антикорупционен доклад. 
Предстои обявяването на първия такъв. Обсъжда се 
и предложението за създаване на европейска проку-
ратура.

Всички механизми, добри прак-
тики и законови рамки не могат да 
се преборят с корупцията, ако няма 
пълна прозрачност в работата на 
институциите и добра информи-
раност на обществото. Това може 
да се постигне чрез влиянието на 
медиите, които са важен инстру-
мент за превенция на различните 
форми на измами. Четвъртата 
власт има силата да провокира 
обществена нетърпимост към 
нарушенията. Реални резултати 
в борбата с този феномен могат 
да се постигнат чрез обединени-
те усилия на институциите, ме-
диите и гражданското общество. 
За това свидетелства дейността 
на Сдружение „Клуб – журналисти 
срещу корупцията” за изминалите 
10 години. 

Организацията е реализирала 
повече от 20 проекта. Инициати-

вите са насочени към разкриване 
на некоректните практики и към 
повишаване на информираност-
та на обществото. Част от тях 
са изпълнени в сътрудничество с 
ОЛАФ и с подкрепата на редица 
американски и европейски програ-
ми. В борбата с корупцията клубът 
е намерил партньор и в лицето на 
Камарата на строителите в Бъл-
гария (КСБ). Браншовата организа-

ция следи за некоректни практики в 
обществените поръчки и прави мо-
ниторинг, който регулярно публику-
ва във вестник „Строител”. КСБ е 
издала наръчник за добри практики 
за публично-частно партньорство. 
„Журналисти срещу корупцията” 
получава пълната подкрепа и от 
зам.-председателя на Европейска-
та комисия Антонио Таяни, който 
е почетен член на клуба. 
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Ренета Николова, председател на УС на „Клуб - Журналисти 
срещу корупцията“: 

който често се прене-
брегва и проваля проек-
тите. Непълната инфор-
мация създава не само 
проблеми при планиране-
то, но и коства допълни-
телни ресурси на бизнеса. 

Ето защо специалистът 
смята, че създаването 
на качествен кадастър и 
системи за данни са ПЧП 
проектите, с които стра-
ните членки на първо мяс-
то трябва да се заемат.

Снимка авторът
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 Вашата реклама ще достигне до всички строителни фирми, регистрирани в 
ЦПРС, членовете на КСБ, всички български общини, МРР, МИП, МОСВ, МТИТС, 
ДНСК, НС, над 70 посолства, ЕК.

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

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

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

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

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

2014-a

50%
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 31 декември 2013 г.
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Мартин Славчев

Инж. Николай Котев-
ски, изпълнителният ди-
ректор на „Танел” ООД, 
е роден през 1968 г. За-
вършва Висшето стро-
ително училище „Любен 
Каравелов”, както и Тех-
ническия университет 
в София, специалност 
„Икономика”. 

„Кариерата ми като 
строител започна през 
1992 г. В продължение 
на 12 години работих в 
ГУСВ. Минах по цялата 
йерархична стълба от 
технически ръководител 
до директор на Държавно 
предприятие „Строител-
ство и възстановяване” 
– клон София. След това 
станах част от екипа на 
фирма „Танел”. Нашето 
мото е „Добрите строи-
тели”. През следващата 
2014 г. имаме 15-годишен 
юбилей“, разказва инж. 
Котевски. 

„През последните 10 
години сме изградили над 
200 обекта на терито-
рията на столицата и 
страната. Занимаваме 
се предимно с високо 
строителство. В момен-
та инженерно-техниче-
ският ни състав е около 
150 души”, споделя инже-
нерът. 

„Успяваме да изграж-
даме дори в тези трудни 
условия. В момента из-
пълняваме няколко обек-
та”, допълва той. 

През  тази  година 
строителят извършва 
обновяването на МБАЛ 
– Самоков. Символично-
то полагане на новите 
плочки е направено на 13 
май 2013 г. По време на 
тържеството е отслу-
жен водосвет от отец 
Георги Николов. Д-р Кра-
симира Ковачка, кметът 
на Самоков Владимир 
Георгиев и инж. Нико-
лай Котевски поставят 
по една плочка в опера-
ционния блок, откъдето 

стартират строително-
монтажните дейности. 
Проектът се изпълнява 
с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма 
„Регионално развитие” 
2007-2013 г., съфинанси-
рана от ЕС чрез Европей-
ския фонд за регионално 
развитие. 

Основната цел  на 
реконструкци ята  на 
многопрофилна болница 
за активно лечение в 
Самоков е развиването 
на подходяща здравна 
инфраструктура в съ-
ответствие с географ-
ските и демографските 
особености на района. 
По този начин ще се 
подобри качеството на 
живот на населението 
на общината. Освен об-
новяване на отделенията 
ще бъде закупена и нова 
апаратура за повече от 
2 млн. лв. 

С т р о и т ел н о - м о н -
тажните работи в опе-
рационния блок на МБАЛ 
– Самоков, приключиха на 
26 септември т.г. Под-
менени са всички инста-
лации – електрическа, 
ВиК, за медицински газо-
ве, както аспирацията и 
климатизацията. Поста-
вени са френски анти-
бактериални настилки 
и облицовки. Дограмата 
също е подменена. Обек-
тът е инспектиран от 
общинското ръководство 
в присъствието на ме-
дии. Предстои строител-

ните работи да се пре-
несат в съседния блок, 
където е отделението 
по реанимация. Ще бъдат 
ремонтирани два кабине-
та, както и помещение, в 
което ще има нови рент-
генови апарати. Там ще 
бъде поставено и специ-
ално покритие.

Болницата не е един-
ственият обект в со-
циалната сфера, който 
строителят изпълня-
ва на територията на 
община Самоков.  Със 
съдействието на Меж-
дународната банка за 

възстановяване и разви-
тие (МБВР) в двора на 
ОУ „Петър Берон” са из-
градени нова детска гра-
дина и социален център 
по проект „Чрез превен-
ция и информираност на 
деца от 0 до 7 г. от соци-
ално уязвими семейства 
и техните родители към 
равен старт и по-добро 
бъдеще”. Бенефициент 
е Министерството на 
труда и социалната по-
литика. 

През 2013 г. инж. Ко-
тевски участва и в ре-
конструкцията на ВИП 
терминал А на летище 
София, където е извър-
шена подмяна на външни-
те настилки.

„Трябваше да обно-
вим инфраструктурата. 
Теренът не беше ремон-

тиран от около десет 
години. А все пак именно 
това е входът и изхо-
дът на нашата страна. 
Обектът беше изклю-
чително специфичен и 
много тежък.  Докато 
течеше строителната 
дейност, по никакъв на-
чин не биваше да се нару-
шава работата на самия 
терминал. За периода, 
през който протичаше  
подмяната на външните 
настилки, само президен-
тът излетя от там поне 
5-6 пъти, а министър-
председателят – над 20”, 
разказва строителят. 

Д р у г  и н т е р е с е н 
обект, който инж. Ко-
тевски изпълнява, е ав-
тоцентър с магазин за 
аксесоари за превозните 
средства, сервиз и пункт 
за годишни технически 
прегледи в столицата. 
„Направихме нещо, което 
за момента няма аналог в 
България. Инвеститорът 
е наш дългогодишен парт-
ньор, за когото вече сме 
изградили четири обек-
та. Цялото оборудване 
пристигаше от чужбина. 
Срокът беше много кра-
тък, а условията за рабо-
та – специфични. В край-
на сметка се справихме. 
Получи се наистина мно-
го хубав и функционален 
обект”, подчертава той. 

Един от проектите, 
по който строителят 
работи в момента, е жи-
лищен комплекс в София. 
„От над десет години 
си сътрудничим с тези 
чуждестранни инвести-
тори. Може да се каже, 
че те са светъл лъч в 
областта на жилищното 
строителство. Те нито 
за момент не спряха да 
работят, дори по време 
на кризата. Всяка година 
започвахме по един нов 
блок. Всеки обект се из-
пълнява с материали от 
най-високо ниво”, заявява 
инж. Котевски.  

Ние сме членове на 
Камарата на строите-
лите в България още 
от самото й създаване. 
Винаги сме били част 
от живота на органи-
зацията, защото той е 
тясно свързан с нашата 
професия. КСБ направи 
много за строителния 
бранш у нас. Успя да 
„изчисти” тези, които 
не работят официално. 
Най-общо казано, създа-
де ред. 

Разбира се, има още 
много неща, които тряб-
ва да бъдат направени. 
Но в крайна сметка това 
зависи от нас и от на-
шата активност. Поели 
сме по правилния път, но 
трябва да го вървим още 
дълги години.

Инж. Николай Котевски, изпълнителен директор на „Танел” ООД:

Ще имаме 15-годишен юбилей през 2014 г.

Бивш волейболист 
съм. В момента играя 
активно тенис на корт. 
Спортът ми помага да 
издържам на натова-
реното темпо на рабо-
тата и всекидневието 
като цяло. 

Също така обичам 
да пътувам. Със семей-
ството ми ходим често 
по планини и морски ку-
рорти. Харесваме род-
ната природа. 

Детска градина в Самоков Логистична база

ВИП терминал А 

на летище София

Жилищен комплекс 

в столицата

Снимки Денис Бучел и „Танел” ООД
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Проф. д-р инж. Христо Бояджиев, ВТУ „Тодор Каблешков”:

Георги Сотиров

Творческите интере-
си на проф. д-р инж. Хрис-
то Бояджиев са свързани 
с научната специалност 
„Технология и механизация 
на строителното произ-
водство” и по-конкретно 
с технологията на из-
пълнението на стомано-
бетонните конструкции, 
производствено-техниче-
ската база на строител-
ните фирми,  а също така 
и с оценка на съответ-
ствието при изпълнение 
на строителни конструк-
ции, което е съобразено 
с европейските стан-
дарти. „Ние сме въвели 
европейските стандарти 
в контролните функции 
на ниво преподаване на 
студентите преди още 
да започне преподаване-
то на евронормите за 
проектиране”, пояснява 
професорът. Става дума 
за европейски стандарти 
за изпълнение на строи-
телството. Голяма част 
от завършващите специ-
алността „Строително 
инженерство” отиват на 
работа в надзорни или 
консултантски фирми. 
Именно какво трябва да 
знаят и да правят тези 
инженери е обект на него-
вите научни изследвания. 
В тази област е хабили-
тационният му труд за 
професор.  

„По проблематиката 
написах и учебник. Имам 
и други издания, които са 
за обучението на студен-

тите от специалността 
„Транспортно строител-
ство”. Научните ми ин-
тереси са свързани и с 
технологията на земните 
работи в транспортното 
строителство”, продължа-
ва ученият. 

Той е написал „Ръко-
водство по технология на 
строителното производ-
ство” за студентите, кое-
то им помага при направа-
та на курсовите проекти, 
при подготовката им за 
бъдещата работа в стро-
ителната практика. Пре-
подава на студенти от 

IV курс. В момента чете 
лекции по дисциплината 
„Стоманени и дървени 
конструкции” и по-специ-
ално в частта „Дървени 
конструкции”. 

„У нас под 

дървена къща

се разбира колиба или 
барака, а в европейските 

държави, когато погле-
днеш такава сграда от-
вън, не можеш да разбе-
реш, че конструкцията й 
е от дърво. Това е дву- или 
триетажна къща, отгова-
ряща на всички изисквания 
за изолации и инсталации. 
Трябва да влезеш вътре, 
в антрето, да видиш дър-
вената стълба, която е 
вита и евентуално леко 

поскърцва, и чак тога-
ва, изненадан, можеш да 
разбереш в каква къща 
си влязъл”, обяснява 
преподавателят. 

В разговора ни ста-
ва дума за изпопада-
лите сгради в Азия и 
Америка вследствие на 
ураганите. Оказва се, 
че това са къщи, сгло-
бени от готови плат-
на и леки конструкции 
като българските ба-
раки на село. Солид-
ната дървена къща се 
изчислява за външни 
влияния – за вятър и зе-
метръс. 

„Трябва да поясня, че 
дървената конструкция 
не започва от терена. 
Преди това се изграж-
да сутерен под земя-
та. Нулевият цикъл се 
прави от стоманобе-
тон и оттам насетне 
започва дървената кон-
струкция. Нейните еле-
менти са изработени в 
цехови условия, под по-
крив, и на обекта само 
се сглобяват. Големият 

плюс на тези къщи е, че 
те стават готови за бро-
ени месеци, защото при 
това строителство има-
ме само един мокър цикъл”, 
обяснява професорът. 

Преди години той е бил 
консултант на собствени-
ка на една такава къща в 
Германия и е трябвало да 
следи за прецизното и ка-
чествено извършване на 
строителните процеси. 
През ноември на съответ-
ната година е започнало 
строителството, а през 
февруари на следващата 
хората влезли да живеят в 
нея. Независимо от зимния 
сезон, от характерните 
валежи и влага в северна-
та държава. Без да са мно-
го по-евтини от другите 
типове строителство – с 
тухли, панели и прочие, те 
стават много бързо. Това 
са къщи с 80-100 кв. м за-
строена площ. 

Връщам професора в 

началото на учебната 

година,

 когато за първи път 
влиза при четвъртокур-
сниците от ВТУ.

„Поздравявам колеги-
те с това, че са напра-
вили още една крачка към 
заветното строително 
инженерство и предста-
вям предмета, който ще 
им преподавам. По-късно 
провеждам разговори с 
всеки поотделно, за да се 
ориентирам какъв трябва 
да бъде подходът ми към 
студентите като препо-
давател, да разбера кой 
какво е учил. Тук искам 
да припомня, че нашите 
студенти не са само уче-
ници от строителните 
гимназии, които опреде-

лено са по-подготвени от 
колегите си по някои от 
дисциплините. Но всички 
те са интелигентни, ин-
формирани и умни млади 
хора”, категоричен е проф. 
Бояджиев.

