
Емил Христов

Цялостната рехабилитация на 41 км 
от трасето на автомагистрала „Тра-
кия“ в района на Пловдив и Пазарджик 
ще започне през следващата година. Ре-
монтът ще бъде финансиран с около 70 
млн. лв. по проект „Транзитни пътища V“. 
Това съобщи министърът на регионал-
ното развитие Десислава Терзиева по 
време на представянето на отчета на 
министерството за второто полугодие 
на 2013 г. Тя уточни, че тръжните про-
цедури за рехабилитацията на старите 
участъци от аутобана ще започнат още 
в началото на 2014 г.

„Предстои ни също да завършим около 
90 км пътна инфраструктура, финансира-
на по Оперативна програма „Транспорт“. 
Става дума за 70 км от АМ „Марица“, 
15 км от лот 4 на АМ „Струма“, 6,5 км от 
обходния път на Враца и 3 км от Западна-
та дъга на Околовръстния път в София“, 
допълни още Терзиева. По думите й при 
осигуряване на нужните средства има 
възможност да започне и ремонтът на 
36 км от пътя Дупница - Самоков и близо 
29 км от отсечката Самоков - Ихтиман. 

По време на отчета министърът на 
регионалното развитие коментира нова-
та ОП „Региони в растеж” (ОПРР), като 
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В началото на годината стартират 
тръжните процедури

съобщи, че за нея на експертно ниво е 
договорено да бъде обърнато специално 
внимание на пътищата втори и трети 
клас.

„Има големи различия между райони-
те и работим за тяхното намаляване. 
За тази цел малките селища трябва да 
бъдат стимулирани“, допълни Терзиева. 

Тя каза още, че фокусът ще бъде насо-
чен и към културната инфраструктура 
чрез инвестиции в театри, читалища, 
библиотеки, музеи, опери, галерии и из-
ложбени зали. Предвижда се мерките за 
подкрепа на читалища и библиотеки да 
бъдат финансирани 100% с ресурс от бъ-
дещата ОПРР, без да е нужно държавата 

или местните власти да доплащат част 
от стойността на проектите.

По време на събитието присъстваха 
зам.-министърът на регионалното раз-
витие инж. Мирослав Мазнев и председа-
телят на Управителния съвет на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ инж. Стефан 
Чайков.
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СЛЕДОБЕДНО КАФЕ

Както във всяка бригада, така и в на-
шата имаше момче за всичко. Казваше се 
Милчо и беше отскоро при нас - един такъв 
скромен, тих, слаб като вейка, работната 
му куртка висеше, като че е сложена на за-
качалка за гардероб. Момчетата гледаха на 
него с ирония и го ползваха за всичко - от 
носене на строителни материали до разна-
сяне на кафе по скелетата. Нали беше но-
вобранец и най-малък, станеше ли време за 
следобедно кафе, давахме му пари и го пра-
щахме до лавката с картонената поставка. 
Тя беше голяма, събираше десетина чаши, 
но това не пречеше на Милчо да върви с нея 
навсякъде по строителната площадка. 

Слизаше в изкопите при багеристите, 
катереше се нависоко по скелетата при зи-
даро-мазачите и заварчиците. Движенията 
му бяха елегантно леки и ловки, сякаш не 
стъпваше по земята. В студ и пек, в  сняг и 
дъжд Милчо разнасяше кафето безотказно. 
Така постепенно си заслужи уважението на 
всички със своята самоотверженост. Всеки 
знаеше, че дори и ураган да излезе, Милчо 
пак ще дойде с горещо кафе до него. А освен 
с топлата напитка, беше винаги и с едва 

доловима, мила усмивка, с която сякаш се 
извиняваше, че е закъснял. Това трогваше 
всички с изключение на краниста, който про-
дължаваше да го третира като новобранец. 

Един ден той реши да се пошегува с 
Милчо и му поръча кафе, след което се качи 
на крана. Това вече беше прекалено, дори 
опасно, но... момчето започна да се кате-
ри по металната стълба към върха на ку-
локрана. С едната ръка държеше кафето, с 
другата се хващаше за металния парапет 
на стълбата. Гледахме и не знаехме какво 
да направим. От една страна, ни се искаше 
да спрем това безумие, но от друга - кра-
нистът трябваше да получи урок, за да се 
научи да уважава Милчо. Беше игра на нерви, 
защото колкото по-високо се качваше мом-
чето, толкова по-опасно ставаше - към сре-
дата на кулата поривите на вятъра застра-
шително се усилваха. Бригадирът, който не 
знаеше какво става, като го видя толкова 
нависоко, изкрещя: „Слизай веднага!“ Милчо 
слезе, но всъщност се издигна. Издигна се 
в очите на всички! 

        
От тухларната Петър Донкин

Тухла четворка

Свилена Гражданска

Скоро ще бъдат обявени обществени 
поръчки за близо 190 млн. лв. по Програма-
та за развитие на селските райони. Това 
стана ясно по време на пресконференция, 
на която зам.-министърът на земеделие-
то и храните Явор Гечев и ръководство-
то на Държавен фонд „Земеделие“ отче-
тоха дейностите по фонда. Търговете 
ще са за ремонти на църкви, читалища, 
общинска инфраструктура и други, като 

до края на годината ще бъдат сключени 
договорите с бенефициентите, като те 
ще получат и авансово 50% от средства-
та по проектите. 

„Администрацията на ДФЗ трябва да 
работи на пълни обороти, за да не загубим 
270 млн. евро по ПРСР“, подчерта Гечев. В 
момента наддоговарянето по програма-
та е 19%. От началото на ПРСР досега са 
платени 950,3 млн. лв. по трите общински 
мерки: по 321 – над 707 млн. лв., по 322 – 
над 220 млн. лв., а по 313 – над 23 млн. лв.

Страницата подготви
Мартин Славчев

Проектът за газопровод 
„Южен поток“ е икономически из-
годен за България и Сърбия и ще 
даде сигурност за доставките 
на синьото гориво. Това е общо-
то мнение на премиерите Пламен 
Орешарски и Ивица Дачич, изра-
зено в разговор между двамата в 
Министерския съвет. На съвмест-
ната пресконференция след сре-
щата Орешарски каза, че „Южен 
поток“ е бил сред обсъжданите теми, макар 
и не в детайли. „Що се отнася до европейски-
те изисквания по този проект - предстоят 
разговори и ще се съобразим в максимална 
степен с тях“, допълни българският премиер. 
Той обаче не коментира възможността ЕС да 
не промени позицията си по проекта, като 
заяви единствено, че на въпроси с „ако“ се 
отговаря, след като се реализират. 

Ден по-късно министърът на икономи-
ката и енергетиката Драгомир Стойнев 
съобщи от Брюксел, че е постигнато спора-
зумение Европейската комисия да бъде воде-
ща в преговорите с Русия по изграждането 
на газопровода „Южен поток“. Министърът 
участва в работна закуска с колегите си от 
ЕС, през чиито държави преминава трасето. 
Домакин на срещата бе еврокомисарят по 
енергетиката Гюнтер Йотингер. „За нас 
това е изключително важен икономически 
проект, който ще създаде хиляди работни 
места в България и ще допринесе за икономи-
ческия растеж, няма да се откажем от него“, 
добави министърът.

Както вече писахме, ЕК препоръчва на 

държавите, през които ще премине газо-
проводът „Южен поток“, да предоговорят 
споразуменията си с Русия, като в проти-
вен случай са заплашени от наказателни 
процедури. „Сърбия няма проблем с „Южен 
поток“, напротив, има голям интерес той 
да бъде реализиран, защото получаваме 
газ само през Украйна. Имаше ледени зими 
заради този монопол“, напомни сръбският 
премиер след срещата с българския си ко-
лега. Той подчерта, че макар страната му 
да не е член на ЕС и да не е заплашена от 
санкции, тя не може да строи сама газопро-
вода. Дачич акцентира и на важността на 
интерконекторната газова връзка между 
София и Ниш.

В първата половина на следващата годи-
на вероятно ще има съвместно заседание на 
кабинетите, обсъждат се и тристранни раз-
говори с румънското правителство, съобщи 
българският премиер. По думите на Орешар-
ски има общи проекти, особено в контекста 
на Дунавската стратегия, и много възмож-
ности, които могат да бъдат използвани в 
интерес на всички участващи страни.

„Съвсем реално е до средата на 2016 г. да 
бъде завършена магистралата София – Ниш.” 
Това заяви министърът на транспорта, ин-
формационните технологии и съобщенията 
Данаил Папазов на пресконференция в Ми-
нистерския съвет след редовното седмично 
заседание на кабинета. 

Папазов сподели подробности от сре-
щата със сръбския му колега Александър Ан-
тич, който беше част от чуждестранната 
делегация, водена от премиера Ивица Дачич, 
гостуваща у нас. Двамата транспортни 
министри са обсъдили изграждането на ма-
гистралата София - Ниш. „Получих уверение, 
че в средата на 2016 г. автомагистралата 
на сръбска територия ще бъде пусната в 
експлоатация. Със средства от механи-
зма за свързана Европа ще се опитаме да 
завършим трасето от Калотина до София. 