По думите му в нача-
лото на следването мом-
четата и момичетата от 
нестроителните гимна-
зии малко се затрудняват 
в усвояването на специ-
фичните знания, но после и 
те напредват и често из-
преварват младежите от 
строителните техникуми. 
Тоест важното е не какъв 
тип гимназия си завършил, 
а да имаш интерес, да си 
сигурен, че ВТУ е твоят 
ВУЗ, че точно тази специ-
алност е твоята, че това 
е професията, с която ис-
каш да се реализираш.

„Винаги казвам на ко-
легите да питат повече, 
да използват знанията на 
преподавателя си, докато 
той е при тях. И понеже 
стана въпрос за препо-
давателите в „Тодор Каб-
лешков”, искам да кажа, че 
училището разполага със 
сериозен научен капаци-
тет. Това са хора с много 
голям опит в строител-
ната практика. Те не са 
продължили направо след 
студентската скамейка 
да развиват наука, неза-
висимо че имаме и такива 
колеги. Болшинството от 
нас са били по 10-15 годи-
ни в производството, на 
обектите, в строителния 
бизнес и идват да разви-
ват науката и преподава-
нето с богат, натрупан 
житейски и професиона-
лен опит”, уверен е препо-
давателят.

На стената в кабине-
та на проф. Бояджиев са 

закачени няколко фотоса, 
на които се виждат 

различни мостови  

конструкции.

„Мостът на гребния 
канал в Пловдив е на доц. 
Асен Георгиев. 150 м е 
светлият отвор. Това е 
неподобрен досега све-
товен рекорд за подобен 
тип съоръжения с предва-
рително напрегната вися-
ща конструкция. Визията 
е атрактивна, а по све-
дения на едно английско 
специализирано списание 
от тази година рекордът 
на моста на нашия колега 
продължава да е ненадми-
нат.

Интересно е да споме-
на и за следващия мост, 
който е по жп трасето 
към турската граница. Той 
е на сина на доц. Георгиев, 
който също е наш препо-
давател, т.е. вече можем 
да говорим за приемстве-
ност при мостостроител-
ството. Надлезът, който 
стоя години незавършен 
на отбивката от „Ца-
риградско шосе” към жк 
„Младост”, също е на наш 
преподавател - доц. Нико-
лай Янев, човек с много го-
лям опит в практиката”, с 
уважение към колегите си 
споделя професорът. 

Мостът пред Терминал 
2 на летище София също 
е разработка на препода-
ватели от ВТУ. По него 
бъдещите строителни 
инженери ще преминават 
на път за чужбина, където 
също се реализират много 
успешно. Автори на този 
подход са проф. Иван Ла-
лов, доц. Николай Хубчев, 
доц. Милчо Стакев и гл. ас. 
инж. Петко Кръстев.

Такъв тип жилища имат застроена площ 80-100 кв. м

Проф. д-р инж. Христо Бояджиев е роден през 1949 г. 

Завършва Инженерно-строителния институт (сега УАСГ) 

и веднага започва работа като строителен инженер. Бил 

е съветник по строителството на областния управител 

на Пазарджик. 16 години работи в Научноизследователския 

строителен институт като ръководител секция 

„Производствено-техническа база на строителството”, 

след което постъпва на работа във Висшето транспортно 

училище „Тодор Каблешков” - първоначално като 

преподавател. После става зам.-ръководител катедра 

и от пет години е ръководител катедра „Строителни 

конструкции”. Има богат професионален опит в 

строителството, строителния надзор и проектирането. 

Изготвил е над 250 конструктивни проекта на различни 

сгради и съоръжения и поне още толкова технически 

експертизи за установяване носимоспособността на 

съществуващи строителни конструкции.

Снимки авторът
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Георги Сотиров

Да разговаряш с кме-
та на софийското село 
Мусачево, община Елин 
Пелин, Милиян Илиев, е ин-
тересно. Той е млад човек, 
само на 28 години, приел 
присърце доверието на 
съселяните си, които пре-
ди две години го избират 
за кмет. Днес с усмивка 
припомня, че 9 години е 
бил танцьор в трупата 
на Нешка Робева, защото 
„Нешка, която няма греш-
ка”, го е научила и на труд, 
а и на постоянство. Кан-
дидатира се с известно 
съмнение, че хората ще 
гласуват доверие на тол-
кова млад човек, но прия-
тели го подкрепят, уверя-
ват го, че ще помагат, и 
той се явява на последни-
те избори. И печели. Това 
научавам в уютно местно 
кафене, където разгова-
ряме, защото кметският 
кабинет е в ремонт и не е 
за пред хора, както Милиян 
сам признава.

Основно се интере-
сувам от днешния ден 
на това село, но кметът 
вметва, че преди 1944 г. в 
него е имало две ковачни-
ци, дърводелска работил-
ница, цех за лимонада, за 
обработка на кожи, ман-
дра, мелница и 13 кръчми.

 За последните две 
години Мусачево здраво 
„дръпва” пред останалите 
населени места от общи-
на Елин Пелин. Тук живе-
ят 1200 души. Основният 
поминък, който доскоро 
се свързваше само със 
селското стопанство, по-
специално отглеждане на 
биволи, до 1000 глави до-
битък в едни по-далечни 
години, сега тотално е 
пренасочен към работа в 
индустриалната зона. Как 
само звучи… 

Основното, не крие 
своята кметска гордост 
Милиян, е филиалът на ком-
панията ALC (Automotive 
Leather Company) - произ-
водител на кожени салони 
за автомобили, който е 
открит официално на 12 
юни 2012 г. Инвестицията 
възлиза на 4 млн. евро. В 
момента в цеховете из-

карват прехраната си над 
800 души от Елин Пелин, 
Ихтиман, Ботевград и др. 
Тук се шият луксозните 
кожени седалки за БМВ, 
„Мерцедес” ,  „Фолксва-
ген”…

Любопитното е,  че 
основният инвеститор 
е бизнесмен от… Южна 
Африка. Лично кметът е 
съдействал там да по-
стъпят на работа над 100 
работници от неговото 
село. Голямата стилна 
сграда е първата на вли-
зане в населеното място 
откъм София и многото 
вложени пари в нея просто 
си личат. 

До нея е елегантната 
постройка на друга голяма 
фирма, която е специали-
зирана в дистрибуцията 
на строителни матери-
али. Директно пък срещу 
завода за автотапицерии 
са издигнати бетонните 
скелета на ново предприя-
тие. За Милиян обаче това 

дотук вече е история. 
Уверен е, че за Мусачево 
се говори по четирите 
краища на света, защото 
навсякъде карат луксозни 
автомобили с кожени се-

далки, тяхна изработка.
Но най-новото, кое-

то стряска с мащаба на 
замисъла си и което се 
коментира и в кръчмата, 
и в домовете на хората, 
а най-често при Милиян 
Илиев в кметския каби-
нет, е свързано с името 
и намеренията на мили-
ардер от Хонконг. Той са-
мият, а и негови емисари 
- проектанти, архитекти, 

строители, мениджъри, 
посещават редовно село-
то в преговори да закупят 
600 дка терен, който сега 
е собственост на МО. 
„Идвали са поне 10 пъти“, 

твърди кметът. 
Идеята е срещу голф 

игрището в с. Равно поле, 
но в землището на Муса-
чево,  да построят един 
мини Лас Вегас. Намерени-
ята са да се изградят хо-
тели със 7000 двойни стаи 
и казина. По най-приблизи-
телни сметки това начи-
нание ще открие над 3000 
работни места, включи-
телно ще се построи и 

болница, както и две чис-
то нови пътни връзки към 
АМ „Тракия” и „Хемус”. 

Въпросните 600 де-
кара ливади по време на 
Втората световна война 

са били военнопо-
лево летище и тук 
са се приземявали 
изтребителите от 
XVII въздушна армия 
на Трети украински 
фронт. В началото 
на 1960 г. от тук е 
вдигнат във възду-
ха построеният по 
български проект 
безмоторен само-
лет „Комета-стан-
дарт". Тази серия 
самолети са едни 
от  най -добрите 
в света за свое-
то време и с тях е 
достигната висо-
чина над 8000 м и 
дължина на полета 

480 км. През 1960 г. на 
този терен е открито V 
световно първенство по 
парашутизъм, което пише-
щият тези редове имаше 
удоволствието да наблю-
дава. Сега трънаците са 
преобладаващи, а за лети-
ще не може и да се говори.

Това, за Лас Вегас, на-
истина звучи малко като 
в приказките, но кой е 
предполагал преди 5-6 го-
дини, че в с. Мусачево ще 
се правят тапицериите 
на световни автомобилни 
марки…

Спираме пред църква-
та. Кметът ме информира, 
че дюлгери от Кукуш са я 
изградили от камък и тя е 
била осветена през 1893 г., 
а неин патрон става све-
ти Георги Победоносец. 
Въпросите за строител-
ството интересуват и 
двама ни, затова разглеж-
даме и читалището. По 
ОПРР то основно е ремон-
тирано, а за топлата вода 
се грижат соларните пане-
ли на покрива. Особената 
гордост на Милиян е дет-
ската градина, където се 
възпитават над 50 деца. 
Кметството е спечелило 
проект на  ПУДООС – „Дет-
ско царство” - построили 
са съоръжения за игри на 
най-малките с много свежа 
зеленина, 1000 м жив плет, 
чешма, която е изградена с 
доброволния труд на мест-
ните хора.

И нещо любопитно - 
през 1871 г. към къщата на 
поп Манол в селото била 
направена пристройка, в 
която учат децата на че-
тмо и писмо, а през 1893 г. 
било открито начално учи-
лище в двора на черквата. 
В кондиките на Рилския 
манастир са записани 
имената на достолепни 
дарители за богоугодни 
дела от Мусачево. И още 
- от запазения архив на 
училището научаваме, че 
от 1913 до 2009 г. тук са 
преподавали…189 учите-
ли. Сега децата предимно 
учат в близкия Елин Пелин. 
И това е болката на мла-
дия кмет. Освен на всичко 
друго той държи и на учи-
лището си.

Кметът Милиян Илиев

Реновирана къща със соларна 

инсталация

Южноафриканският 

завод за луксозни кожени 

тапицерии

Кафенето, в което 

разговаряхме с кмета на 

Мусачево

Детската градина

Църквата 

„Св. Георги 

Победоносец”

Снимки авторът
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Людмил Митакев

Малцина столичани 
помнят, че непосредстве-
но след 1944 г. Министер-
ският съвет провежда 
заседанията си в Царския 
дворец. До него е старият 
софийски битпазар, който 
се намира в прехода от 
бул. „Дондуков” към „Ма-
рия-Луиза”. Днес на това 
място са сградите на 
властта. 

Центърът след войната е 

в разруха, идва сталинска 

готика

Бомбардировките през 
Втората световна война 
разрушават центъра на 
София. Строителството 
тук на правителствения 
комплекс минава през ня-
колко етапа. Първият е 
до 1948 г., когато са въз-
становени част от по-
страдалите постройки. 
Следващият - до 1955 г., 
е свързан с дейността на 
проектантските органи-
зации „Софпроект” и „Глав-
проект”, които изграж-
дат най-важните сгради 
в следващите десетиле-
тия. Ако се бяха сбъднали 
амбициозните планове на 
управляващите, днес каби-
нетът щеше да заседава 
на площад „Батенберг” 
на мястото на Царския 
дворец. Сегашната пра-
вителствена сграда била 
предвидена за Министер-
ството на тежката про-
мишленост. Президент-
ството пък е трябвало да 
приюти Министерството 
на електрификацията. 

По онова време ударно 
се гради Домът на ЦК на 
БКП – днешната сграда, 
използвана от парламен-
та. Партийният дом, как-
то го знаят българите, е 
първият пример на социа-
листическия реализъм в 
строителството, извес-
тен още като сталинска 
готика и опорна точка, 
около която властта пред-
виждала да издигне още 
осем масивни постройки 
за нуждите на държавно-
то управление. 

Политиците тога-
ва замислят да срутят 
Царския дворец заради 
възприемането му като 
символ от миналото, ма-
кар че след обявяването 
на републиката през 1946 
г. е използван за сграда на 
Министерския съвет. За 
жертви са предвидени още 
няколко храма в София. 

Сегашната сграда на 
Художествената галерия 
и Етнографския музей, 
църквата „Света Неделя” 
и джамията на бул. „Ма-
рия-Луиза” да се считат 
за несъществуващи, пос-
тановили тогавашните 
управляващи. За щастие 
днес и трите са все още 
на мястото си. 

Строителството  

е мащабно

Министерството на 
комуналното стопанство и 
благоустройството, Коми-
тетът за наука, изкуство 
и култура, ведомствата на 
тежката промишленост, 
на електрификацията, на 
вътрешната търговия, 
както и Столичният град-
ски народен съвет са анга-
жирани с изграждането на 
новия център на властта. 
Необходимите средства и 
материали през 1952 г. се 
осигуряват от резервите 
на държавния план и бюдже-
та. 

Идеите очевидно са 
били твърде мащабни и 
някои от зданията така 
и не се появяват. Минис-
терският съвет и жилищ-

ният комплекс, предвиден 
за северната страна на 
ул. „Московска”, вероятно 
се оказват излишни. Не е 
построен и Домът на съ-
ветите, замислен като 
14-етажна сграда. Тя тряб-
вало да бъде издигната 
на мястото на днешната 
статуя на света София 
срещу Партийния дом. С 
нея ансамбълът сигурно е 
щял да бъде окончателно 
завършен. Но пък нямаше 
да наричаме ларгото три-
ъгълника на властта. 

Бившият кмет на сто-
лицата и министър на 
архитектурата и благоу-
стройството арх. Георги 
Стоилов твърди, че дока-
то е бил студент в Мос-
ковския архитектурен ин-
ститут, е направил проект 
на бъдеща правителстве-
на сграда, която така и не 
вижда бял свят.

По време на управле-
нието на министър-пред-
седателя Антон Югов се 
освободил терен на ул. 
„Московска” точно зад дво-
реца и той предложил на 
главния архитект на София 
Борис Марков грандиозен 
проект. Сградата е тряб-
вало да е с колони, каквито 
не е имало дори в Древна 
Гърция и Рим - по 25 м. Екс-
перти от Ленинград много 
я харесали. Проектът му е 
отхвърлен от гилдията на 
архитектите, защото бил 
твърде млад. 

Когато Тодор Живков 

идва на власт, задрасква 
всичко и разпорежда да 
няма нова сграда за Минис-
терския съвет, тъй като 
имало предостатъчно по-
стройки за тази цел. 

Сградата на правител-

ството е строена от 

най-добрите

Колективът, изработил 
проекта, е от най-добрите 
архитекти у нас по това 
време - Коста Николов, 
Димитър Цолов, Иван Ни-
колов и други, все френски, 
английски и немски възпи-
таници. Ръководител е арх. 
Христо Берберов. Като 
представител на класи-
ческата школа той прави 
вариант на Министерския 
съвет в ренесансов, анти-
чен стил, характерен с рав-
номерната повторяемост 
на частите на сградата. 
След одобряване на скици-
те архитектът заминава 
за Москва. Строежът за-
почва, но пак новоизпечени 
специалисти се впускат да 
умуват. Резултатът е, че 
корнизът е вдигнат твър-
де високо, първата част на 
фасадата от горе надолу 
я правят много малка, а 
втората - голяма. В тре-
тата част дори вкарват 
различен материал. Някои 
експерти твърдят, че по-
стройката не е пропор-
ционална. Други казват, 
че наподобява френския 
класицизъм, който по оно-

ва време големият брат 
в Москва е смятал за упа-
дъчен. Въпреки споровете 
строежът е успешно за-
вършен. Сградата е хо-
ризонтално разчленена. 
Започва с цокълен етаж 
от грубо дялан риолит с 
аркада, над който следват 
три облицовани с бял вра-
чански камък. Последните 
два етажа са обединени в 
пояс и разнообразени плас-
тично с колони и украса. 
Входната част, оформена 
с шест квадратни коло-
ни над цокълния етаж и 
шест цилиндрични колони 
с капители на последните 
два, завършва с триъгъ-
лен фронтон с апликиран 
каменен релеф от две фи-
гури, символизиращи труд 
и благоденствие. Много са 

интересни каменните ко-
билици на входовете, заим-
ствани от възрожденската 
архитектура. 

Министерският съ-
вет не разполага с архив 
за сградата. Знае се, че 
интериорът е проектиран 
от арх. Борис Далчев, брат 
на поета Атанас Далчев и 
на скулптора Любомир Дал-
чев. Той вгражда елементи, 
заимствани от Рилския ма-
настир. Сводовете и коло-
ните в централното фоайе 
са като тези в светата 
обител. 

Сегашният главен архи-
тект на София Петър Ди-
ков признава, че след 1989 г. 
повечето от архитектите 
определят сградите от 
типа на Министерския 
съвет като тоталитар-

но сталински. Сега обаче 
колегите му започвали да 
ги оценяват. „Това е архи-
тектурно решение, което 
е останало като много 
сериозен знак в центъра 
на София и е правено от 
майстори - и като пропор-
ции на сградите, и като де-
тайли, и като изработка, 
и като цялостна позиция“, 
преценява той.

Тук е унищожена много 

археология, но и много е 

спасена

Дълги години се скри-
ваше истината, че покрай 
строителството на ларго-
то е унищожена много ар-
хеология, особено под Ми-
нистерския съвет и ЦУМ.  
Може би малко изключение 
прави строителството на 
„София хотел Балкан“. Той 
е проектиран от архите-
ктите Иван Васильов и 
Димитър Цолов и е слят 
в един комплекс с прези-
дентството. Тъй като 
правителството давало 
своите приеми в елитни-
те ресторанти на хотела, 
невежи поискали да разру-
шат ротондата „Свети 
Георги”, за да минава кор-
тежът на правителстве-
ните чайки. Заслугата за 
спасяването гилдията на 
археолозите приписва на 
много знайни и незнайни 
деятели на културата. 
Водеща роля имала проф. 
Магдалина Станчева, то-
гава  уредник в Музея на 
София и завеждаща Архе-
ологическия отдел. Тя се 
застъпва и за поколенията 
остават църквата „Света 
Петка Самарджийска” в 
подлеза до „София хотел 
Балкан“ и Булбанк, части 
от крепостната стена 
и кулите в подлеза между 
Министерския съвет и 
президентството.

Ларгото

Министерският съвет

Президентството

Снимки Денис Бучел

Църквата „Св. Неделя“
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Людмил Митакев

Един българин завладява сър-
цето на Великобритания. Май-
сторът на мебели Величко Ве-
ликов заминава за Лондон през 
2004 г., когато столът му Lovely 
Сhair е номиниран за награда 
в конкурс. Оттогава твори в 
собственото си студио Pured.

През 2011 г. българинът ос-
тави следа със стила си в порт-
фолиото на една от големите 
италиански компании - Lago, със 
столовете 

Lastika и Curly.

Специалистите веднага го 
забелязват с единодушната оцен-
ка, че един от най-интересните 
и различни продуктови дизайни в 
Европа е негово творение. Столът 
Lastika, изпълнен от 40 еластични 
колана, опънати върху структура 
от стоманена тръба, продължава 
да се радва на голямо внимание в 
професионалните среди и засилва 
интереса към таланта му с публи-
кации в десетки сайтове и блогове 
за дизайн. Самият Великов призна-
ва, че това е една от най-сериоз-
ните му работи, която по негови-
те думи е проектирал и буквално 
направил на място за Lago. В мо-
мента серията е един от най-мод-
ните артикули в  Италия. 

„Столовете са обект с пре-
дизвикателство. Те са едно от 
най-комплексните и сложни из-
пълнения. Трябва да отговарят 
на толкова много изисквания – 
технология, ергономия, матери-
али, естетика, цена“, уточнява 
авторът. Той определя като

любим проект  

Cubba Bubba.

Идеята е за многофункцио-
нална мебел, която съчетава 
в себе си пет стола и кресла и 
една маса. Всичките са побрани в 
една кубообразна форма с размери 
900/900/750 мм. Петте стола са в 
различни позиции и видове – обик-
новен, шезлонг, кресло, табуретка 
и пейка, както и една маса. За да 
се използва продуктът в една от 
шестте му функции, е необходи-
мо просто да се завърти. Може 
да се ползва в малки простран-
ства, край басейни, на плажа, на 
детската площадка. Трябва да се 
обърне, за да се намери най-подхо-
дящата позиция за сядане. 

Пробва и други мебели

Величко Великов проектира мебели с фантазия

Проектът за библиотека 
Puzzle се появява през 2012 г. 
Идеята е да се намери най-до-
брото съчетание от сглобяе-
ми модули, за чиято изработка 
може да се използва полиeти-
лен, полипропилен, МДФ (плоча 
от дървесни влакна със сред-
на плътност), шперплат и т.н. 
Размерите на един елемент са 
60 на 40 см. Закрепването на 
отделните модули става с по-
мощта на скрити винтове - в 
стените са монтирани гайки. Те 

могат да се сглобяват в различ-
ни конфигурации. При версията 
от полиетилен в тях може да се 
интегрира осветление. Освен 
като библиотека Puzzle може да 

се използва като преградна сте-
на, като място за сядане, като 
аксесоар в градината, в който 
да се засадят цветя. За първи 
път концептуалното произведе-
ние бе демонстрирано на Sofia 
Design Week 2012.

Един от основателите  

на „Черга“

Някои биха казали за Велич-
ко Великов, че за него родната 
действителност вече не е ин-
тересна, след като има въз-

можност да твори в собственото си студио в 
столицата на Великобритания. Но това далеч не 
е така. Той е сред основателите и координатор 
на сдружение „Черга“ - група от млади български 
дизайнери, които въпреки ярките си индивидуални 
различия работят заедно за постигане на общи 
цели. Те организират конференции, работилници, 
изложби, срещи между бизнеса и творците. През 
2009 г. група „Черга“ за първи път представи бъл-
гарски дизайн на престижното изложение 100% 
Design в Лондон. 

Иначе творческият път на Великов започва в 
Русе, където завършва с отличие университета 
„Ангел Кънчев”, катедра „Промишлен дизайн”.

Неговите продукти участват в едни от най-
големите изложения в Европа - Лондон, Париж, Ми-
лано, Кьолн, Ливърпул. През последните три години 
повече от 18 негови творения са пуснати в произ-
водство. През 2008 г. е сред организаторите на 
първото Биенале на българския дизайн. Спомага за 
творческите срещи „Работилница”, посветени на 
изграждането на работеща връзка между творци 
и производители. 

Носител е на редица престижни български и 
международни награди. Великов е член на Съюза 
на българските художници и на форума Hidden Art 
в Лондон.

Някои от откровенията  

на автора

„Когато концепцията за един продукт е ясна, 
нещата се случват бързо и леко“, споделя той.

По думите му добрият дизайн е съчетание на 
функция, технология, материали и естетика. Не е 
достатъчно един обект да е красив, той трябва да 
носи смисъл и функция, да е изчистен от излишес-
тва и прекалена артистичност, да съчетава в себе 
си здравина, функция и добър стил. И преди всичко 
да бъде лесен и евтин за производство.

Според него най-голямата отговорност на тво-
реца е да създаде интериора по такъв начин, че кли-
ентът му да го почувства като свой личен продукт.

„Най-важното в професията е да бъда коректен, 
да си спазвам сроковете, да създавам нещата по 
такъв начин, че да се запомнят и да бъдат полезни“, 
добавя той.

„Важна е емоционалността. Светът е толкова 
шарено място, че да отличиш някого, е наистина 
предизвикателство. Винаги се старая да гледам 
над нещата по свой начин и да го показвам колкото 
мога по-чисто“, подчертава Величко Великов.

Българинът оставя 

следа в страната на 

дизайна с Lastika и 

Curly

Началото е с 

Lovely Сhair

Новите идеи като прототипи

Cubba Bubba 

е легнал на сърцето 

на твореца
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Дупница 
Описание: Строително-монтажни работи, 

включващи изграждане на 15 броя самостоятелни 
жилищни сгради

Наименование: Изграждане на социални жилища за настаняване на 
уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи 
в неравностойно положение.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 4 633 124,7 лева
Технически възможности: Минимални изисквания: 
През последните 5 години, считано до датата, 
определена като краен срок за подаване на офер-
тите, участникът да е изпълнил поне 3 договора 
за строителство на обекти, сходни с обекта на 
поръчката, или да е изпълнявал сходни дейности 
в обем и количество, аналогични на възлаганите. 
Забележка: Под сходен обект възложителят раз-
бира и приема цялостно строителство на обекти 
от жилищната или обществената сфера - части 
архитектура, в т.ч. покрив и фасади, конструк-
ции, ВиК, елинсталации, осветление, полагане на 
настилки, измазване и боядисване на вътрешни 
стени. Участникът следва да притежава удосто-
верение за вписване в Централния професионален 
регистър на строителя за изпълнение на строежи 
или еквивалентен документ за чуждестранните 
физически или юридически лица, издаден от компе-
тентен орган от държавата, в която е установен, 
когато участникът е чуждестранно лице, за из-
пълнение на обекти Първа група – пета категория 
(съгласно чл. 10 от Наредба №1/2003г. за номен-
клатурата на видовете строежи); участникът да 
има внедрена система за управление на околната 
среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или ек-
вивалентен с обхват на дейност строителство 
на сгради; участникът да има внедрена система 
за управление на качеството съгласно стандар-
та ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват на 
дейност строителство на сгради; в инженерно-
техническия състав на участника за изпълнение 
на настоящата процедура да са включени следни-
те специалисти: 1.техн. ръководител – минимум 2 
лица, които да имат завършено висше образование 
- строителен инженер, инженер или архитект с 
придобита образователно-квалификационна сте-
пен бакалавър или магистър или със средно обра-
зование с четиригодишен курс на обучение и при-
добита професионална квалификация в областите 
архитектура и строителство и техника (съгласно 
чл. 163а от ЗУТ); да имат минимум 5 г. професи-
онален опит като технически ръководител; 2. 
строителен инженер – поне 1, който има завърше-
но висше образование, придобита образователно-
квалификационна степен бакалавър или магистър 
със специалност „Промишлено и гражданско стро-
ителство” или „Строителство на сгради и съоръ-
жения” или еквивалентна за лицата, завършили из-
вън РБ, да има минимум 5 г. професионален опит по 

специалността, свързан пряко с използването на 
придобитата квалификация; 3. ОВК инженер – поне 
1, който има завършено висше образование, придо-
бита образователно-квалификационна степен ба-
калавър или магистър, специалност ОВ или еквива-
лентна за лицата, завършили извън РБ; минимум 5 
г. професионален опит по специалността, свързан 
пряко с изпълнение на придобитата квалификация; 
4. електроинженер – поне 1, който има завършено 
висше образование, придобита образователно-
квалификационна степен бакалавър или магистър, 
специалност „Електроинженер” или еквивалентна 
за лицата, завършили извън РБ; минимум 5 г. про-
фесионален опит по специалността, свързан пряко 
с използването на придобитата квалификация; 5. 
ВиК инженер – поне 1, който има висше образо-
вание, придобита образователно-квалификацион-
на степен бакалавър или магистър, специалност 
„Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна 
за лицата, завършили извън РБ; минимум 5 г. профе-
сионален опит по специалността, свързан пряко с 
използване на придобитата квалификация; 6. отго-
ворник по контрола на качеството – поне 1, който 
има придобита професионална квалификация, от-
говаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, 
притежава минимум 3 г. професионален опит като 
контрол по качеството в строителството; има 
валиден сертификат за преминат курс за контрол 
на качеството; 7. координатор по безопасност и 
здраве – поне 1, който има придобита професио-
нална квалификация, отговаряща на изискванията 
на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, притежава минимум 3 г. 
професионален опит като координатор по безопас-
ност и здраве, притежава валидно удостоверение 
за извършване на дейност, съобразно изисквания-
та на ЗБУТ ... продължава в раздел VI.3
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 12
Срок за получаване на документация за участие: 
27.12.2013 г. Час: 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 07.01.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Дупница, пл. „Свобо-
да” №1, ет. 4, Кръгла зала
Дата: 08.01.2014 г. Час: 12:00
За контакти: Красимир Георгиев - зам.-кмет РМ-
ППФ
Факс: 0701 59257
Адрес: пл. „Свобода” №1
Адрес на възложителя: www.dupnitsa.bg
Телефон: 0701 59240 
E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg  

сертификати по: ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001

Строителство и ремонт на пътища, ВиК

факс:032/951-697, тел.: 032/940-781, 0889/219-769, 0886/888-610, 0886/888-611

„ИЛВА-ХГ“ 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   

Наименование: Определяне на изпълнител на строителството за обект 
BG161PO001/2.1-01/ 2007/001-029, лот 29: Рехабилитация на път III-806 Хасково 
- Минерални бани от км 8+350 до км 21+000 и път II-59 Ивайловград - Славеево 
от км 87+995 до км 92+316, с обща дължина 16,971 км, област Хасково - за 
оставащите работи.