Индикативната стойност за изграждането 
на отсечката е 80 млн. евро. Идейният про-
ект е завършен. Надявам се след Нова година 
да започнем преговорите за получаване на 
финансирането”, обясни Данаил Папазов. За 
финансиране от същия механизъм България 
ще кандидатства и с проекта за изграждане 
на жп линията от София до Драгоман, чиято 
индикативна стойност е 97 млн. евро.

„Напълно сме се договорили за разсроч-
ване на дълга на сръбската железница към 
БДЖ, който възлиза на няколко милиона евро. 
През януари ще се подпише споразумение как 
ще бъде покрит той. Обсъдихме и открива-
нето на две нови директни самолетни линии 
между Белград и София и Белград и Варна, 
които ще стартират след 30 март 2014 г.”, 
добави още министърът на транспорта, ин-
формационните технологии и съобщенията.

На 14 декември (събота) ще бъде 
открита пречиствателната стан-
ция за отпадни води в Провадия. Обек-
тът е част от вече завършения проект  
DIR51011116-14-49 по Оперативна програма 
„Околна среда“ 2007-2013 г. Общата му стой-
ност е 17 238 662,25 лв., като 13 279 286,30 
са по ОПОС, 3 319 821,58 лв. са национално 
съфинансиране, а 639 554,37 лв. са осигурени 
от община Провадия. 

Новата схема на пречистване на отпад-
ните води от ПСОВ включва механично и 
биологично третиране на отпадните води и 
механично обезводняване на утайките и се 
реализира чрез изграждане на отделни стъ-
пала за приемане и пречистване на отпад-
ните води с отстраняване на биогенните 
елементи. Чрез изпълнението на проекта се 
подобрява инфраструктурата за отпадни 

води в Провадия и привеждането й в съот-
ветствие със законодателството на ЕС за 
устойчива околна среда. Реализирането на 
проекта ще допринесе за повишаването на 
качеството на живот на населението, при-
вличане на нови инвестиции и създаване на 
нови възможности за повишаване на конку-
рентоспособността на община Провадия.  

Домакин на откриването ще е кметът 
на Провадия инж. Филчо Филев. На събити-
ето са поканени да присъстват министър-
председателят Пламен Орешарски, минис-
търът на околната среда и водите Искра 
Михайлова, Иван Великов, областен упра-
вител на Варна, народни представители и 
кметове. 

Повече по темата четете в следващия 
брой на в. „Строител“ и на www.vestnikstroitel.bg
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Десислава Бакърджиева

В първите месеци на следващата 
година ще бъде взето решение дали 
летище София ще бъде отдавано на 
концесия. Бъдещето на столичния 
аеропорт ще бъде определено, след 
като приключи концесионният анализ 
в Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съ-
общенията. Докладът ще покаже 
дали има нужда аерогарата да бъде 
управлявана от частна организа-
ция, или ще продължи да съществува 
като държавен оператор. Това стана 
ясно от изказването на министъра 
на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Данаил 
Папазов след церемонията по откри-
ването на разширената галерия на 
Терминал 2. 

„Това разширение ще помогне за 
по-доброто обслужване на пътниците 
от шенгенското пространство и за 
тези извън него. Галерията отговаря 
на нуждите, свързани с нарастващия 
брой пътници. Столичната аерога-
ра вече разполага и с категория III B, 
която позволява на самолетите да 
кацат при минимална видимост от 75 
м. Малко летища в света функциони-
рат в такива условия”, заяви Папазов. 
Министърът допълни, че преговорите 
с опериращите компании са приключи-
ли и летищните такси са договорени 
по нова методика. Очаква се да бъ-
дат привлечени нови авиопревозвачи, 
с което ще се увеличат честотите и 
дестинациите на полетите. В момен-

та се водят преговори с превозвачи 
от Словения и Словакия.

С разширението на галерията 
летище София повиши капацитета 
и комфорта на обслужване на пътни-
ците. Очаква се Терминал 2 да поема 
около 200 000 души повече годишно. 
Проектът е част от програмата за 
разширение на столичната аерогара. 
Той включва удължаване на пътни-
ческата галерия в северна посока. В 
добавената площ са обособени зона 
за изчакване и два коридора за отде-
лянe на пътниците съобразно евро-
пейските стандарти за сигурност 
и безопасност. Изградени са три до-
пълнителни входа/изхода за обслужва-
не. Инсталирани са и два асансьора 
за  хора в неравностойно положение. 
Стойността на инвестицията е 
близо 2 млн. лв. Строителството е 
изпълнено от АТ „Инженеринг 2000“, 
а архитектурният проект е дело на 
„Амфион”.

През следващата година програ-
мата за модернизиране на летище-
то продължава с два проекта. Пред-
стои нов етап от разширението на 
галерията на Терминал 2 на кота 0. 
Другият проект е насочен към са-
молетното движение. Предвижда 
се изграждането на нова скоростна 
пътека за рулиране с цел повишава-
не на капацитета на излитащите и 
кацащите самолети. Тя ще бъде раз-
положена в източната зона на аеро-
порта, където ще бъде направена и 
нова антиобледенителна площадка. 
Проектите ще бъдат финансирани 
от летищните такси. Предвижда се 
и рехабилитация на Терминал 1, тъй 
като в момента той функционира за 
нискотарифни превозвачи. Оконча-
телната съдба на стария терминал 
ще стане ясна, когато се приеме ге-
нералният план за столичното лети-
ще. Това може да се случи най-рано 
след около година.

Снимки Денис Бучел

Министерският съвет предостави безвъзмездно 
правото на управление върху имоти – публична държав-
на собственост, на Агенция „Пътна инфраструктура“. 
Имотите се намират във Враца и в землището на с. 
Дяково, община Дупница. Те влизат в територията на 
изгражданите лот 1 на автомагистрала „Струма” и об-
ходен път на Враца. Двете отсечки са част от общо-
европейския транспортен коридор IV и са ключови за 
републиканската пътна мрежа.

На 14 декември прокуристът и главен редактор 
на вестник „Строител“ Ренета Николова става на 
45 години. Празникът тя ще посрещне както обикно-
вено - работейки. След редакционното приключване 
на поредния брой на вестник „Строител” единстве-
ният български журналист, удостоен с наградата 
„Журналист на Европа”, заминава за Рим, където е 
поканена да изнесе презентация на международна 
конференция, организирана от EAPO&IC - Европейска-
та асоциация на работещите в пресофиси и в сфера-
та на комуникациите в ЕС и в националните инсти-
туции. Асоциацията е базирана в Рим и Брюксел, а 
неотдавна Николова получи поредното международно 
признание, като бе избрана за неин представител за 
България и Румъния.

Пожелаваме на нашия главен редактор много 
здраве, все така нестихваща енергия и работоспо-
собност, креативност и отдаденост на изданието 
на КСБ, което ръководи с абсолютен професионали-
зъм и много любов.

45 години не стигат, когато си добър в това, 
което правиш.  

Затова, Рени, продължавай все така! 
Желаем ти още много нови успехи!

От екипа на в. „Строител“

Десислава Бакърджиева

Сдружението на пътните инже-
нери и консултанти (СПИК) отличи 
за девета поредна година изявени 
експерти, допринесли за развитие-
то на пътното дело. Традиционните 
награди „Инженер на годината” бяха 
присъдени както за конкретни пости-
жения, така и за цялостен принос към 
инфраструктурното строителство. 
На официалната церемония присъст-
ваха министърът на регионалното 
развитие Десислава Терзиева, пред-
седателят на Управителния съвет 
на Агенция „Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) инж. Стефан Чайков и инж. Или-
ана Захариева, член на УС на АПИ.

Тази година с престижното зва-
ние бяха удостоени двама от члено-
вете на СПИК. За „Инженер на година-
та“ в областта на строителството 
за 2013 г. беше обявен инж. Юлиян 
Инджов. Признанието е за решаващ 
принос през годината при завършва-
нето на подучастъци на АМ „Тракия” 

- лотове 22 Б и 23 А по „Транзитни 
пътища V”. Инж. Инджов получи 
своята награда лично от Де-
сислава Терзиева. Регионалният 
министър поздрави пътните ин-
женери и им пожела по-успешна 
2014 г. 

„През 2013 г. завършихме дос-
та важни пътища. Надявам се до-
година да построим още повече. 
Инж. Стефан Чайков е предвидил 
изграждането и рехабилитация-
та на около 700 км пътна мрежа. 
Дано това да се случи”, заяви Тер-
зиева.

„Инженер на годината“ в об-
ластта на пътното дело стана 
инж. Ясен Ишев. Той беше отли-
чен за дългогодишен принос към 
развитието и управлението на път-
на инфраструктура. Наградата връчи 
инж. Стефан Чайков, който също из-
рази надежда 2014 г. да бъде по-добра 
за цялата гилдия.

Двамата призьори получиха грамо-
та и метална пластика „Дон Кихот“, 

изработена от скулптора Илиян Шар-
ков. СПИК не пропусна да удостои с 
почетно членство и грамота заслужи-
ли инженери, които със своята дълго-
годишна дейност са оставили трайни 
следи в пътната мрежа. Почетни чле-
нове на организацията станаха инж. 
Стефан Илиев и инж. Недьо Плачков.

Министър Десислава Терзиева връчи голямата 

награда на инж. Юлиян Инджов
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

Сертифициран 
по ISO 9001 - 2008

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

 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични 
подпори

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

 Парапетни стойки за обезопасяване на 
плочи

 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

Мирослав Еленков

Депутатите приеха на 
второ четене Закона за 
държавния бюджет за 2014 
г. За гласуването на всич-
ки текстове на народните 
представители бяха необ-
ходими пет дни дебати. Те 
намалиха държавната суб-
сидия за партиите с 1 лв. 
на получен глас и от 2014 г. 
финансирането ще е 11 лв. 
за глас.

Една от основните 
спънки в работата им 
беше спорът за новопри-
етата такса за облагане 
на производителите на 
енергия от възобновяеми 
източници. 

Предложението  за 
таксата беше внесено в 
последния момент от пар-
тия „Атака” и одобрено по 
време на второто четене 
на закона в парламентар-
ната Комисия по бюджет 
и финанси. По време на 
гласуването в пленарна-
та зала обаче се оказа, че 
текстовете не са преци-
зирани, а самата такса 
липсва в приходната част 
на бюджета. Тази мярка 
трябва да донесе 150 млн. 
лв. в хазната за догодина, 

които ще бъдат насочени 
към енергийната система. 

С приемането на бю-
джета депутатите въве-
доха данъчно облекчение за 
хората с минимални дохо-
ди. Те ще могат да си вър-
нат данък общ доход, ако 
са получили 12 минимални 
заплати годишно. От 2014 
г. размерът на минимално-
то заплащане ще е 340 лв. 
Според депутата Светла 
Ангелова от ГЕРБ обаче 
мярката ще доведе до ук-
риване на доходи и увели-
чаване обема на работа 
на данъчните служби. „Бю-
джет 2014 може да се оп-
редели като социален, той 
рестартира икономиката 
и е насочен към ускоряване-
то на икономическия рас-
теж“, коментира министъ-
рът на финансите Петър 
Чобанов в парламента.

В бюджет 2014 е пред-
виден ръст на БВП от 
1,8%. Толкова ще бъдат 
инфлацията и дефицитът. 
Максималният размер на 
държавния дълг не може да 
надвишава 18 млрд. лв.

Средствата от резер-
ва за икономически растеж 
в размер на 640 млн. лв. ще 
се изразходват въз основа 

на акт на Министерския 
съвет, както следва:

- за публична инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите” в размер на 
500 млн. лв.;

- за структурни мерки 
и програми за развитие на 
образованието в размер 
до 100 млн. лв., в това чис-
ло до 22 млн. лв. за увели-
чаване на субсидията за 
издръжка на обучението 
в държавните висши учи-
лища, определена в зави-
симост от комплексната 
оценка за качеството на 
обучението и съответ-
ствието му с потребно-
стите на пазара на труда 
и за увеличение на дифе-
ренцираните нормативи за 
издръжка на обучението в 
приоритетни професионал-
ни направления;

- за програми за разви-
тие на иновациите в раз-
мер до 20 млн. лв.;

- за бойна подготовка 
и бойна готовност на ви-
довете въоръжени сили в 
размер до 20 млн. лв.;

-  за  инвестиции  и 
програми в областта на 
енергетиката в размер до 
150 млн. лв.

От догодина се очаква да заработи 
нов независим орган за контрол на фи-
скалната политика – така нареченият 
фискален съвет, чийто състав ще се 
избира от парламента. Това съобщиха 
на семинар за журналисти експерти от 
Министерството на финансите. Мари-
нела Петрова, директор на Дирекция 
„Икономическа финансова политика” 
в Министерството на финансите, 
посочи, че причината за създаването 
на подобен орган е продиктувана от 
членството на България в ЕС и про-
вежданата политика за ограничаване 
на бюджетните дефицити.

Макар че ЕК също следи критерии-
те за дълг и дефицит, фискалният съ-
вет ще бъде националният независим 
орган за допълнителен контрол, каза 
Петрова. Според европейската дирек-
тива за изискванията за бюджетните 
рамки на държавите - членки на ЕС, 
всяка страна трябва да има незави-
сими макроикономически прогнози и 
наблюдение на спазването на нацио-
налните фискални правила от органи, 
ползващи се с функционална автоном-
ност спрямо бюджетните органи на 
държавата, обясни Соня Димитрова, 
експерт в МФ. Освен да надзирава 
спазването на фискалните правила, в 
България съветът ще дава становища 
по макроикономическите прогнози в 
бюджета, ще излиза с позиция по от-
четите за изпълнение на финансовия 
план на държавата, ще готви станови-

ща по бюджетите на НОИ и здравната 
каса и други. „Функциите на съвета ще 
са консултативни, той няма как да за-
мени изпълнителната власт”, поясни 
Маринела Петрова. 

Според проектозакона фискалният 
съвет трябва да заработи от 1 януа-
ри, ще има петима членове, избирани 
от Народното събрание за срок от 
шест години с до два последователни 
мандата. За членове на съвета може 
да бъдат избирани и чужди експерти, 
изискването е да имат не по-малко от 
10 години професионален опит в облас-
тта на управлението на публичните 
финанси и икономическия анализ и да 
не съвместяват други функции. Бюдже-
тът на фискалния съвет ще е разход в 
отделна графа към бюджета на Народ-
ното събрание, а самото седалище на 
съвета също ще е в парламента, уточ-
ниха експертите на МФ. За да зарабо-
ти от началото на следващата годи-
на, би трябвало да края на този месец 
Народното събрание да приеме закона 
за неговото функциониране и да бъдат 
предложени и избрани членовете му. 

От следващата година всички бю-
джетни политики би следвало да пре-
минават през оценката на експерти-
те в него, но правомощията му ще са 
само да дава препоръки, не и да налага 
забрани. Ако правителството не се съ-
образи с препоръки на съвета, то ще 
трябва да дава подробна аргументация 
защо не го прави.

Приватизацията на БФБ, Централния 
депозитар, Пловдивския панаир и Пара-
ходство „Български морски флот”, са сред 
приоритетните обекти за Агенцията за 
приватизация и следприватизационен 
контрол за 2014 г. Това става ясно от 
плана за работа на ведомството, публи-
куван на неговата интернет страница.

Що се отнася до имотите – частна 
държавна собственост - в плановете 
са и продажбата на почивната база на 
Министерския съвет, която се намира 
в курортен комплекс Св. св. Константин 
и Елена. За годината са планирани общо 
37 приватизационни сделки, а очакваните 
приходи - 308,8 млн. лв. 

Основната част от тях ще дойдат 
от продажбата на държавните дялове 
на фондовата борса, панаира в Пловдив 
и Параходство „Български морски флот“. 

От следприватизационен контрол се оч-
акват около 18 млн. лв., а за цялата след-
ваща година прогнозираните приходи от 
дейността на агенцията са в размер на 
326,4 млн. лв. 

Според записаните цели на ведом-
ството с раздържавяването на опреде-
лените имоти ще бъдат осигурени парич-
ни средства за бюджета, но и ще бъде 
проведен активен маркетинг, който ще 
привлече инвеститорски интерес. Опа-
сенията за неизпълнение на тези планове 
са свързани основно с влиянието на све-
товната финансова криза върху инвести-
ционния интерес и влошаването на фи-
нансовото състояние на някои търговски 
дружества. Отбелязва се и опасност от 
липса на съдействие и сътрудничество 
между институциите, заинтересованите 
лица и търговските дружества.

Снимка Денис Бучел

С промяна в устройствения правил-
ник на Министерството на икономика-
та и енергетиката правителството 
преструктурира администрацията на 
ведомството и намали щатната числе-
ност в системата му със 159 броя. Това 
е второто намаление от средата на го-
дината на щатовете в министерството, 
след като през септември бяха закрити 
10 места. 

С новите редакции на устройствения 

правилник се разграничават функциите 
на двете дирекции в сектор икономика 
– „Бизнес среда и политика за малките и 
средните предприятия“ и „Инвестиции, 
иновации и предприемачество“. Те се пре-
образуват в дирекции „Малки и средни 
предприятия и иновации” и „Инвестиции“, 
което е обосновано от необходимостта 
да се издигне на ново ниво политиката 
към инвеститорите, МСП и по отноше-
ние на иновациите.

Депутатите гласуваха законопроекта 
след пет дни дебати
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www.tondach.bg    

TONDACH®
Председателят на Комисията за бор-

ба с корупцията, конфликт на интереси 
и парламентарна етика към 40-ото на-
родно събрание Бойко Великов беше оп-
ределен от правителството за директор 
на Центъра за превенция и противодей-
ствие на корупцията и организираната 
престъпност към Министерския съвет 
(БОРКОР).