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”
Описание: Определяне на изпълнител на строи-

телството за обект BG161PO001/2.1-01/ 2007/001-
029, лот 29: Рехабилитация на път III-806 Хасково 
- Минерални бани от км 8+350 до км 21+000 и път 
II-59 Ивайловград - Славеево от км 87+995 до км 
92+316, с обща дължина 16,971 км, област Хасково 
- за оставащите работи. Проектът е разделен на 
два участъка: участък 1: път III-806 Хасково - Ми-
нерални бани, участък кв. „Болярово” - Минерални 
бани от км 8+350 до км 21+000, с обща дължина 
12,650 км. Началото на обекта е км 8+350 - фуга 
на ремонтирана настилка в кв. „Болярово”. Краят 
на участъка е км 21+000 в с. Минерални бани при 
кръстовището с път III-506. Клас на пътя – трети; 
проектна скорост 60 км/ч (населено място 50 км/ч); 
терен - полупланински район; максимален надлъжен 
наклон – 7,139%; габарит - 6/9 м, което включва 
пътно платно с ширина 6,50 м (2 пътни ленти х 
3,00 м и асфалтови водещи ивици х 0,25 м); банкети 
около 1,25 м. За ремонта на настилката се пред-
виждат предварителни ремонти, реконструкция на 
определени участъци и полагане на изравнителни и 
усилващи пластове от неплътен асфалтобетон и 
износващ пласт. Правят се и уширения на настил-
ката там, където е необходимо. Пътят преминава 
през две населени места - кв. „Болярово” и с. Мине-
рални бани. В разглеждания участък има 23 малки 
съоръжения - 8 (осем) броя, в т.ч. са новоизградени 
водостоци с ф 1000 – 7 броя и 1 бр. с ф 1500. 14 бр. 
са съществуващи, от които 8 бр. тръбни ф 1000, 
5 бр. ф 800 и 1 бр. плочест L= 4,00 м. Необходи-
мо е да се довършат облицованите пътни окопи, 
отстраняване на дефекти по бетоновите бордюри 
и италианските улеи за отводняване на пътните 
насипи. Необходимо е попълване и профилиране на 
банкетите по цялата дължина на участъка. В същия 
този участък има 3 кръстовища с пътища от РПМ. 

Съществуващата еластична ограда е демонтира-
на, необходими са доставка и монтаж на нова огра-
ничителна система съгласно действащите норма-
тиви с ниво и степен на задържане за трети клас 
път. Участък 2: път II-59 Ивайловград – Славеево, 
участък от км 87+995 до км 92+316, с обща дължи-
на 4,321 км. Начална точка на обекта е км 87+995 
на входа на Ивайловград, а крайна точка е при км 
92+316 и достига с. Славеево. Клас на пътя - вто-
ри; проектна скорост 50 км/ч за участъка в града 
и 60 км/ч за открития път; терен - полупланински 
район; максимален надлъжен наклон – 7,573%; габа-
рит - в регулация 6,00/13,80 м; в открит път - 6/8 
м; банкети – в регулация; бетонови плочи с ширина 
от 1,00 до 3,00 м; в открит път - 2 банкета х 1,25 
м; настилка - паваж и асфалтобетон. Настоящият 
участък от пътя преминава през Ивайловград. В 
разглеждания участък има 7 нови малки съоръжения 
с ф 1000 и 1 брой ф 300 при км 88+105 - в градска-
та част. Ремонтирани са всички водостоци. При 
изпълнение на напречните отводнители със сто-
манобетонни тръби ф 300 при заустване на ССП на 
км 86+437, км 89+906, км 91+405 и км 92+314 са с 
неукрепени и нарушени бетоновите стени. В тази 
връзка е необходимо да се ремонтират бетоновите 
стени. Предвиден е за рехабилитация едноотворен 
мост със светъл отвор 6,00 м при км 88+649. Има 
местни дефекти по долното строене за ремонт. 
Ремонтирани са само тротоарни конзоли. Не са 
монтирани парапети. В участъка има 2 кръстови-
ща с пътища от РПМ: с път III-598 за с. Мандрица 
при км 88+450 (вдясно по растящия километраж) и 
с път IV-80604 за с. Драбишна при км 88+900 (вдя-
сно по растящия километраж). За целия участък 
се предвижда нова стоманена предпазна ограда и 
стоманен парапет на необходимите места. Пред-
виден е ремонт на прилежащите банкети, бордюри, 
тротоари, откоси и др.

Oсн. предмет: 45233120 - Строителни и монтаж-
ни работи на пътища 
Прогнозна стойност: 2 096 690 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
дни: 60
Срок за получаване на документация за участие: 

03.01.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 13.01.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Сградата на Агенция 

„Пътна инфраструктура”.
Дата: 14.01.2014 г. Час: 14:00

За контакти: инж. Eлена Асенова/ инж. Мария 
Александрова
Факс: 02 9173398
Адрес: бул. „Македония” № 3
Адрес на възложителя: www.api.government.bg
Телефон: 02 9173396 
E-mail: e.asenova@api.bg

Наименование: Доставка и монтаж на противопожарна техника по про-
ект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създа-
ване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг 
на околната среда“, изпълняван по Договор № 23/226/00311 от 10.04.2013 г. от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена 
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Възложител: Община Мирково
Описание: Изпълнение на строително-мон-

тажни работи по проект: „Устойчиво управле-
ние на горите и опазване на околната среда 
чрез създаване на система за откриване на 
горските пожари в ранен стадий и мониторинг 
на околната среда“. Дейностите, предвидени 
за изпълнение по предмета на поръчката, ще 

бъдат извършени в землището на село Смол-
ско, община Мирково, съгласно изготвени и 
одобрени работен проект и спецификации. По-
ръчката включва изпълнение на строителни и 
монтажни работи съгласно изготвени работен 
проект, технически спецификации и количест-
вени сметки, приложени към документацията 
за участие.

Oсн. предмет: 45223000 - Строителни и мон-
тажни работи по изграждане на строителни 
конструкции 
Прогнозна стойност: 540 547,76 лева
Общо количество или обем: Предметът на на-
стоящата обществена поръчка е: доставка и 
монтаж на противопожарна техника по проект 
„Устойчиво управление на горите и опазване на 
околната среда чрез създаване на система за 
откриване на горските пожари в ранен стадий 
и мониторинг на околната среда“, изпълняван 
по Договор № 23/226/00311 от 10.04.2013 г. от 
ПРСР 2007-2013 г. Кратко описание на проекта, 
във връзка с който се възлага осъществяването 
на поръчката: целта на проекта е да се изгради 
противопожарна видео наблюдателна кула в зем-
лището на село Смолско, общ. Мирково, поземлен 
имот 269003, и отдалечен контролен център на 
територията на сградата на община Мирково, 
с. Мирково. Основната част на проекта е сто-
манорешетъчен стълб с монтирана апаратура 
за навременно информиране за горски пожари в 
района, обхващан от термокамерите. Доставка 
на оборудване за контролен център с описана в 
проекта апаратура за контрол и наблюдение на 
териториите в обхвата на камерите. На те-
риторията на строителната площадка е пред-

видено да се изгради противопожарна кула за 
термално наблюдение. Кулата (съоръжението) 
се състои от фундамент и връхна конструкция 
– метална кула. Категория строеж: противопо-
жарната кула е пета категория съгласно кате-
гория на видовете строежи по ЗУТ. Разрешение 
за строеж №19/15.11.2012 г. Прогнозната стой-
ност на строително-монтажните работи е: 540 
547,76 лева (петстотин и четиридесет хиляди, 
петстотин четиридесет и седем лв. и 76 ст.) 
без ДДС.
Краен срок за  изпълнение:  Завършване : 
15.05.2015 г. 
Срок за получаване на документация за учас-

тие:  30.12.2013 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 09.01.2014 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: Заседателна зала на 
община Мирково - с адрес: 2086 Мирково, ул. 
„Александър Стамболийски” № 35, сградата на 
община Мирково, етаж II
Дата: 10.01.2014 г. Час: 10:00
За контакти: инж. Цвета Георгиева Попова 
Факс: 07182 2550
Адрес: ул. „Александър Стамболийски” №35
Адрес на възложителя: http://mirkovo.bg/
Телефон: 07182 2286

ификати по: ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001

Строителство и ремонт на пътища, ВиК

тел.: 032/940-781, 0889/219-769, 0886/888-610, 0886/888-611

ие:: ОпО ределяне наа изизпъпълнлнитителел ннаа стстророитителелстствовотото ззаа бобект 
/ 2007/0011 020299 отот 2299 РРее абаб ттаа аа пп тт IIIIII 808066 ХаХа кск вово

Още на: www.vestnikstroitel.bg
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Отделяният в атмос-
ферата въглероден дву-
окис е един от главните 
причинители на глобал-
ното затопляне. Нова пи-
лотна инсталация, която 
наскоро започна работа в 
Австралия, улавя вредния 
газ и го прави на тухли. 

Съоръжението е кулмина-
цията на повече от шест 
години проучвания на из-
следователи от Универ-
ситета на Нюкасъл, хи-
мическата компания Orica 
и GreenMag Group. Това е 
първото по рода си съоръ-
жение в света, което може 
да се справи с вещества-
та, предизвикващи парни-
ковия ефект в атмосфе-
рата.

Експерименталната 

установка е разпо-
ложена в Университета на 
Нюкасъл. Организацията 

M i n e r a l 
C a r b o n a t i o n 

International (MCI) ще вло-
жи 9 млн. долара за период 
от четири години, за да 

изгради фабрика. „Техноло-
гията може да се използва 
от всички електроцентра-
ли, работещи на въглища, 
за да улавят своите въгле-
родни отпадъци“, уточнява 
главният изпълнителен ди-
ректор на Orica Иън Смит. 
Досега съхраняване на 
вредния газ под земята мо-
жеше да се прилага само 
при определени геоложки 
формации и освен това 
методът е доста скъп. 

Новата установка може да 
работи навсякъде, където 
има електроцентрали.

Тухлите  отиват в 
строителството. Други 
приложения включват из-
ползването им за улична 
настилка.

Петдесет такива ин-
сталации за улавяне на въ-
глероден двуокис по света 
биха могли да неутрализи-
рат по над 1 млрд. тона 
годишно.

Изследователи от юж-
нокорейската компания 
Hyosung Group създадо-
ха ново поколение тер-
мопластичен полимер. Те 
са го нарекли поликетон и 
смятат, че може да замес-
ти навлезлия във всички 
сфери на производството 
найлон.

Определян като мате-
риал мечта, полимерът 
показва по-голяма устой-
чивост на химикали и раз-
творители. Освен това 
той може да издържа на 
врящ нефт при темпера-
тура от 200 градуса по 
Целзий. Химическата му 
устойчивост е подходяща 

за използване в строител-
ството, автомобилната 
промишленост и за произ-
водството на синтетич-
ни влакна. Компанията 
вярва, че благодарение на 
силата и издръжливостта 
на поликетона той има го-
лямо бъдеще.

Hyosung Group е инвес-

тирала около 50 млн. дола-
ра през последните десет 
години за разработването 
и пускането на пазара на 
материала мечта. Компа-
нията вече започна масо-
вото му производство и 
до 2015 г. планира да про-
извежда годишно по 50 хил. 
тона.

И н ф о р м а ц и я т а  з а 
влажността на мате-
риалите е от решаващо 
значение в строител-
ството. Производите-
лите на бетон трябва 
също точно да измерват 
съдържанието на вода, 
за да получат оптимал-
на плътност по време на 
процеса. Затова има съз-
дадени сензори за влага. 
Проблемът е, че те са 
твърде скъпи и обемисти.

Изследователи  от 
университета „Корнуел” 
в САЩ са се насочили към 
изучаването на тази про-
блематика и са намерили 
решение. То е микрофлу-
идният влагоуловител. 
Той е не по-голям от пръ-
стов отпечатък и е сто 
пъти по-чувствителен в 
сравнение със сегашните 

устройства. Освен всич-
ко останало този сензор 
ще бъде много евтин за 
производство. Цената му 
е около пет долара, твър-

дят неговите създатели, 
които са го нарекли лабо-
ратория в един чип.

Д а т ч и к ъ т  е  о т 
силиций  и  е  разрабо-

тен по технологията 
Microfluidics. 

Чипът може да се вка-
ра директно в бетона или 
в почвата. Той може да 
бъде свързан към безжи-
чен порт, по който да се 
получава информация, но е 
съвместим и със същест-
вуващите дистанционни 
регистратори на данни. 
Устройството има пре-
димството, че може да 
се използва на множество 
точки и да образува мре-
жа за наблюдение на ма-
териала. Предполага се, 
че сензорът ще работи 
няколко години. Той има 
ахилесова пета –замръз-
ването, защото може да 
се повреди окончателно. 
Но при ниската цена няма 
да е толкова голям про-
блем да бъде заменен.