Великов е роден през 1954 г. Магистър 
е по българска филология и история и по 
психология, доктор е по психология и до-
цент по социална и политическа психоло-
гия във Великотърновския университет 
„Св. св. Кирил и Методий”. В началото на 
кариерата си е преподавател в средни 
училища, а по-късно – и в университети. 
От 1994 г. до 2013 г. е народен предста-

вител в пет последователни парламента, 
като е бил зам.-председател на Комиси-
ята по правата на човека и вероизпове-
данията към 38-ото НС, председател на 
Комисията по жалбите и петициите на 
гражданите към 39-ото НС, председател 
на Комисията за борба с корупцията към 
40-ото НС.

Центърът БОРКОР беше създаден в 
средата на 2010 г. като специализирана 
административна структура с анали-
тични функции за изпълнение на държав-
ната политика в областта на превенци-
ята и противодействието на корупцията 
и организираната престъпност. От ап-
рил 2012 г. и.д. директор беше вече на-
стоящият зам.-директор Елеонора Нико-
лова.

Страницата 
подготви 
Мартин Славчев

„Ще има конкурс за 
строителството на седми 
блок на „АЕЦ Козлодуй”. Това 
съобщи министърът на ико-
номиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев. 

По време на редовно-
то си заседание правител-
ството одобри доклада на 
министъра за предприемане 
на действия за изграждане 
на нова ядрена мощност в 
централата.

В решението на каби-
нета се предвижда минис-
търът на икономиката и 
енергетиката да разреши 
на Български енергиен хол-

динг (БЕХ) да преговаря с 
„Тошиба Корпорейшън” за 
сключване на споразумение 
със стратегически инвес-
титор за изграждане на 
нова ядрена мощност в съ-
ществуващата българска 
АЕЦ с технология „реактор 
с вода под налягане АР 1000 
III+ на Westinghouse Electric 
Company. До 30 на сто от 
стойността на проекта ще 
бъдат покрити от японска-
та компания. 

За останалите 70% 
„Тошиба  Корпорейшън ” 
и West inghouse Elect r ic 
Company ще съдействат за 
получаване на външно фи-
нансиране от американска-
та Експорт-импорт банк и 
Японската банка за между-

народно сътрудничество. 
Представители на БЕХ и 

американската Westinghouse 
Electric Company сключиха 

споразумение за съгласува-
не на параметрите по седми 
блок на АЕЦ „Козлодуй” ден 
след като кабинетът офици-
ално прие решение за това. 

Премиерът Пламен Оре-
шарски се срещнa в Минис-
терския съвет с президен-
та и гл. изп. директор на 
Westinghouse Дани Родерик, 
за да обсъдят подготовка-
та за изграждане на бъде-
щия седми блок на центра-
лата. Договорът ще даде 
възможност до 9 месеца да 
се извърши предварителна 

работа по съгласуване на 
техническите и финансово-
икономическите параметри. 
„Проектът за 7-и блок на АЕЦ 
„Козлодуй” няма да ангажира 
никакви бюджетни сред-
ства. Ще бъде кредитиран 
дългосрочно”, категоричен 
беше премиерът.

На министър Стойнев 
е възложено да организира, 
координира и контролира 
провеждането на преговори 
за структуриране и финанси-
ране на проекта.

В изпълнение на реше-

нието на кабинета от 11 
април 2012 г. е създадено 
дъщерно дружество на АЕЦ 
„Козлодуй” ЕАД – „АЕЦ Коз-
лодуй – Нови мощности” 
ЕАД с предмет на дейност 
проектиране, лицензиране, 
изграждане и въвеждане в 
експлоатация на нова ядре-
на мощност на площадката 
на централата. 

Мотивите за стартира-
не на преговори са заявеният 
от „Тошиба Корпорейшън” ин-
веститорски интерес, как-
то и препоръката, направена 
в доклад на изпълнителния 
директор на АЕЦ „Козлодуй”, 
новите мощности да бъдат 
изградени с технологията 
АР 1000 заради решаване на 
въпросите с безопасността. 

АР 1000 е първият про-
ект, в който системите 
за безопасност са изцяло 
пасивни и не разчитат на 
външно електрозахранване 
в случай на авария. Активна-
та зона може да се охлажда 
нормално за по-продължите-
лен период от време благо-
дарение на използването на 
тези системи. Те действат 
по силата на природните 
закони и не е необходима на-
меса на персонала, като се 
свежда до минимум рискът 
от човешка грешка.  

Правителството осво-
боди по тяхно искане пред-
седателя на Държавната 
комисия за енергийно и во-
дно регулиране Анжела То-
нева и члена на комисията 
Михаил Димитров. По-къс-
но стана ясно, че Анжела 
Тонева, е приела поста на  
съветник на премиера. 

За председател и за 

член на ДКЕВР са опреде-
лени Боян Боев и Лиляна 
Младенова. Те ще довър-
шат вече започнатите 
мандати на освободените 
от длъжност.

Досега Боян Боев е 
бил изп. директор на „Бъл-
гарски енергиен холдинг” 
ЕАД, а преди това е бил 
директор на дирекция 

„Финансово-икономическа” 
в ТЕЦ „Марица-изток 2”. 
Магистър е по икономика, 
счетоводство и контрол. 
Лиляна Младенова също е 
икономист. До август е 
заемала различни позиции 
в администрацията на 
ДКЕВР. В момента е ръко-
водител на отдел „Цени и 
ценова политика” в БЕХ.

Министър Драгомир Стойнев:

Мирослав Еленков

„Бизнесът се нуждае от средства 
за иновации, енергийна ефективност и 
технологична модернизация на произ-
водството.“ Това каза министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев при изслушване в рамките на 
блиц контрол в парламентарната Коми-
сия по икономическа политика и туризъм.

„Трябва да се съревноваваме за все-
ки един пазар, да подпомогнем фирмите 
с финансови средства чрез новата ОП 
„Иновации и конкурентоспособност”. За-
варихме програма, която не се подкрепя 
от бизнеса. Проведоха се срещи и през 
следващата година тя ще бъде защите-

на в Брюксел, като вече зад нея застане 
и бизнесът”, заяви Стойнев.

Министърът коментира още и от-
ношенията между „Топлофикация – Со-
фия” и „Булгаргаз”. Задължението от 546 
млн. лв. на общинското дружество към 
„Булгаргаз” е огромно, но този отопли-
телен сезон проблем няма да има, увери 
той. Стойнев подчерта, че размерът 
на сумата налага бързо решение. Като 
един от възможните варианти министъ-
рът посочи приватизацията на „Топло-
фикация – София”. „Може да има интерес 
към дълга и някой да го изкупи“, преду-
преди той, макар и да заяви, че е обещал 
на Столична община да бъде намерено 
решение съвместно.

БЕХ и американската Westinghouse Electric Company 
сключиха споразумение за съгласуване на неговите параметри
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Майк Браун, изп. директор на лондонското        

Силно се надявам на продължително сътрудничество между София и Лондон

Емил Христов

Г-н Браун, гостувате 

в България по повод чест-

ването на 150-годишни-

ната на лондонското ме-

тро. Разкажете ни малко 

повече за историята на 

подземната железница.

Метрото в Лондон е 
най-старото в света. Тази 
година честваме нашата 
150-а годишнина. В начало-
то на своето изграждане 
всеки един от тунелите, 
през които в момента то 
преминава, е бил изкопаван 
на ръка. Тогава не е имало 
специфична техника, която 
да извършва тази тежка 
работа, и е бил необходим 
огромен ресурс от хора, за 
да се прокопае дори един 
тунел. В днешно време 
метрото е едно от най-
използваните средства 
за транспорт в Англия. На 
ден през него преминават 
повече от 4 млн. души. Ес-
тествено най-пиковите 
часове са сутрин и вечер, 
но мога да кажа, че и през 
почивните дни - събота и 

неделя, напливът от пъту-
ващи е наистина огромен. 

В момента пред нас има 
голямо предизвикателство, 
защото трябва да ремон-
тираме и реновираме мно-
го от станциите, а също 
смятаме да пуснем и нови 
мотриси. Сигналната сис-
тема също ще бъде подно-
вена. Някои от по-малките 
метростанции ще бъдат 
разширени, за да могат да 
приемат по-голям поток 
от хора. Най-важното от 
всичко, което изброих, е, че 
трябва да работим, без да 
спираме експлоатацията 
на линиите. Не можем да 
си позволим да затворим, 
защото метрото в Лон-
дон е като жив организъм. 
Трябва да измислим начин 
да не пречим на хората. 
Трафикът в столицата на 
Великобритания е много 
тежък и както казах, ме-
трото „дарява с кръв сър-
цето“ на Лондон. 

От колко линии се със-

тои подземната железни-

ца в момента?

На този етап от 10 ли-
нии. Всички те носят раз-
лични имена и са с различен 
цвят. Голяма част от тях 
имат пресичащи се точки, 
за да може всеки пътник 
да се прекачи при нужда 

на друга линия. Някои от 
отсечките са много крат-
ки. Най-късата ни линия 
се състои само от 2 ме-
тростанции, тя се нарича 
„Ватерло и градът“ и е с 
дължина 2,5 км. Цветът й 
е тюркоазен. Най-дългата 
част пък е виолетовата  
„Метрополитен“ - 67 км.

Интересен факт е, че 

в Лондон хората наричат 

метрото Тube (Тръбата), 

каква е историята зад 

това име?

Историята зад това 
име е, че първото метро в 
столицата се е наричало 
„Тръба за 2 пенита“. Тол-
кова е струвал билетът 
по това време. Хората 
са решили, че най-добри-
ят начин да се подобри 
транспортът би бил да 
се вкарат влаковете под 
земята. Първоначалната 
идея била, да се изкопа-
ят канали с необходима-
та дълбочина, които след 
това да се покрият, и така 
да се получат тунели - то-
гава били наричани тръби. 
През 1865 г. собственици-
те на метрото купуват 
първия тунел под река Тем-
за, построен през 1843 г. 
от сър Марк Брюнел, за да 
бъде продължена линията. 
Само 4 години след пуска 

на метрото с него вече 
се придвижват по 40 000 
души на ден. Стремител-
но се разширяват и други 
линии, което през 1884 г. 
свързва гара „Централ“ с 
метрото. Тогава се поя-
вява и първият проблем. 
По това време локомо-
тивите се захранвали с 
дърва и въглища, а от ко-
мините излизало огромно 
количество пушек, който 
би задушил пътниците. 
Проблемът е решен със 
създаването на специа-
лен резервоар за пушек, 
намиращ се веднага след 
локомотива. Оказало се, че 
резервоарите се пълнят 
много бързо и трябва да 
бъдат изпразвани перио-
дично. Строителите от-
ворили шахти, през които 
локомотивите разтовар-
вали резервоарите, а тези 
шахти хитро били замас-
кирани като къщи, но без 
покрив. Друг проблем бил, 
че самите „тръби“ били 
прекалено малки, защото, 
както вече казах, са били 
копани на ръка. 

С какви други труднос-

ти са се сблъсквали тога-

вашните строи тели?

Първите подземни мо-
триси в света потеглят 
по „Метрополитън лайн“ 
на 10 януари 1863 г. Това е 
най-старата отсечка от 
лондонското метро. Днес 
то изглежда доста по-раз-
лично от първоначалния 
си вид, тъй като голяма 
част от линията минава 
над земята. Това са пре-
димно участъците, които 

обслужват предградията 
на британската столи-
ца. През тези времена не 
е имало друг начин да се 
задвижват мотрисите. 
Знае се, че строителните 
работи причиняват голям 
хаос в града и предизвик-
ват недоволството на 
много лондончани. Първите 
конфузни ситуации идват 
след засечки с отходните 
канали, които предизвик-
ват наводнения в някои от 
подземните станции, но 
строителите овладяват 
ситуацията. Повече от 20 
години са необходими за из-
граждането на вътрешния 
кръг. За да се финансира 
строителството на юж-
ната половина от кръга, 
е основано второ друже-
ство - Metropolitan District 
Railway, днешната District 
Line. През 1905 г. трасе-
тата се електрифицират. 
Парните локомотиви все 
пак се движат като час-
тен транспорт до 1961 г., 
а няколко от тях са запа-
зени до 1972 г. Един ден в 
годината обаче парните 
влакчета са си извоювали 
привилегията да напомнят 
на лондончани, че няко-
га са били предпочитано 
превозно средство. Както 
споменах, през 1900 г. лон-
донското метро започва да 
се електрифицира благода-
рение на американския биз-
несмен Чарлз Йеркс, който 
прави това в Чикаго, а по-
късно и в Лондон. Започ-
ват да се поставят още 
две релси, заедно с първи-
те две, по които тече 650 
V електричество, което 

чрез токоприемник преми-
нава в мотрисата и зад-
вижва електродвигатели. 
Така освен чисто, метро-
то станало и сравнително 
безшумно и многократ-
но по-бързо. В началото 
пътниците били ужасени 
от безшумно приближава-
щите се машини, но скоро 
свикнали.

Още един интересен 
факт, който трябва да се 
спомене, е, че на първия ден 
от откриването на метро-
то в Лондон е имало далеч 
повече пътници, отколко-
то то е можело да поеме. 
От този ден нататък все-
кидневно е използвано от 
огромен брой хора.

За нашите читатели 

ще е интересно да разбе-

рат колко хора използват 

метрото средно на го-

дина.

Чрез него всяка година 
се превозват над 1,2 млрд. 
души, но броят им расте 
постоянно с 4-5%. Мога 
да кажа и един интересен 
факт, че населението на 
Лондон всеки ден се по-
качва с около два вагона 
пътници, така че броят на 
нашите пасажери се увели-
чава постоянно.

Живеем във век на 

иновативните техноло-

гии и все повече хора се 

опитват да предпазват 

природата от замърся-

ване. Имате ли планове 

да направите метрото в 

столицата на Великобри-

тания по-екологично?

Да, имаме планове да 

направим нашето метро 
още по-природосъобразно. 
Новите мотриси ще са по-
леки заради материалите, 
които ще използваме за 
тях. По този начин те са 
по-ефективни енергийно, за 
тяхното придвижване ще 
се използва много по-мал-
ко електричество. Също 
така имаме система, коя-
то се нарича „регенерира-
що спиране“. Тя работи по 
следния начин: когато мо-
трисата използва своите 
спирачки, тя генерира ток, 
който се връща отново в 
електрическата система. 
По този начин „рециклира-
ме” електричеството. Това 
е изключително хитър ме-
ханизъм. Отделно имаме и 
други системи, които поз-
воляват на влаковете да 
използват по-малко ток, 
когато товарът е по-го-
лям. Така цялата енергия 
се изразходва за придвиж-
ването, а не се хаби за дру-
ги неща. 

Имате ли планове за 

разширяване на метро-

то?

Да, имаме голям инфра-
структурен проект. Наше-
то желание е да разширим 
северната линия, която е 
дълга 58 км. Ще построим 
две нови станции южно от 
река Темза. Говорим за око-
ло 3 км влакови линии, като 
метрото ще минава дълбо-
ко под земята. Това за нас 
е изключително вълнуващ 
проект и в момента тър-
сим инвеститори и желае-
щи да работят за постро-
яването му. 

Снимка Денис Бучел

Майк Браун се присъединява към лондонското метро през 

1989 г. През 2003 г. той става негов главен оперативен 

директор. Като изпълнителен директор на лондонското 

метро Браун отговаря за осъществяването на услуги, 

покриващи повече от милиард пътувания всяка година, 

както и за най-голямото обновление на метролинии в 

историята на метрото. В периода 2008 - 2010 г. той 

напуска поста си в лондонското метро и започва да 

ръководи летище „Хийтроу” по време на изпълняването 

на инвестиционна програма за няколко милиарда паунда.

През 2010 г. отново е назначен за управляващ директор 

и на лондонските железопътни линии и отговаря 

за интегрирането на националните жп услуги в 

транспортната мрежа на Лондон.
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        метро и железниците:

Друг важен проект, по 
който работим, е „Крос-
рейл“ (Crossrail) - един от 
най-забележителните 
обекти не само във Вели-
кобритания, но и в цяла 
Европа. Това е бъдещата 
нова метролиния, чиято 
стойност е 14,8 млрд. па-
унда - повече, отколкото 
страната ни похарчи за 
олимпийските игри. Влако-
вете по новата линия ще 
са дълги цели 200 м и ще 
превозват до 1500 пътни-
ци, което е близо два пъти 
повече от капацитета на 
движещите се в момента. 
Това означава, че ако на-
пример в час пик се нами-
рате на платформата на 
метрото на Бонд стрийт, 
само за 60 минути край вас 
може да преминат всички-

те няколко десетки хиля-
ди посетители за мач на 
английската Висша лига. 
Дължината на „Кросрейл“ е 
118 км и с пускането й се 
очаква капацитетът на 
лондонското метро да се 
увеличи с 10%. Но по-голя-
мата полза за жителите 
на града ще е, че значи-
телно ще се съкрати вре-
мето за придвижване от 
различните му краища. На-
пример разстоянието от 
Бонд стрийт до летище 
„Хийтроу“ ще се взима за 
26 минути, а седем минути 
ще отнема пътуването 
между лондонското Сити и 
„Канари Уорф“. Новата ли-
ния обещава да бъде и по-
редната забележителност 
заради множеството архе-
ологически обекти, на кои-
то строителите й попа-
дат и за чието проучване 
и развитие има създадена 
специална програма. След 
откриването й през 2018 г. 
„Кросрейл“ ще свързва 37 
станции.

А в по-близък план - 

какво ще се случи с лон-

донското метро през 

2014 г.?