Всяко стъкло ще може 
да се настройва колко 
светлина да пропуска, а 
в същото време ще спира 
жегата. Това обещават 
учени от националната 
лаборатория „Лоранс Бър-
кли” към Агенцията по 
енергетика на САЩ. Те 
създадоха спрей, който 
може да бъде настрой-
ван колко светлина и то-
плина да пропуска през 
себе си. Използвани са 
нанокристали, които се 
задействат чрез елек-
тричество. Агенцията си 
партнира с компанията 
„Хелиотроп” от Калифор-
ния, която разработва 
продукта за пускането му 
на пазара. Новият спрей 
действа благодарение на 
материала Indium tin oxide 
(ITO), използван в LCD тех-

нологиите и за производ-
ството на тъчскрийн. Той 
е с голяма електропрово-
димост. Когато токът 
премине през него, ITO 
позволява на материала 
да абсорбира топлина. На-
нокристалите са поста-
вени на стъкла, направени 
от ниобиен оксид.  Всеки  
един от материалите из-
исква различна доза елек-
тричество, за да прояви 
своята реакция. Така обра-
ботените стъкла могат 
да бъдат контролирани 
какво да пропускат. По-
малки дози ще спомогнат 
ITO нанокристалите да 
абсорбират топлината, 
но да пропускат светлина, 
докато високите нива на 
електричество ще нака-
рат ниобийният оксид да 
се затъмни и така стък-

лото ще поглъща слънче-
вите лъчи. 

На практика така в 
офисите ще може да има 
естествена светлина, 
докато вътре е приятно 
и прохладно. Създатели-
те са категорични, че 
до момента няма подоб-
но изобретение. При две 
хиляди проведени теста 
стъклата са останали 
като нови, коментират 

учените. Според тях от-
критието има широко 
поле на употреба както в 
домакинството, така и в 
бизнеса. Учените смятат, 
че това ще доведе до 
спестяване на сметки за 
електричество. Най-хуба-
вото е, че спреят може да 
бъде използван върху всяко 
стъкло, което означава, че 
няма да има допълнителни 
разходи за нови прозорци.

К о м п а н и я т а 
Ecovative Design със се-
далище в Ню Йорк съз-
даде напълно разграж-
даща се пластмаса. За 
първи път материалът 
е направен от… гъби. 
Изследователите са 
използвали силата на 
живите организми за 
създаването на алтер-
натива на конвенцио-
налните опаковки. Еко-
логичният заместител  
на масово използвания 
изкуствен материал 
е технология, която е 
ценово конкурентна. 
Мечтата е да бъде на-
рушено статуквото в 
сферата на безотго-
ворно трупащите се 
планини от пластмасо-
ви отпадъци.

Изходната сурови-
на за гъбения матери-
ал може да служи като 
източник на доходи за 
земеделските произво-
дители. Предназначен 
за временно ползване, 
новият материал се 

разгражда до компост 
и подхранва земята. 
Лицензирана чрез сис-
темата за отворени 
стандарти  C reat i ve 
Commons, методиката 
на Ecovat ive Design е 
достъпна за масовия 
потребител. Фирмата 
се надява да си партни-
ра с гигантите в произ-
водството на опаковки, 
а не да влиза в пряка 
конкуренция с тях. Ком-
панията вече продава 
няколко вида замести-
тели на стиропора и 
пластмасовите изделия 
чрез сайта си.

За иновацията си из-
обретателите получиха 
наградата Buckminster 
Fuller Challenge в раз-
мер на 100 хил. долара. 
Парите ще й послужат 
да доразработи инова-
тивната си система за 
гъбената пластмаса, 
а ще бъдат заделени 
средства и за стипен-
дии за даровити сту-
денти. 

Материалът издържа на врящ нефт при температура от 

200 градуса по Целзий

Лаборатория, по-малка от длан
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Откритият наскоро в 
Ню Йорк Световен тър-
говски център 1 е най-
високата сграда в САЩ, 
обяви комисията по из-
мерване на височина към 
Съвета за небостъргачи.

Носител на титлата 
досега с 442 м бе кулата 
„Уилис” в Чикаго. Специа-
листите постановиха, че 
124-метровата антена 
на върха на комплекса е 
постоянен архитектурен 

елемент и следва да се 
включи в измерването.

Проектът на 104-ет-
ажния небостъргач под-
чертава ролята му като 
символ на нов живот за 
това място. „Особено 
антената, която държи 
фара и с която зданието 
достига 541,3 м“, заяви 
изпълнителният директор 
на комисията Антъни Ууд. 
Височината, измерена във 
футове, е символична, тъй 
като 1776-а е годината на 
обявяването на Деклара-
цията на независимостта 
на САЩ.

Сградата е издигна-

та на мястото на стария 
Световен търговски цен-
тър, или Кулите близнаци, 
където при атентата от 
11 септември 2001 г. за-
гинаха почти три хиляди 
души.

Тук ще има цял ком-
плекс от седем небостър-
гача, които се изграждат 
в момента на мястото 
на кота нула. Те ще са с 
различна височина, като 
първенец ще е Свето-
вен търговски център 1, 
първоначално известен 
като Кула на свободата. 
Когато в началото на 
следващата година цяла-

та в стъкло сграда бъде 
напълно завършена, тя ще 
се нареди трета в класа-
цията на най-високите 
постройки в света след 
„Бурж Халифа” в Дубай, 
(828 м) и Кралския часов-
ник в Мека, Саудитска 
Арабия, (601 м). 

Може да настъпят и 
размествания в бъдеща-
та класация, защото спо-
ред компанията за базата 
данни за строителство по 
света „Емпорис” в бъдеще 
ще има четири кули в Ки-
тай и една в Южна Корея, 
които ще са по-високи от 
тази в Манхатън.

Около първенеца ще 

се издигнат още кули

От началото на тази 
година в Полша са про-
дадени около 20 замъка. 
Инвеститорите в имоти 
от цял свят придобиват 
палати на изключително 
ниски цени, тъй като пра-
вителството ги предлага 
в опит да спаси от разруха 
стотици аристократични 
имения. 

В момента на пазара 
са общо 30 величествени 
постройки, изградени в пе-
риода между Ренесанса и 
Втората световна война. 
Най-големият собственик 
на исторически жилища в 
Полша - Министерството 
на земеделието, подготвя 
за продажба още 140 по-
добни имота. 

Цените варират между 
22 хил. долара за рушащ се 
дворец от XV в. в бароков 
стил в Парчов до 640 хил. 
долара за имение близо до 
Нешчице, простиращо се 

върху парцел от 250 акра. 
Те са на разположение на 
всички купувачи от Евро-
пейския съюз. Гражданите 
на държави извън ЕС тряб-
ва да получат разрешение 
от правителството във 
Варшава, за да придобият 
имот, но повечето канди-
датури се одобряват.

Най-много замъци за 
продан има в Долна Силе-
зия - в почти всяко село 
има поне по един. Една от 
най-успешните реставра-

ции е на имение в близост 
до границата с Чехия. То е 
възстановено в оригинал-
ното си състояние от края 
на бароковия период. Заку-
пено е за 132 хил. долара 
през 2001 г. от хотелиера 
Вацлав Джида. Днес той 
живее там със съпругата 
си и двете им деца, като 
сградата функционира и 
като хотел. До момента 
са похарчили за него още 4 
млн. долара, включително 
субсидии от ЕС. 

Новата централа на банка „УниКре-
дит” в Милано влезе в Топ 10 на най-кра-
сивите новопостроени небостъргачи в 
света. Класацията е направена от нем-
ската компания „Емпорис“, която отлича-
ва най-високите сгради за постижения в 
сферата на естетическия и функционал-
ния дизайн.

UniCredit Tower се състои от три не-
бостъргача, сред които Кула А – най-ви-
соката сграда в Италия, издигаща се на 
височина от 231 м. Комплексът е проек-
тиран от аржентинския архитект Сезар 
Пели и построен от компанията Hines 
Italia. Чрез преместването на четири 
хиляди служители в новата постройка 
броят на офисите на банката в Милано 
намалява от 26 на 5 и се спестяват близо 
25 млн. евро.

Небостъргачът се нареди и сред фи-
налистите в международната класация 
за недвижими имоти Mipim Awards. Нови-
ят дом на финансовата институция е и 
единственият италиански проект, допус-
нат в състезанието за най-добър офис и 
развитие на бизнеса.

UniCredit Tower получи сертификат за 
енергийно ефективно и екологично про-
ектиране от Американския съвет по зе-
лени сгради. Благодарение на начина, по 
който е изграден небостъргачът, той е 

изключително ефективен – 22,5% спес-
тяване на енергия, 37,3% намаляване 
на използването на питейна вода, 100% 
повторна употреба на дъждовната вода, 
93% рециклиране на строителни отпадъ-
ци и т.н. 

Изграждането на обекта е в съот-
ветствие с плана на групата за нама-
ляване на въглеродните емисии с 30% 
до 2020 г. в офисите и клоновете на 
групата. „УниКредит” и световната при-
родозащитна организация WWF имат 
споразумение за партньорство на меж-
дународно ниво „зелена сделка“. По този 
начин се подкрепя стратегическата цел 
на Европейския съюз, известна още като 
20-20-20, заложена в Програмата за кли-
мат и енергия – 20% участие на възоб-
новяемите източници в производството 
на енергия, 20% подобряване на енергий-
ната ефективност, 20% намаление на 
емисиите на парникови газове.

Космодрумът в Далеч-
ния изток на Русия посте-
пенно започва да придоби-
ва очертания. Комплексът 
ще бъде използван, за да 
се намали влиянието на 
взетата под наем от Ка-
захстан база в Байконур 
и по-нататък евентуално 
напълно да я замени. Оч-
аква се да бъде завършен 
през 2018 г., но още през 
2015 г. от тук ще излетят 

първите непилотирани ко-
раби.

Общата площ на съо-
ръженията е 551,5 кв. км, 
което се равнява на те-
ритория с диаметър около 
30 км. Планира се да бъдат 
построени седем ракетни 
площадки, в това число 
две за пилотирани полети 
и две за товарни. 

Руските инженери и 
строители прилагат опи-

та, натрупан при изграж-
дането на полигони за ра-
кети „Съюз” в комплекса на 
космодрума Куру и на пло-
щадката за изстрелване 
на ракети „Ангара” в кос-
мическия център „Наро” в 
Южна Корея. Съоръжение-
то ще струва около 13,5 
млрд. долара и руските 
власти се надяват мащаб-
ният проект да повлияе 
положително на икономика-
та на относително бедния 
регион. „През XXI в. заради 
Сибир и Далечния изток 
Русия става свръхдържа-
ва“, обясни неотдавна Ди-
митрий Рогозин, вицепре-
зидент на Русия. Според 
него със строителството 
на новото съоръжение в ра-
йона ще се пренесе цялата 
руска космическа промиш-
леност.Отговарящият в 
правителството за воен-
нопромишления комплекс 
даже предложи Далечният 
изток да се прекръсти на 
Тихоокеански район. 

Много подобни красоти отиват на пазара за имоти

Строежите в Далечния изток са мащабни

Амбициозна цел си постави мили-
ардерът Стивън Юнг. Бившият банкер 
от Хонконг направи първа копка на ком-
плекс, за който претендира, че ще бъде 
най-луксозният и най-екстравагантни-
ят хотел с казино в света. След като 
надмина Лас Вегас като център на ха-
зарта, бившата португалска колония 
Макао иска да стори същото и в турис-
тическия бизнес от висша класа.

Тъй като финансистът едва ли знае 
достатъчно за тънкостите за привли-
чане на световния елит на подобни мес-
та, той е наел за консултант принцеса 

Таня де Бурбон Парма. С нейна помощ 
възникна и първата стъписваща цена 
от 130 хил. долара на вечер за най-еле-
гантния и обширен апартамент. Това е 
цена с 50% по-висока за квадратен ме-
тър от всички подобни обекти по све-
та. Юнг е позволил на мениджърите си 
да плащат на персонала до 30% повече 
от обичайните на пазара заплати, веро-
ятно обнадежден от данните, че всяка 
година броят на посетителите в Макао 
расте с около 20%, а в хазарта през ми-
налата година са се завъртели 38 млрд. 
долара.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

69-годишната Со-ньо се изгубва в тълпата на 
Сеулското метро. Сломен съпруг и четири пораснали 
деца се впускат в отчаяно издирване, но се натък-
ват на грижливо съхранявани тайни и започват да 
се питат познават ли жената, която цял живот са 
наричали „мама“. Пренебрегването на патриархални 
традиции, от една страна, и съпротивата срещу 
урбанизацията, от друга, оформят рамката на един 
разказ, центриран върху семейството и загубата 
на любим човек. 

 „Майката е основна тема на романа, защото по 
пътя към модерността се лишихме от много неща“, 
споделя тревогата си авторът Кюн-сук Шин при по-
лучаването на азиатската награда за литература 
през март 2012 г. „Издирването на Со-ньо в тази 
книга е символично отвоюване на светостта, която 
загубихме“, допълва той.

Кюн-сук Шин е родена през 1963 г. в малко южно-
корейско селище. Родителите й са бедни фермери и 
не са в състояние да й осигурят образование, зато-
ва едва шестнайсетгодишна тя заминава за Сеул, 
където през деня работи в завод за електроника, 
а вечер посещава учебни занятия. Впоследствие 
тя се превръща в една от най-видните представи-
телки на новата вълна в женската проза, известна 
като „Поколение 386“ – организацията обединява 
личности, проповядващи универсални демократични 
ценности.

Райън Гослинг - една 
от най-търсените холи-
вудски звезди в момента и 
човек, по когото припадат 
хиляди жени, не се при-
теснява от това лицето 
му да е смазано в стилис-
тиката на „Боен клуб” за 
плаката на трилъра „Само 
Бог прощава”. Филмът е 
едно от най-очакваните 
заглавие за киноманите, 
като се има предвид, че 

отново събира актьора с 
датския режисьор Николас 
Уиндинг Рефън, с когото 
заснеха стилния неоноар 
хит „Drive: Живот на ско-
рост”.