2014 г. е много важна, 
защото имаме планове да 
реновираме северната ли-
ния. Там ще сложим нова 
сигнала система и това 
ще позволи да се покачи 
оборотът на линията с 
20%. Това е една от най-
използваните ни отсечки 

в Лондон. Мога да кажа, 
че ще ни струва доста 
по-малко от сумата, коя-
то си мислехме, че ще ни 
е нужна в началото, а също 
така ще сме готови преди 
крайната дата. Другото, 
което ще направим през 
2014 г., е да ремонтираме 
някои от най-големите ни 
метростанции – „Викто-
рия“, „Тотнъм Корт Роуд“ и 
„Бонд Стрийт“. Те са важни 
централни метростанции 
и ще отделим голям ресурс 
за тяхното подобрение. 
Инвестициите, които ще 
направим, възлизат на над 
1,8 млн. евро. Имаме наме-
рение и да бъдат пуснати 
в движение мотриси без 
машинисти, които ще се 
управляват от компютър. 
В момента изготвяме и 

план, който ще позволява 
на метрото да работи 24 
часа през уикендите. Скоро 
получихме разрешение за 
това от кмета на Лондон 
Борис Джонсън. 

Какъв е способът, кой-

то ще се използва за про-

копаването на тунелите 

за новите метростан-

ции? Ще се нуждаете ли 

от специфична техника?

Ще използваме големи 
пробивни машини. За стро-
ителството на „Кросрейл“ 
ще са необходими четири 
двойки 1000-тонни машини, 
които ще дълбаят земя-
та почти без прекъсване. 
Максималната им скорост 
на придвижване е до 260 
м на седмица, а средната 
скорост е 100 м седмично. 
На различните обекти ще 
работят над 8000 души. 
Тези машини всъщност са 
толкова големи и сложни, 

че когато приключим с 
пробиването, те ще оста-
нат погребани под земята. 
Някои от отделните ком-
поненти по тях ще бъдат 
премахнати, но основната 
част ще остане там. По 
този начин те ще се пре-
върнат в атракция за път-
ниците. 

Тъй като метрото в 

Лондон е най-старото в 

света, има ли изградени 

рампи или други приспосо-

бления, които да помагат 

на хората в неравностой-

но положение?

Метрото при нас е 
много старо и е трудно 
да бъдат построени асан-
сьори на някои от стан-
циите. Мога да кажа, че 
софийското метро е много 

по-достъпно за инвалиди, 
отколкото лондонското. 
Работим по усъвършенст-
ване на тези неща. Инста-
лираме нови платформи и 
асансьори. Преди олимпиа-
дата, а след това и за па-
раолимпиадата свършихме 
много в тази насока, за да 
може то да е достъпно за 
всички. За съжаление само 
68 от 278 станции имат 

пригодени съоръжения за 
хора в неравностойно по-
ложение. Разполагаме със 
специални устройства за 
хора с увреден слух. Също 
така имаме персонал, кой-
то обслужва хората с на-
малено зрение. Например 
когато един човек в тако-
ва положение се появи на 
метростанцията, те оти-
ват при него и му помагат 
да се качи на метрото. Те 
отговарят и за това на 
следващата спирка да го 
чака друг човек, който да 

му помогне да излезе. 

Като изпълнителен 

директор на подземната 

железница в Лондон с как-

ви предизвикателства се 

сблъсквате?

Главното затруднение, 
което изпитваме, е свър-
зано с факта, че искаме да 
модернизираме една много 
стара система. Слагай-
ки нова техника на стари 
релси, е необходимо огро-
мно търпение и внимание. 
Всичко трябва да правим 
по начин, който да дава 
възможността да се пре-
доставя перфектна услу-
га. За да се случи това, е 
необходим огромен ресурс 
от хора, което е предизви-
кателство за нас. Искаме 
да правим нещата така, 

че дори и някой да има лош 
ден, да се наслаждава на 
престоя си в нашите же-
лезници. За тази цел сме 
поръчали 191 нови мотри-
си. Лондонската общест-
веност е добре запозната 
с нашите планове. Също 
така се опитваме да из-
ползваме максимума от 
старите вагони и те са в 
движение до последния въз-
можен ден. Това е един до-
бър начин да пестим пари 
на нашите данъкоплатци, 
а също така да не създа-
ваме финансова тежест за 
управниците. 

Успяхте ли да разгле-

дате метрото в София?

Метрото в София е 

вълнуващо. Има много нови 
станции и планове за пус-
кане на нови линии. Мога 
да кажа, че ние в Лондон 
можем да заимстваме от 
това, което сте направили 
само за 16 години. За крат-
кия си престой в България 
успях да се срещна с кме-
та на Столичната община 
Йорданка Фандъкова и с 
изп. директор на „Метро-
политен“ ЕАД инж. Стоян 
Братоев. От тях научих 
за бъдещите планове за 
разширяване на метрото 
в София. 

За мен беше изключи-
телно вълнуващо да се 
запозная с всичко това. По 
този начин мога да напра-
вя паралел между двата 
града и тяхното метро. 
Моите лични наблюдения 
са, че в различните точки 
на света всички ние, които 
отговаряме за подземния 
транспорт, се сблъскваме 
с едни и същи затруднения.

Смятате ли, че фирми 

от Великобритания биха 

проявили интерес да ин-

вестират и да строят 

тук? Може би дори да 

инвестират в изграж-

дането на третия лъч в 

София?

Надявам се и съм си-
гурен, че едно бъдещо съ-
трудничество ще предиз-
вика интерес от страна 
на фирмите, които се за-
нимават с това в Англия. 
Мисля, че не само инвес-
тиции могат да бъдат 
вложени тук, но можем 
да ви предоставим добри 
практики и опит. Сигурен 
съм, че с времето ние също 
ще научим някои неща от 
вас. На срещата с кмета 
на София обсъдихме въз-
можностите наши фирми 
да предоставят различна 
техника, която да помага 
за строителството на 
столичното метро. 

В този ред на мисли 

какви съвети бихте дали 

на инж. Братоев?

Мисля, че за всеки град, 
който се разширява не с 
дни, а с часове, а София е 
един от тези градове, е 
необходимо човек да бъде 
на първо място много ам-
бициозен. Също така той 

трябва да мисли в перс-
пектива, защото след вре-
ме ще бъде още по-трудно 
придвижването с кола и 
хората ще разберат, че 
най-удобно за тях е ме-
трото. Моят съвет е инж. 
Братоев да продължи да 
разширява подземната же-
лезница в София, да строи 
нови станции, защото те 
ще бъдат използвани.

Софийското метро е 

известно с многото си 

исторически забележи-

телности. Кои са места-

та, интересни за тури-

стите в Лондон?

Първата метростан-
ция, която бих препоръчал, 
е „Грийн парк“, защото след 
като човек излезе от нея, 
вижда огромен зелен парк, а 
също така е близо до улица 
„Пикадили“. Бъкингамският 
дворец също е изключител-
но близо до тази станция. 
Други три отсечки мина-
ват покрай тази част. За 
тях може да се каже, че са 
от три различни епохи на 
метрото в Лондон, така 
че хората могат да видят 
как то се е развивало през 
годините.

Какви са вашите впе-

чатления от България?

За първи път съм тук, 
но мога да кажа, че София 
е забележителен и много 
красив град. Центърът е 
великолепен, а и времето 
е страхотно. Много съм 
развълнуван от престоя 
си тук и за мен беше чест 
да се срещна с кмета на 
София и с директора на 
метрополитена инж. Бра-
тоев. 

Какво бихте добавили 

в заключение?

Лондон е много по-го-
лям град от София, но ние 
винаги сме готови да спо-
делим опита си. Сигурен 
съм, че можем да научим 
много и от вас. Силно се 
надявам да създадем едно 
продължително сътрудни-
чество, което да позволи 
на български строителни 
фирми да започнат да ра-
ботят във Великобрита-
ния, а също така английски 
такива да инвестират в 
България. 

Строежът на първата линия преди 150 години и пероните на метрото по време 

на бомбардировките през Втората световна война (вдясно)



№6 - ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 
Местоположение: Пазарджик, ул. „Г. С. Раковски”
Предназначение: еднофамилна жилищна сграда
Инвеститор: Илия Палев
Главен проектант: арх. Николай Младенов
Главен изпълнител: „Артстрой инвест“ ЕООД

№8 - ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА 
Местоположение: Панагюрище, ул. „Петко Мачев”
Предназначение на обекта: производствена сграда
Инвеститор: „Оптикс“ АД
Главен проектант: арх. Петър Мурджев
Главен изпълнител: „Артстрой инвест“ ЕООД

№7 - МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА  
Местоположение: Пазарджик, ул. „Димитър Петков”
Предназначение на обекта: жилищна сграда
Инвеститор: ВИ ТИ ЕС – инвест ООД
Главен проектант: арх. В. Младенова
Главен изпълнител: „Артстрой инвест“ ЕООД
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Идеята популяризира работата на строителите

Елица Илчева

С нова и интересна идея из-
пращат трудната 2013 г. стро-
ителите от Пазарджик. В нача-
лото на декември там започна 
онлайн класацията „Сграда на 
публиката“. Тя е част от конкур-
са за сграда и строител на годи-
ната „Златната либела”. „Целта 
ни е да популяризираме дейност-
та си, да покажем, че ни има, че 
работим и създаваме красиви 
сгради“, сподели пред „Строител“ 
областният председател на КСБ 
инж. Евтим Янев. Проявата се 
организира за първи път, като 
право на участие са имали всички 
46 фирми - членове на Камарата 
и вписани в Централния професи-
онален регистър на строителя. 
Заявления за конкурса са приема-
ни от 25 ноември до 2 декември и 
сградите, които в крайна сметка 
се състезават и за одобрението 
на публиката, са 9. 

Желаещите да дадат гласа 

си могат да посетят сайта на 
областното представителство 
дo 17 декември, а отличията на 
победителите ще бъдат връчени 
на 18 декември на специална цере-
мония в Пазарджик. 

Резултатите от онлайн гла-
суването са видими през целия 
период на активност на анкета-
та. До редакционното приключва-
не на броя гласувалите бяха над 
1300, а очертаващите се фавори-
ти - №1 и №7. 

„Смятам, че това е начин да 
популяризираме дейността си, 
да я направим още по-видима за 
хората извън бранша. Ако иде-
ята ни бъде подета и от други 
областни представителства, 
след година-две като нищо мо-
жем да направим и национална 
класация, в която да участват 
най-впечатляващите сгради от 
цяла България. Така и по-малките 
строителни фирми по места ще 
могат да участват в съревнова-
ния, от които ги лишава трудна-

та конкуренция с колегите от 
столицата“, каза още Янев. 

В Пазарджик за шести път се 
организира конкурсът „Златната 
либела” за завършена сграда през 
отиващата си година. Условието 
е за постройката да има издаден 
акт 15 или разрешително за полз-
ване. Съгласно решение от засе-
дание на Областния и Контролния 
съвет на КСБ ОП – Пазарджик, е 
определена и символична такса 
от 80 лева, а максималният брой 
сгради, с които една фирма може 
да участва, е три. Победителят 
и носителят на приза „Сграда на 
годината 2013” се определят от 
комисия от професионалисти в 
областта на архитектурата, ин-
вестициите, градоустройство-
то въз основа на ясно дефинирани 
критерии за вътрешна и външна 
архитектура, строителство, 
конструкция, разположение, ин-
териор и дизайн. 

Носител на „Златната либела” 
за 2012-а е фирма „Гарси” ООД. 

№1- КЪЩАТА С МАКОВЕТЕ 
Местоположение: с. Проглед, общ. Чепеларе, 
обл. Смолян
Предназначение: база за отдих
Инвеститор: „Проглед” ООД, Чепеларе
Главен проектант: арх. Антон Василев
Главен изпълнител: „Хаси инженеринг“ ЕООД, 
Пазарджик

№2 - ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 
Местоположение: с. Дебращица, ул. Първа, 
обл. Пазарджик
Предназначение: еднофамилна жилищна 
сграда
Инвеститор: Любомир Келчев
Главен проектант: арх. Димитър Буюклиев
Главен изпълнител: „Янев 55“ ЕООД

№4 - ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 
Местоположение: Панагюрище, ул. „Граф 
Игнатиев”
Предназначение: еднофамилна жилищна 
сграда
Инвеститор: Лидия Гоешкова
Главен проектант: арх. Петър Мурджев
Главен изпълнител: „Янев 55“ ЕООД

№9 - ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ГАРАЖИ 
Местоположение: Пазарджик, ул. „Димитър Греков”
Предназначение на обекта: жилищна сграда с магазини
Инвеститор: „Еко – хидро“ - 90 ООД, Пазарджик
Главен проектант: „Млада – арт“ ЕООД, Пазарджик
Главен изпълнител: „Еко – хидро – 90 ООД, Пазарджик

№3 - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА АРХИЕРЕЙСКО 
НАМЕСТНИЧЕСТВО, ПАЗАРДЖИК 
Местоположение: Пазарджик, ул. „Отец Паисий”
Предназначение: административна сграда на архие-
рейско наместничество
Инвеститор: Църковното настоятелство при храма 
„Света Богородица”
Главен проектант: няма
Главен изпълнител: „Янев 55“ ЕООД

№5 - ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС И ГАРАЖИ  
Местоположение: Пазарджик, ул. „Освобождение”
Предназначение: жилищна сграда с офис и гаражи
Инвеститор: „Гарси“ ООД, Пазарджик
Главен проектант: арх. Валя Младенова
Главен изпълнител: „Гарси“ ООД

НОМИНАЦИИТЕ
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Инж. Христо Димитров, председател на ОП на КСБ - Варна: 

Свилена Гражданска

Инж. Димитров, кои 

са основните приорите-

ти в работата ви като 

председател на ОП на КСБ 

- Варна? 

Позицията ми ме задъл-
жава да се придържам към 
принципа на приемстве-
ност и да продължа усили-
ята на моя предшественик 
Камарата да се превърне в 
център на конструктивни 
предложения, споделяне на 
идеи и опит. Подкрепям 
стремежа на членовете ни 
да създават помежду си ко-
ректни взаимоотношения. 
В същото време е необхо-
димо да засилим позициите 
си пред общинската адми-
нистрация. Ако постигнем 
съвместни и съгласувани 
решения с управниците 
на града за неговото раз-
витие и благоустрояване, 
аз ще бъда удовлетворен 
от мандата си на пред-
седател. В този смисъл 
приоритет за следващите 
три години за нас ще бъде 
да инициираме обществе-
ни дискусии, консултации, 
партньорства, свързани 
със строителството във 
Варна както на инфра-
структурни проекти, така 
и на обекти от социална-
та сфера. 

Още много може да се 
направи и за развитие-
то на жилищните зони в 
града и за създаването 
на благоприятна среда за 
обитаване на варненци. Но 
това няма как да се случи, 
ако липсва диалог между 
строителните фирми и 
общината, контролните 
и други органи. Усилията 
ни ще бъдат насочени към 
предоставяне на възмож-
ност на компаниите да 
споделят проблемите си, 
да ги обсъждаме с държав-
ната и общинската адми-
нистрация и да търсим 
съвместни решения на 
тези въпроси, повечето от 
които остават без отго-
вор вече много години. За 
да постигне това, послед-
ните месеци областното 
представителство доста 
активно кореспондира с 
община Варна. Камарата 
съвместно с кметската 
администрация създадо-
хме миналата седмица 
обществен съвет, в който 
влизат и представители 
на архитектите, на ин-
женерите, на енер го пре-
носното дружество, на 
ВиК – Варна, и други. Той 
ще дава мнението си пред 
общинската управа за ре-
шаването на наболелите 
проблеми на града и бран-
ша. През изминалата сед-
мица беше учреден и клуб 
на строителите ветерани 
с активната роля на УС на 
областното представи-
телство.

Строителният бизнес 
учи на екипна игра и мест-
ната и държавната власт 

са част от отбора. От 
противопоставянето ще 
загуби нашият град – за-
това ще продължаваме да 
търсим поле за дискусии, 
консултации, партньор-
ства с управляващите. 
Нашата цел е да защитим 
интересите на членовете 
на ОП на КСБ – Варна, и да 
съдействаме за създаване 
на така необходимия добър 
инвестиционен климат в 
региона. В тази ни мисия 
е много важно и медиите 
да ни подкрепят и да от-
разяват постиженията на 
фирмите от региона пове-
че, тъй като варненското 
областно представител-
ство по численост и ре-
гистрирани организации в 
професионалния регистър 
е на второ място след Со-
фия.  

Какво е състоянието 

на строителния бранш 

в областта? Какви са 

трудностите, с които 

се сблъскват фирмите в 

района? 

Строителството е 
функция на търсенето 
като всяка друга стока, 
което означава, че кога-
то има необходимост от 
него, тогава се организира 
и предлагането му. Ситуа-
цията в момента е напъл-
но логична и обусловена от 
икономическите условия в 
страната и в Европа. Лип-
сата на инвестиции, при-
чините за която няма да 
засягам в момента, пред-
полагат и по-малки обеми 
на изпълнение на СМР на 
компаниите. Вследствие 
на това сериозно намаля и 
броят на нашите членове, 
които през 2008 г. бяха 223 
фирми, а в момента са 125. 
Същото е състоянието и 
с ЦПРС (2008 г. - 578 реги-
стрирани, а към настоя-
щия момент - 383).

Тук искам да коменти-

рам и един според мен из-
куствено създаван проблем 
между големи и малки фир-
ми. Последните не извърш-
ват дейности не заради 
първите, а поради липсата 
на работа изобщо. 