Действието в лента-
та се развива в Банкок, а 
Гослинг е в ролята на соб-
ственик на боксов клуб, 
който служи като пара-
ван за бизнеса с дрога 
на неговото семейство. 

След като брат му е 
убит, безскрупулната 
му майка (Кристин 
Скот Томас) му възла-
га задачата да намери 
убиеца. Мишената се 
оказва оттеглил се 
полицай, който нарича 
себе си Ангела на от-
мъщението...

По думите на Ре-
фън филмът е в сти-
листиката на „Drive: 
Живот на скорост”. 
„Базиран е на истин-
ски  емоции,  но  се 
развива в пресилена 
реалност. Вълшебна 
приказка”, обяснява 

той.
Интересното е,  че 

Райън Гослинг описва сце-
нария на творбата като 
най-странното нещо, кое-
то някога е чел. А това 
определено значи нещо, 
когато го казва човек, 
участвал в проекти като 
Stay, Lars and the real girl и 
„Блу Валънтайн”.

„Много е екстремно”, 
споделя  холивудската 
звезда. „Част е от същия 
сън като „Drive: Живот на 
скорост”... с тази разли-
ка, че е по-скоро кошмар, 
който е по-екстремен”, 
заявява Гослинг.

Страницата подготви
Мартин Динчев

Легендарната рок група Aerosmith 
ще изнесе първия си концерт в Бълга-
рия на 17 май на столичния стадион 
„Локомотив”. Американската петор-

ка ще бъде в оригиналния си състав, 
точно както при основаването на 
бандата през далечната 1970 г. в 
Бостън, Масачузетс: Стивън Тайлър 
(вокали), Джо Пери (китара), Брад 
Уитфорд (китара), Том Хамилтън 
(бас) и Джоуи Крамър (барабани). 

Aerosmith 
На българска земя музикантите 

ще забият най-големите си хитове, 
както и песни от последния им албум 
Music From Another Dimension – пър-
вия техен студиен проект от 11 го-
дини. Дискът бе обявен от списание 
People за „един от задължителните 
пет албума за есента на 2012 г.”. 
„Това е записът, който искахме да 
направим още от времето, когато 
се събрахме за втори път”, заяви 
Джо Пери.

Aerosmith е групата с най-големи 
продажби в историята на амери-
канския рокендрол с албуми в тираж 
над 150 млн. копия по целия свят, 
като само в САЩ са продадени 66,5 
милиона техни записи. Освен това 
те държат и рекорда за най-много 
златни и мултиплатинени албуми за 
американска група. Бандата може да 
се похвали и с множество отличия, 
сред които: 4 награди Grammy, 12 - 
MTV Video Music Awards, 6 - Billboard, 
и 8 - American Music Awards. Стивън 
Тайлър и компанията са номинирани 
и за „Оскар” за баладата I Don’t Want 
To Miss A Thing от касовия хит „Ар-
магедон“, а през 2001 г. са приети в 
Рокендрол залата на славата. 

Промоционалните билети за кон-
церта, които бяха с 10% отстъпка, 
бяха разграбени за по-малко от 3 
часа. Оттук нататък цените на 
пропуските са между 70 и 150 лв. и 
могат да бъдат намерени в разпро-
странителската мрежа на Ticketpro 
и на касата на зала „Арена Армеец”.

Роквеличията идват в оригиналния си състав

Куентин Таран-
тино обяви, че след-
ващият му проект 
отново ще бъде 
уестърн. Той напра-
ви това разкритие 
по време на госту-
ването си в шоуто 
на Джей Лено. „Не 
мога да кажа много, 

но ще разкрия жанра. Той ще бъде уестърн, но не продъл-
жение на „Джанго без окови”, а друг.”

Американският режисьор призна, че толкова се е заба-
влявал, докато е снимал последния си филм, и толкова оби-
ча точно този стил, че си е казал: „ОК, нека се захвана 
още веднъж с това, което знам как се прави.” Той допълни, 
че е почти готов с работата по сценария на бъдещата 
лента, но не разкри кога ще започнат снимките.

Любопитно е, че след „Джанго без окови” Тарантино 
сподели, че не иска да се превръща в стар кинотворец и 
ще спре с киното след още два проекта. „Режисьорите 
не стават по-добри, като остареят. Обикновено най-
лошите филми на един творец са последните му четири. 
Не е приятно, когато режисьорите вече не са в час”, ка-
тегоричен е той.

„В този капризен свят 10 заглавия в моята филмо-
графия биха изглеждали добре. Ако си променя нагласата 
или пък имам идея за нова история, бих могъл да се върна. 
Но ако спра с десетия, смятам, че ще бъде добре като 
артистично изявление”, обяснява Тарантино.

В навечерието на Коледа кон-
церти с шедьоври на европейската 
предкласика от Бах, Хендел, Корели 
и Вивалди ще пренесат българската 
публика във времената на барока. Из-
ключителният цигулар Марио Хосен и 
академичният оркестър „Орфеус” на 
Нов български университет (НБУ) ще 
открият коледния цикъл от галавече-
ри с концерт на 19 декември в Дома на 
културата „Борис Христов” в Пловдив. 
Два дни по-късно ще гостуват и в 
Държавната опера във Варна. Послед-
ният концерт ще е на 22 декември във 
Военния клуб в София.

В основата на оркестър „Орфеус” 
е струнен ансамбъл от 20 музиканти 
– възпитаници на НБУ и млади арти-

сти вече с успешна кариера и като 
камерни солисти из целия свят.

„Вече няколко години изнасяме кон-
церти в пълни зали пред признател-
ната и любима българска публика. На-
строението винаги е приповдигнато, 
музикантите – на световна висота, а 
произведенията – шедьоври на евро-
пейската класическа музика”, споделя 
проф. Марио Хосен.

Признатият по цял свят творец, 
наричан „превъплъщението на Пагани-
ни”, е убеден, че концертите ще пред-
ложат специално преживяване: „Те ще 
носят традицията на европейския 
коледен дух, съчетан с висок класи-
чески стил, но също и академичната 
задълбоченост и виртуозност на бъл-

гарските музиканти. Тази хармония 
в интерпретацията е нещо, което 
успяхме да постигнем през годините 
на съвместна работа, и с времето се 
превърна в наша отличителна черта”, 
допълва той.
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Светослав Загорски

Едва ли има човек, кой-
то да не е чел или поне чу-
вал за легендарния роман 
на Даниел Дефо „Робинзон 
Крузо”, написан в началото 
на XVIII век. Малцина оба-
че ще си спомнят, че този 
корабокрушенец всъщ-
ност е родом от един от 
най-аристократичните 
градове във Великобрита-
ния – Йорк. Даниел Дефо е 
страстен почитател на 
английската провинция и 
в частност на това се-
лище, което е само на 2 
часа път както от Лондон, 
така и от Единбург, ако се 
качите на прочутата бри-
танска железница.

Градът е разположен в 
равнина с плодородни земи 
и от векове е използвано 
неговото стратегическо 
местоположение. Сели-
щето се разраства около 
пристанището при преси-
чането на реките Оус и 
Фос, а днес то е и един от 
най-важните железопътни 
възли на Англия. 

Ако сте почитатели на 
класическата английска 
литература, то стъпвай-
ки в Йорк и въобще в граф-
ство Йоркшир, веднага 
ще се почувствате като 
герой от някой роман. Тук 
всичко е автентично от 
далечния XIV в. Градът има 
римски и викингски корени 
и е бил известен и под дру-
ги имена. 

Именно заради лите-
ратурата ще започнем 
нашата разходка от за-
мъка „Хауърд”. Той е из-
вестен най-вече с това, 
че бе естествен декор на 
екранизацията по романа 
на Ивлин Уо „Завръщане в 
Брайдсхед“. Всъщност ве-
кове наред палатът е пре-
дизвиквал респект като 
един от най-колосалните 
частни дворци на Британ-
ските острови.

Построената в нача-
лото на ХVIII в. резиденция 
е заобиколена от 4000 де-
кара паркове и градини. Тя 
все още е обитавана от 
фамилията Хауърд, чиито 
предци виждат в тогава 
неопитния архитект сър 
Джон Ванбру таланта, 
който по-късно ще му оси-
гури поръчката да създаде 
разкошния дворец „Бленъм” 
близо до Оксфорд.

Главният корпус на 

замъка „Хауърд” 

е завършен през 1715 г., 
включително неговата 
емблематична златиста 
Голяма зала, извисяваща 
се на 21 м от пода до сво-
довете. Сполучливо назо-

ваната 48-метрова Дълга 
галерия е другият акцент 
на палата, изпълнена е с 
голям брой портрети на 
рода Хауърд от Холбайн и 
други художници. 

Освен ако не сте род-
нина, няма да можете да 
прекарате нощта тук. Но 
можете с удоволствие да 

разопаковате багажа си 
в намиращия се наблизо 
красив хотел „Мидълторп 
Хол“. Неговото строител-
ство, както и на замъка 
„Хауърд”, е възложено през 
1699 г., а отскоро той е 
преобразуван в най-голе-
мия извънградски хотел в 
Северна Англия. Обкръжен 
от 104 декара безукорни 
градини, които граничат 
с известния хиподрум на 
Йорк, елегантният хотел 
в стил „Уилям III” с неговия 
ресторант от висока кла-
са е съвършената изход-
на точка за екскурзия из 
долините на Йоркшир. А 
именно тук е моментът 
да споменем, че тази раз-
ходка бързо ще ви отведе 
до мястото, където са жи-
вели сестрите писателки 
Емили и Шарлот Бронте 
– където всяка година се 
стичат хиляди поклонници 
на техните произведения. 

Посетили красивия 
замък, влизането в Йорк 
веднага ще ни сблъска със 
средновековния град, кой-
то е заобиколен от около 5 
км реставрирани средно-
вековни стени, изградени 
върху римски основи. Раз-
ходката по тях се смята 
за едно от най-изтънчени-
те удоволствия в Англия.

Вътре е разположен 
богат на архитектурни 
забележителности град, 
който е наслада за тури-
стите, като всички пъти-
ща водят до неговата 

знаменита образцова  

катедрала „Минстър“.

Чудо на готическата 
архитектура, тя е най-
големият средновековен 
храм във Великобритания. 
Едно оставящо ви без дъх 
изкачване по спираловид-
ната стълба на централ-
ната кула с нейните 275 
стъпала ви дава шанса да 
оцените мащаба на тази 
масивна сграда и гениал-
ността на проектирали-
те нейните опорни стени  
инженери - подвиг, извър-
шен преди Америка дори 
да е била открита. Накрая 
пред вас ще се разкрие 
уникална гледка към града 
и покрайнините.

Днешната кате-
драла е започната 
през 1220 г. върху 
място, където са се 
издигали предишни 
църкви, вероятно 
още от 627 г. Тя е 
прочута и със свои-
те 128 прозорци със 
сложни стъклописи, 
както и с изкусно 
резбования параван 
за църковния хор и 
богатия интериор 
на мястото за за-
седания на управи-
телното тяло на 
катедралата. Под 
нея можете да посетите 
съкровищницата и крип-
тата. Там ще откриете 
римски, нормански и ви-

кингски останки. 
Църквите,  подобно 

на замъците, са символ 
на мощ и значимост във 
Великобритания, а архие-
пископът на Йорк е втори, 
само след този на Кентър-
бъри, в йерархията на ан-
гликанската църква.

Разходката сред ин-

тересните места и за-
бележителности на Йорк 
трябва да премине и през 
по-малките кътчета като 
например Кингс Армс, кое-
то е едно отлично място 
за пийване на халба бира. 
Може да се качите на ту-
ристическото корабче, 
което ще ви разкрие кра-
сотата на града от вода.

Сред най-интересните 
му забележителности са 
руините на 

абатство „Сейт Мери”.

Разположени сред прия-
тен зелен парк, идеален за 
разходки и пикници, краси-

вите руини датират от 
XIII век, а от същия пери-
од е и дървената къща за 
гости. 

„Шембълс Сайн” пък е 
известна, като най-добре 
запазената средновеков-
на улица в Европа с нейни-
те тесни и виещи се алеи. 
Малките улички, които 
очертават цяла мрежа 
или по-скоро лабиринт, в 
Йорк са известни като 
„Сникълуейс”. Обикаляйки 

по тях, може да намерите 
магазини, бутици, чайни, 
малки приятни кафенета 
или галерии. Тук е имало 
голяма колония на викинги-
те от 867 г. и някои улици 
все още запазват своите 
датски имена. 

Задължителна спирка 
за всеки турист е и за-
мъкът „Йорк”, който пред-
ставлява средновековен 
комплекс, включващ ста-
ринната кула с форма на 
четирилистник Клифърдс 
Тауър и открития през 
XX в. музей. 

Обиколката трябва да 
премине през Националния 
музей на железниците. В 

Йорк изложението от-
варя врати през 1927 г. 
и непрекъснато се обно-
вява и до днес. Няма как 
да пропуснете и музея 
„Йоркшир”, както и Бо-
таническата градина в 
центъра на селището.

Сред останалите 
културно-историче-
ски забележителности 
в града се нареждат: 
Дворецът на лордовете 
с йонийските си колони, 
градските райони със 
средновековни здания 
от XV-XVI век, Крал-
ският театър, основан 
през 1765 г., и универ-
ситетът „Йорк”. Трябва 
да се посетят задъл-
жително и „Барли Хол” – 
прекрасно реставрира-
на средновековна къща 

в Кофи Ярд, както и рим-
ската баня на Еборакум 
(римското име на града).

Всички тези забележи-
телности красноречиво 
показват, че туризмът е 
традиционен отрасъл за 
икономическата структу-
ра на Йорк. Градът обаче 
е и известен британски 
спортен център със зна-
менитите си съоръже-
ния – локалния хиподрум и 
стадиона на едноименния 
футболен отбор. Отделно 
във водите на река Оуе се 
организират известните 
големи университетски 
регати, които сами по 
себе си са истинско зре-
лище за туристите. А те 
надхвърлят 3 милиона го-
дишно – от почитатели-
те на спорта до тези, за 
които „Брулени хълмове” 
е най-добрият британски 
роман.

Красивият замък „Хауърд” 

e на 24 км от града

Старият град

Кулата към градските стени

Абатството „Сейнт Мери”

Клифърдс Тауър

Снимки panoramio



In the summer of 2014 
we will announce tenders for 
the two road sections of Lot 
3 Struma Motorway, 3.1 Bla-
goevgrad – Krupnik and 3.3. 
Kresna – Sandanski. Public 
procurement orders will be 
for design and construction, 
said Executive Director of 
National Company “Strategic 
Infrastructure Projects” Asen 
Antov during the public dis-
cussion of the conceptual 
design for construction of Lot 
3 of the motorway in Blago-
evgrad. 

“The conceptual design 
is very close to the techni-

cal one, the difference is the 
lack of a constructive one for 

the bridges,” added Antov. 
By the end of next year will 

be selected the contractors 
and the construction of the 
two subsections will begin in 
2015. It should complete in 
2017. 

“We cannot displace the 
track because there are fixed 
areas through which it can 
pass, this was determined by 
EIA in 2008,” the Executive 
Director said. 

The total length of Lot 
3 is a little over 60 km. The 
most complex thing in the 
construction of various sec-
tions of the lot is the pas-
sage through the Kresna 
Gorge. This is the reason 

to be planned two tunnels. 
Their dimensions will be re-
spectively – 13.3 km and 2.5 
km and in this way will be 
solved the problems with the 
protected area, the difficult 
terrain and the high seismic 
activity. Because of the high 
cost of the longer tunnel the 
final cost of the entire motor-
way is not yet clear. Initial es-
timates indicate that it will be 
about EUR 830 million. The 
cost will certainly decrease 
but how much we can say 
in March 2014 when we will 
have more clarity on the is-
sue,” said Antov. 
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Second meeting between BBC “Roads” 
and BCC was held in Veliko Tarnovo 

corruption 

Mr. Botev, a month ago you said that 

by the end of October the tourism strat-

egy would be on the desk of the Prime 

Minister. Is this so long-awaited docu-

ment already there? 

Yes, the strategy for tourism is a fact. 
Its preparation was one of the main commit-
ments I made when adopting the post. I made 
the commitment to the industry, Prime Min-
ister Mr. Plamen Oresharski, Deputy Prime 
Minister Mrs. Bobeva and Economy Minister 
Mr. Stoynev. We worked according to plan. 
We collected basic information, sadly, but I will 
admit – the majority from external sources. 
Obviously this is a problem for Bulgaria and 
we have seriously to consider from now on 
how we will collect information, what the indi-
cators are so that statistics to be brought to a 
level of data that enter in real time. 

So today with an open face I can stand 
up and say that the job has been done and 
hereafter the branch organizations should 
build up. I do not know if you realize but in 
fact for 23 years for the first time a strategy 
for the sector is made. And the truth is that 
there could be no sector policy without such 
key document. I want to say that it is a result 
of the efforts of many people, of the whole 
sphere of tourism, of undisputed scientific 
authorities whom we addressed – from Bul-
garian Academy of Sciences, Sofia University, 
University of National and World Economy 
and Varna University of Economics. We will 

continue to work in the future with them. What 
we have now is rather a matrix with guidelines. 
It makes the relationship between those fac-
tors that allow something to happen and to 
be predicted with a high degree of probability. 
It shows statistical measurement in concrete 
figures and parameters that enable the state 
to draw conclusions and to outline how insti-
tutionally and functionally they can be filled 
with content. 

From now on a detailed work begins within 
6-8 months. The three pillars are the follow-
ing – firstly, the leading scientific potential of 
Bulgaria, secondly the leading sector organi-
zations and the industry that maybe do not 
have so long-term view of things but are im-
mersed in problems, risking their power and 
their money and know well where the shoe 
pinches, where the state can help and where 
it stands in the way. 

Thirdly, we have to attract foreign experts 
because there is no country around us on 
the Balkans that develops tourism with priority 
and has not used their services for its master 
plan. In the world international consultants 
who make global strategies can be counted 
on the fingers of one’s hand. So the choice 
will not be difficult. 

Mrs. Boteva, the cam-

paign on Project “Beautiful 

Bulgaria” for 2014 has start-

ed. Have the application 

requirements changed from 

the current ones? 

In late November was 
held the last meeting for 
2013 of the Board of Beau-
tiful Bulgaria Project. It was 
decided to change the rules, 
including those related to the 
application requirements. 
They were prompted by last 
summer amendments made 
to the Spatial Planning Act 
and to the Cultural Heritage 
Act promulgated in State Ga-
zette, issue 66 from 26 July 
2013 from the draft strategy 
for long-term care for the 
elderly and people with dis-
abilities and the need to up-
date the texts in the direction 
of clarity and concreteness. 
The most significant amend-
ments are four. The first one 
is that measure М02-02 
dropped “Emergency as-
sistance to social homes” 
in connection with the draft 

strategy for long-term care, 
which is closely linked with 
the strategic documents for 
the development of services 
for older people and people 
with disabilities. Non-profit 
legal entities and non-profit 
civic organizations will no 
longer be eligible candidates. 
A minimum threshold of BGN 
10 thousand VAT included 
per site is introduced. 

We put an additional con-
dition for eligibility of project 
proposals, under which each 
measures М02 and М02-
01 should provide a letter 

of support from the Agency 
for social assistance, and in 
case of social services for 
children – and from the State 
Agency for Child Protection. 

I would like to put in that 
with the last decision for 2013 
at the Management Board 
was approved the campaign 
for candidates to participate 
in the Beautiful Bulgaria Pro-
ject in 2014. It will run until 31 
January 2014 and your read-
ers and potential candidates 
may get further information 
from the project website: 
www.beautifulbulgaria.com.    

Section “Engineering infrastructure” 
at BCC and Bulgarian Branch Chamber 
“Roads” held a second meeting on the 
new rules for public procurement orders of 
“Road Infrastructure” Agency (RIA) for win-
ter maintenance for the period 2014-2018. 
The event was held in Veliko Tarnovo. In the 
discussion was included preparation of an 
opinion and decision to be presented to the 
responsible authorities – RIA, the Ministry 
of Regional Development and the Council 

of Ministers. Moderators were the Chairman 
of Section “Engineering infrastructure” Eng. 
Rosen Koleliev, Eng. Ivan Boykov – Execu-
tive Director of BCC, Nikolay Ivanov, Chair-
man of the Board of BBC “Roads” and Eng. 
Valentin Zelenchenko, Chairman of BCC 
Regional Office – Dobrich. 

During the meeting it was decided to 
appoint representatives of the industry to 
participate in the Consultative and Expert-
economic council to RIA. 

There is need for the ap-
plication of more public-private 
partnerships (PPP) in the im-
plementation of projects funded 
by the community. Part of the 
reasons is the negative data on 
fraud and corrupt practices in 
the absorption of EU funds by 
member states. Only in 2012 at 
European level in the European 
Commission (EC) were reported 
13,436 irregularities worth EUR 
3.4 billion. Compared to the 
previous 2011 year the number 
increased by 6%. This became clear at the 
conference “Balkan forum to promote public-
private partnership as anti-corruption tool”. 

Statistics on corrupt practices and fraud re-
lated to the EU funds in 2012 was presented 
by Valery Dimitrov, coordinator PPP projects 
for C.R.E.A.M. Europe.

Arch. Valeria Boteva, chief coordinator of the 
Beautiful Bulgaria Project: 

Our budget for 2014 will be 
BGN 3 million 

Tenders for Lot 3 of Struma Motorway 
begin in the summer of 2014   
Public discussion of the conceptual design of the road was held in Blagoevgrad 

The long tunnel will pass 
at about 30 m depth, consist-
ent with the geology. It will 
start from Krupnik before en-
tering the Kresna Gorge and 
will go out west past Kresna. 
The shorter tunnel will start 
past Blagoevgrad and will end 
at Zheleznitsa. 

During the event a pres-
entation made Daniela Pe-
neva, designer of the road 
section of Lot 3 of struma 
Motorway, who presented op-
tions of the road junctions.  

She stressed the fact 
that the aim of the project is 
to improve the national and 
trans-European network and 
to reduce the number of road 
accidents. 

“The motorway is very 
important for the region. The 
economy growth will rise by at 
least 20%,” said Atanas Kam-
bitov, Mayor of Blagoevgrad. 

Tourism is 
both a generator for 
development of 
infrastructure and its user

Branimir Botev, Deputy Minister 
of Economy and Energy:
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Впечатление прави странната подредба на отборитеФ
ут

бо
л

Баскетбол Снукър

Страницата
подготви
Теодор Николов

ФИФА обяви как ще бъ-
дат разпределени тимове-
те за жребия за Мондиал 
2014 в Бразилия. 32 тима 
са разделени в четири 

урни, а самото теглене е 
днес от 18:00 часа.  

Осемте групи на фина-
лите ще бъдат съставени, 

като се тегли по един от-
бор от всяка купа. Тимове 
от една и съща няма как 
да се паднат в една гру-
па. Впечатление прави, че 
в първа и трета урна има 
по осем състава, докато 
във втора те са седем, а 
в четвърта са девет. От 

ФИФА решиха, че в нача-
лото на церемонията ще 
изтеглят чрез жребий 
един от отборите от по-
следната урна и той ще 
бъде преместен при тези 
от втора. Има условие 
също така, че в една гру-
па не може да има повече 

от два тима от Стария 
континент. 

 Урна 1: Бразилия, Ис-
пания, Аржентина, Колум-
бия, Уругвай, Германия, 
Белгия, Швейцария 

 Урна 2: Чили, Еквадор, 
Кот д'Ивоар, Нигерия, Ка-
мерун, Гана, Алжир 

Урна 3: САЩ, Коста 
Рика, Хондурас, Мексико, 
Япония, Република Корея, 
Иран, Австралия 

 Урна 4: Холандия, Ита-
лия, Англия, Португалия, 
Гърция, Хърватия, Русия, 
Франция, Босна и Херце-
говина 

„Евертън“ победи с 1:0 
„Манчестър Юнайтед“ на 
„Олд Трафорд” и записа впе-
чатляващ успех, с който 
уверено върви към Топ 4, а 
домакините продължават 
да затъват.

Единственото попаде-
ние бе на Брайън Овиедо в 
края на мача. Това бе едва 
втора победа за „караме-
лите” при гостуванията 
им на „червените дяволи” 
в мач от Висшата лига. 

Срещата бе истинско зре-
лище с множество положе-
ния, три греди, атакуващ 
футбол, един гол и в край-
на сметка три точки за 
„Евертън“.

Двубоят бе особено 
емоционален за Дейвид 
Мойс и Маруан Фелайни, 
които носеха цветовете 
на „карамелите“ през по-
следните години, преди да 
станат „червени дяволи” в 
началото на този сезон.

През първото полу-
време двата отбора си 
размениха няколко чисти 
положения, но вратарите 
Давид де Хеа и Тим Хауърд 
бяха на висота. Втората 
част започна приспивно и 
затворено, но постепенно 
играчите се развихриха и 
отново се стигна до уни-
кални голови шансове, като 
в крайна сметка „Евертън“ 
вкара веднъж и то бе дос-
татъчно за победата.

Пол Погба спечели приза „Златното 
момче” за 2013-а година за най-добър млад 
играч до 21 години в Европа. Наградата 
се връчва след провеждане на анкета 
сред спортни журналисти, организирана 
от италианския вестник „Тутоспорт“.

В тазгодишното допитване халфът 
на „Ювентус“ бе избран за номер едно, 
изпреварвайки нападателя на „Челси“ Ро-
мелу Лукаку.

На трето място остана младата на-
дежда на „Шалке“ Джулиан Дракслер пред 
защитника на „Реал” (Мадрид) Рафаел 
Варан и защитника на ПСЖ Маркиньос.

Трима футболисти на „Арсенал“ бяха в 
първоначалния списък с 25 играчи, за кои-
то можеше да се гласува - Серж Гнабри, 
Алекс Окслейд-Чембърлейн и Яя Саного. 
Сред другите имена личаха Аднан Янузай 
от „Манчестър Юнайтед“ и  Хесе Родри-

гес от „Реал” (Мадрид).
„Спечелих титлата на Италия в пър-

вия си сезон тук и стигнах четвъртфи-
налите на Шампионската лига”, коменти-
ра Погба пред „Тутоспорт”.

„Искам да спечеля всичко с „Ювентус“, 
но трябва да се съобразяваме със съпер-
ниците, които може да са по-агресивни 
от всякога. Мечтите не са забранени“, 
коментира Пол Погба. 

Иво Ангелов е обявен за номер 1 в борбата за 2013 г. 
от родната федерация. Той е единственият световен и 
европейски шампион на България за годината не само в 
този спорт, но и въобще във всички олимпийски състе-
зания у нас. Ангелов триумфира в категория до 60 кг на 
класическия стил на първенството на Стария конти-
нент в Тбилиси и на световния шампионат в Будапеща 
през септември.

 Двукратният олимпийски шампион Армен Назарян, 
личен треньор на Иво Ангелов и селекционер на нацио-
налния отбор по класическа борба, е избран от упра-
вителния съвет на федерацията за треньор номер 1 в 
борбата. Под негово ръководство националите имаха 6 
участия на финалите на Евро 2013 в Грузия. Подгласници 
са му олимпийският шампион Валентин Райчев, старши 
треньор на националите в свободния стил, и Серафим 
Бързаков - старши треньор на България при жените. 
Под ръководството на Бързаков за първи път България 
заслужи отборен приз в женската борба с третото си 
място на Европейската купа в Москва.

 Призовата тройка на най-добрите спортисти се 
допълва от Владимир Дубов, сребърен медалист от све-
товното и от европейското първенство в свободния 
стил в категория до 60 кг, и Тайбе Юсеин – сребърна ме-
далистка от световно първенство до 59 кг при жените.

„Лукойл Академик“ изигра може би най-силния си мач в 
Еврокъп до момента и победи турския „Пинър Кършияка“ 
със 74:64. Българският шампион вече има 3 победи и 5 
загуби в групата и запазва макар и минимални шансове 
за продължаване напред. 

Всичко за отборите в група Е ще се реши в послед-
ните два кръга, в които „Лукойл Академик“ гостува на 
„Игокеа“ в Босна и Херцеговина и приема румънския „Асе-
софт Плоещ“. При две победи и благоприятно развитие 
на останалите мачове има вероятност българският 
първенец да премине в следващата фаза.

„Лукойл Академик“ в двубоя срещу турския тим изгле-
ждаше по коренно различен начин отпреди няколко дни, 
когато загуби с 93:96 от „Балкан“ (Ботевград) в Нацио-
налната баскетболна лига. Аландо Тъкър бе най-резул-
татен за победителите с 18 точки, Божидар Аврамов 
и Димитрис Вергинис блеснаха през първото полувреме 
с хубави далечни стрелби. Аврамов завърши с 14 точки, 
гръцкият плеймейкър завърши с 13. С по 10 останаха 
Александър Янев и Юре Лалич. За гостите от „Кършия-
ка“ Боби Диксън бе над всички с 20 точки, с 15 остана 
Джон Диблър.

Носителят на пет световни титли Рони О'Съливан 
за пореден път заяви пред медиите, че мисли за почивка 
от снукъра. 37-годишният англичанин направи комента-
ра след победата с 6:3 фрейма във втория кръг на UK 
Championship срещу Адам Дъфи.

„Честно казано, играх по-добре, отколкото очак-
вах - каза О'Съливан. - През последния месец нивото на 
представянето ми не е особено високо. Адам е способен 
състезател и в момента трупа опит. Опасен съперник 
е и със сигурност ще научи доста неща от мача ни. 
Успях да премина тази фаза, но пред мен има още дълъг 
път. Очаквам следващия си двубой в турнира”, допълни 
Ракетата.

О'Съливан привлече вниманието на медиите с поред-
ното си изказване за това, че иска да направи пауза в 
кариерата си. „Целта ми е да спечеля достатъчно пари, 
за да си взема отново почивка от снукъра. Предишната 
пауза ми хареса много. Просто си играя със системата. 
Не се притеснявам за формата си, старая се да остана 
в Топ 64. Вече имам 9000 паунда до този момент и ако 
спечеля още няколко мача, ще се изкача в ранглистата и 
няма да ми се наложи да играя в толкова много турнири. 
Ще мога да отида на ваканция, да си стоя у дома, да си 
почивам. Това би било страхотно”, завърши Рони.

Борба

Срещите от послед-
ния, 13-и кръг, започнаха с 
традиционно дерби - „Глав-
болгарстрой“ срещу Pipe 
System. Въпреки че двата 
отбора си бяха осигурили 
участие във висшия еше-
лон, борбата за по-пред-
но класиране и престиж 
си каза думата. Получи 
се оспорван и качествен 
двубой, който ясно показа 
високото ниво на Българ-
ската строителна фут-
болна лига. През първото 
полувреме играта беше 
равностойна и преоблада-
ваше тактическото нади-
граване. Агресивността 
на „тръбите“ даде резул-
тат чак в 30-ата минута, 
когато Максим Василев 
отбеляза след хладно-
кръвно отиграване и даде 
заслужено предимство на 
своя отбор. Играчите на 
ГБС не се смутиха и по-
търсиха изравняването с 
всички сили. Играта стана 
много бърза и динамична, 
като се редуваха опасни 
атаки и пред двете врати. 
Към края на двубоя футбо-
листите в синьо започна-
ха да атакуват масирано, 
без мисъл за защитата и 
логично бяха наказани след 
две отлични контраатаки 

– класическо 3:0 за Pipe 
System.

Отборът на PSG из-
лезе срещу G.P.Group  в 
търсене на поне точка, за 
да си осигури участие при 
майсторите напролет, в 
един оспорван мач, в кой-
то победата прилягаше и 
на двата отбора. Първи 
сгрешиха GP и от това се 
възползва Виктор Кирянов, 
който с отличен удар от-
кри резултата, но само 2 
минути по-късно Владимир 
Лозанов изравни и така 
отборите се оттеглиха 
на почивка при 1-1. Втора-
та част предложи много 
емоции и открит футбол. 
Отново „парижани“ изля-
зоха напред в резултата 
чрез Пламен Иванов, но 
само след няколко минути 
необмислена постъпка на 
Александър Андонов оста-
ви отбора на PSG с човек 
по-малко и дузпа за про-
тивника. Людмил Славов с 
вещина отрази наказател-
ния удар и даде надежда на 
своя отбор, но GP все пак 
материализираха числено-
то си превъзходство чрез 
Людмил Гигов. Този гол ок-
рили играчите в сиво и те 
се добраха до нов седем 
минути преди края и сякаш 

пратиха „сините” в долна-
та дивизия. Не така мисле-
ше лидерът на Paris Saint 
Gobain в този мач Виктор 
Кирянов, който възстанови 
равенството със страхо-
вит удар от средна дис-
танция и така затвърди 
участието на своите във 
Висшата лига през проле-
тта. Чест и почитание 
заслужават G.P. за сериоз-
ното отношение към този 
мач и за проявения феър 
плей, с който показаха, 
че място за договорки в 
БСФЛ няма. 

В последната среща 
за деня лидерите от „Рай-
комерс“ се разправиха с 
отбора на „Станилов“. Ня-
маше съмнение относно 
разликата в класите на 
двата тима и още до по-
чивката резултатът беше 
5:1, а за крайното 12:1 с 
хеттрик за победители-
те се отличиха Радослав 
Тодоров и Петър Козарев. 
Ceresit БСФЛ се подновява 
през март 2014-а. Очаква 
се включването на нови 
компании и по всяка ве-
роятност броят на учас-
тниците ще надхвърли 20. 
Надпреварата ще продъл-
жи в два потока - Висша 
лига и Първа дивизия.
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Всичко може да се говори за 
руските олигарси, но не може да 
им се отрече фактът, че точ-
но те насърчават най-много фи-
лантропски проекти. За две го-
дини местните милиардери са 
дарили общо 1,64 млрд. долара 
за благотворителност, която 
постепенно набира темпове и 
в голямата страна.

Потанин съветва Гейтс,  

но върши работа и в Русия

Неотдавна Бил Гейтс, кой-
то в момента е най-богатият 
човек в света, получава ценен 
съвет. Руският милиардер Вла-
димир Потанин твърди, че е ка-
зал на основателя на Microsoft 
как може да убеди най-богати-
те хора на планетата да пре-
доставят по-голямата част 
от състоянието си за благот-
ворителни цели по програмата 
Giving Pledge, организирана от 
него и Уорън Бъфет. „Посъвет-
вах го да се опита да изведе 
инициативата си извън САЩ. 
Заявих му: Бил, създай една ис-
тинска международна инициа-
тива“, твърди Потанин. 

Той е наричан царят на нике-
ла и в момента е пионер в бла-
готворителността в собстве-
ната си страна. През февруари 
магнатът, който има бизнес за 
производство на ценния метал, 
стана първият руски милиардер, 
включил се в Giving Pledge, като 
обеща най-малко половината си 
състояние за филантропски кау-
зи. Богатството му се оценява 
на 12,3 млрд. долара.

Интересът към благотвори-
телност сред руските олигарси 
расте, сочат данни на агенция 

Bloomberg, базирани на инфор-
мация, подадена от 15 от най-
заможните хора на планетата 
и от годишните доклади, пуб-
ликувани от техните фирми и 
благотворителни фондации.

Много от тях са забогатели 
от активи, закупени в периода 
след разпадането на бившия Съ-
ветски съюз. Някои в момента 
искат да загърбят репутаци-
ята си на разточителни пра-
хосници, които се интересуват 
повече от яхти, отколкото от 
филантропия.

До края на миналата година 
15-те руски милиардери, пре-
доставили документация на 
Bloomberg News, са дарили общо 
1,64 млрд. долара за благотво-
рителни проекти. 

Въпреки това благотвори-
телността в Русия продължава 
да е сред най-слабо развитите 
в света, коментира фондация-
та Charities Aid Foundation от 
Уест Молинг.  

Добрите цели се насърчават  

и от най-високо място

С нетърпение тази годи-

на се очаква традиционният 
аукцион пред Александровския 
театър на Санкт Петербург. 
Преди време картина, нарисува-
на от губернатора на града на 
р. Нева, бе продадена за 13 млн. 
рубли. Но главната интрига на 
аукциона бе в това, че в него 
участва Дмитрий Медведев, 
настоящ министър-председа-
тел. Той представи не рисунка, 
а черно-бяла снимка, направена 
от борда на хеликоптер. Тя се 
нарича „Панорама на Тоболския 
Кремъл” (Тоболск е град в Си-
бир). Още през първите минути 
на търга стойността на пред-
мета нарасна от 20 хил. рубли 
до 40 млн. Но и с това надда-
ването не завърши - цената 
подскочи още с 11 млн. Накрая 
снимката бе купена за 51 млн. 
рубли – малко под два млн. до-
лара, от члена на съвета на 
директорите на „Илим-Груп” 
Михаил Зингаревич. Сумата 
бе рекорд за аукциона, като до 
този момент най-скъпата кар-
тина беше творението на се-
гашния президент Владимир Пу-
тин, продадена за 37 млн. рубли 
(1,233 млн. долара).

Държавният глава на една 
от най-богатите държави в 
света отдавна е известен, че 
насърчава лично благотвори-
телността. Неотдавна той 
призова най-заможните руснаци 
да помогнат за изграждането 
на съоръжения за Световната 
купа по футбол през 2018 г. и 
предстоящите Зимни олимпий-
ски игри в Сочи. Тези разходи 
обаче са колкото дарения за 
благотворителност, толкова и 
инвестиции, които може да се 
изплатят. Според Ирина Прохо-
рова, която ръководи фондация 
в Москва, руснаците трябва да 
променят културата си на даря-
ване и да се движат не толкова 
от призивите на държавата, 
колкото от свои собствени ре-
шения. „Важно е на богатите 
хора да им се позволи да под-
крепят онова, което желаят, а 
не онова, което са задължени да 
направят“, коментира тя. И все 
пак последните данни на аген-
ция Bloomberg потвърждават, 
че Русия и нейните олигарси се 
движат в правилната посока и 
благотворителността посте-
пенно намира почва и тук.

Насърчава се от най-високо място в държавата

Милиардерът Потанин твърди, 

че е дал съвет на американците

Бил Гейтс, 

съпругата му Мелинда 

и Уорън Бъфет даряват най-много

в световен мащаб

Президентът Путин 

е за насърчаване на спорта

Премиерът Медведев снима за благотворителни цели
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Black Friday 

промоция в jobs.bg - 
безплатна работа  
за всички

***

Мъжка, ръчна,  
плетена чанта с 9 букви...

ДАМАДЖАНА

До Коледа 
новата 

многофункционална 
спорна зала 

в Пловдив 

трябва да бъде 
завършена.
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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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 този брой ще ви запознаем със СПА центъра на хотел „Астера” в кк Златни пясъци. Той предлага хар-

монична и здравословна среда, а съвременният му дизайн е в унисон с нежната и успокояваща атмосфера, 
подсилена от вниманието на талантливи терапевти. Това е мястото, където истински можете да се 
насладите на оздравителни процедури както за тялото, така и за духа.

Вашата обиколка из термалната зона може да започне с кнайп пътеката - вана, при която се стимулират 
активните точки на стъпалата. Ще се насладите на приятна и здравословна разходка с редуване на студени 
и горещи вани за крака. За подсилване на ефекта топло-студено ваните са оцветени в червено и синьо.

СПА центърът разполага и с уютна комбинирана билкова и аромасауна. В нея водата посредством 
специален механизъм се впръсква върху сухи билки, поставени върху решетка, през която преминава пара и 
топлина. По този начин се освобождават съдържащите се в тях полезни вещества. Този тип ароматерапия 
има оздравителен ефект върху целия организъм.

След топлата билкова терапия е препоръчително да се ползва някоя от охлаждащите процедури в 
термозоната, като варианти за това са както възможността да обтриете тялото си с лед от ледения 
фонтан, така и употребата на контрастните душове. Рязката промяна на температурата от топло към 
студено води до повишаване на циркулацията на кръвта и нивото на кислород в нея. 

Парната баня е още едно полезно удоволствие, на което може да се насладите тук. Чудодейният ефект 
на парата е известен още от Древния Рим. В наши дни това е отлично средство за възстановяване на 
силите от напрегнатия градски живот и за пречистване на организма от токсини.

Няма нищо по-приятно след процедура в парната баня или сауната да „охладите страстите” с едно 
удивително изживяване с приключенския душ на СПА хотел „Астера“. Това е една от най-атрактивните и 
екзотични процедури в СПА центъра. Освен охлаждащ ефект различните програми целят да ви дадат едно 
различно водно изживяване и усещане за истинско приключение. Пресъздадената обстановка е толкова реа-
листична, че затваряйки очи, вие със сигурност ще почувствате екзотиката на различни кътчета на света.

Вашата обиколка може да продължи с традиционната финландска сауна, която е комбинирана с инфра-
сауна, излъчваща инфрачервени лъчи посредством фолиеви нагреватели със скрит монтаж, които затоплят 
тялото директно. По този начин дишането не се затруднява от високата температура.

След горещата процедура е изключително подходящо рязко и еднократно да се потопите в шоковия 
басейн. Тялото се освежава и се подобрява кръвообращението. Шоковият басейн представлява малък и 

дълбок басейн с температура на водата около 5°С.