Нашата цел  тряб-
ва е създаване на добър 
инвестиционен климат 
- оптимални цени за от-
лично качество. Ниските 
стойности, без високи 
технически изисквания и 
съответния контрол за 
спазването им, са пагубни 
за бранша, правят ни по-

слаби, по-неконкурентоспо-
собни. За постигането на 
това трябва да се борим с 
всички нива на държавната 
и местната администра-
ция, които се „грижат” за 
строителните търгове. 
Ще правим всичко възмож-
но да има наши представи-
тели в тръжните комисии 
и ще даваме гласност за 
всички нередности в тях.

За съжаление продъл-
жава проблемът с между-
фирмената задлъжнялост, 
а това отслабва компани-
ите и ги води до нездра-

вословни съкращения на 
квалифициран персонал, на 
разходи за преквалифика-
ция, проучвания на пазара 
и новите технологии, за 
преструктуриране и биз-
нес консултиране, което 
сега се смята за спасите-
лен пояс, но в дългосрочен 
план ще доведе до по-ниско 
качество на строител-
ството. Това е причина 
и за все още „сивеещия” 
оттенък на бранша. Дори 
малък, този процент на сив 
сектор в строителството 
буди притеснения, т.е. на-

рушава основния принцип 
на икономиката – свобод-
ната конкуренция. 

Обществените поръч-
ки в този момент са един 
добър вариант за запазва-
не и оцеляване на строи-
телните фирми. Необходи-
мо е обаче критериите и 
процедурите на провежда-
ните търгове да бъдат по-
ясни, по-прозрачни, достъп 
до информация да имат 
всички желаещи кандида-
ти. Нужно е да има регула-
торна процедура, която да 
определя доколко поставе-

ните условия към компани-
ите – финансови и техни-
чески, са задължителни и 
необходими с оглед предме-
та на поръчката. Изисква-
нето на ред сертификати, 
документи, планове и про-
грами, които нямат пряко 
отношение към предмета 
на обществената поръчка 
и по никакъв начин няма да 
се отразят на качеството 
и изпълнението й, правят 
документацията, свързана 
с търга, твърде обемна и 
будят подозрения за обек-
тивната й оценка. Възмож-

но е част от документите 
да бъдат в типова анкет-
на форма, за да могат фир-
мите да се концентрират 
върху реалното офериране.

 
Накъде е необходимо 

да обърне поглед българ-

ският строител за изли-

зане на международните 

пазари? 

Той е доказал своите 
професионални качества 
в много страни в Европа, 
Азия и Африка. На първо 
място търсенето на бъл-
гарски работници и инже-

нери в страни като Русия, 
Либия, Алжир, Германия е 
вследствие на много до-
брата теоретична и про-
фесионална подготовка 
преди време на нашите 
кадри. При работа в чуж-
да страна се изисква ком-
плекс от знания, умения, 
практики и личностни ка-
чества и не всеки би мо-
гъл да се справи. Нашите 
специалисти бяха изключи-
телно ценени и уважавани. 
В момента пред български-
те строителни компании 
отново има възможност да 
докажат професионализма 
си на международния пазар 
наред с английски, немски, 
турски компании. Но първа-
та стъпка, която трябва 
да се направи, е стандар-
тизиране на процесите на 
самата фирма на местна 
почва, и то по начин, от-
говарящ на европейските 
и международните стан-
дарти. Необходимо е да 
се постигнат качество-
то и оптимизацията на 
процесите, които ще се 
изискват от фирмата на 
международния пазар. Ко-
гато навикът е създаден в 
позната среда, няма да има 
пречки тази организация 
да бъде пренесена в чужда 
държава. Има страни, кои-
то в момента са в процес 
на усилено строителство 
и могат да предложат 
обекти за изпълнение на 
български фирми. Важно е 
компаниите да познават 
международните стандар-
ти за управление на проек-
тите по света, които вече 
почти навсякъде са унифи-
цирани. При всички случаи 
е задължително парт-
ньорство с наши фирми 
и финансови институции 
(например банки), а така 
също и с местния бизнес. 
За това би могла да помог-
не и Камарата на строи-
телите в България, като 
организира международни 
срещи, форуми, посещение 
на бизнес мисии.  

Какво ще пожелаете 

на колегите си? 

Предстои още една 
нова година и всички сме 
изпълнени с очаквания, на-
дежди и планове. И разби-
ра се, искаме следващата 
2014-а да е по-добра! По-
желавам на всички колеги 
и техните семейства да 
бъдат здрави, а в професи-
онален план  - нека запазят 
увереността си в успеха и 
в правилния избор. 

Създадохме обществен съвет 
към общинската администрация 
и заедно ще решаваме наболелите 
проблеми на града и бранша 

Снимка Денис Бучел
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Ана Георгиева,
Мария Желева, 
експерти КСБ

Належащи реформи в 
образованието, висока 
младежка безработица, 
липса на квалифицирани 
кадри, слабо взаимодейст-
вие между социалните 
партньори. Тези и много 
други проблеми отдавна 
са част от дневния ред на 
обществото в България. 
Намирането на решения 
също заема централно 
място и е тема на редица 
дискусии, конференции и 
форуми. 

Дуалната система 
за професионално обра-
зование е едно от тези 

решения. Въвеждането й 
в България предстои, но 
предимствата и възмож-
ностите, които тя пре-
доставя, вече са извест-
ни. Акцентът при дуалния 
модел за професионално 
обучение се поставя върху 
практическото усвояване 
на професия. Сред пре-
димствата на дуалната 
система е и отстранява-
нето на един от основни-
те проблеми за младите 
хора да намерят работа 
– липсата на стаж. Освен 
това въвеждането на по-
добна система осигурява 
на фирмите подготвени 
служители, като по този 
начин се спестяват фи-
нансови ресурси и време 
за обучение на нови кадри. 

Тези и други аспекти 
на дуалния модел за про-
фесионално образование 
бяха популяризирани на 
редица форуми през по-
следните три месеца. 
Представители на Кама-
рата на строителите в 
България (КСБ) взеха ак-
тивно участие в тях. Се-
минарите бяха на Българ-
ската стопанска камара 
(БСК) на тема „Ролята 
на бизнеса в борбата с 
младежката безработи-
ца“ по европейския про-

ект CEE Youth. Серия от 
конференции организира и 
групата на Прогресивния 
алианс на социалистите 
и демократите в Европей-
ския парламент, на тема 
„Дуалната система – обе-
динени усилия за по-добри 
перспективи пред млади-
те хора“. 

Одит на Сметната па-
лата за реализацията на 
завършилите висше обра-
зование на пазара на тру-
да за периода януари 2009 
– януари 2012 г. беше сред 
акцентите по време на 
семинарите на БСК. Да-
нните на одитния доклад 
отразяват смущаващи 
констатации за пазара на 
труда и образованието в 

България. На първо място 
е проблемът с липсата на 
единна държавна полити-
ка за 

проучване, планиране  

и прогнозиране, 

която да обвърже обу-
чението на кадри с нацио-
налните потребности на 
пазара на труда и да пови-
ши ефекта от инвестици-
ите на публични средства 
във висшето образование. 
Сметната палата отчи-
та, че има създадени ус-
ловия за пренасищане на 
пазара с кадри от някои 
специалности и силно из-
разен недостиг на други. 
Освен това степента на 
подготовка на студенти-
те не съответства на по-
требностите на бизнеса, 
тъй като е предимно тео-
ретична. 

Председателят на 
Асоциацията за развитие 
на човешкия потенциал в 
индустрията д-р Томчо То-
мов представи тревожна 
статистика. Според да-
нните за 12 години насе-
лението е намаляло с око-
ло 8%; през 2012 г. хората 
в трудоспособна възраст 
са 61,8%, а през 2020 г. се 
очаква да са едва 56%; за 

По време на семинар, 
организиран от БСК на 
тема „Ролята на бизнеса 
в борбата с младежката 
безработица“, австрий-
ски представители на 
международни компании 
представиха дуалната 
система на обучение в 
Австрия и ролята на биз-
неса и социалните парт-
ньори за нейното функ-
циониране. Лекторите 
от „Филипс“ и от „Хенкел“ 
в Австрия представиха 
опита си и добрите прак-
тики за дуално обучение, 
изградени през годините. 

„Филипс” – Австрия, 
например въвежда дуална-
та система за дейности-
те металообработване и 
електроника през 1946 г. 
Оттогава е обучила по-
вече от 2500 студенти. 
Академията за чираци 
се самофинансира от 
2001 г. и обучава учени-
ци както за „Филипс“, 
така и за чуждестранни 
фирми. Обучението про-
дължава около 3 години 
и половина и освен за 

специализирани знания 
„Филипс” провежда и кур-
сове по лидерски умения, 
управление на времето, 
комуникативни умения, 
работа в екип, личностно 
развитие, английски език 
и т.н. Процесът на обуче-

ние минава през няколко 
етапа: подбор, селекция, 
базово и специализирано 
обучение (както е пока-
зано на фигурата). Разхо-
дите, които „Филипс“ има 
за един чирак, са около 
76 000 евро за целия пе-

риод на обучение. От тях 
около 22 000 евро са за 
заплати, а останалите 
се разходват за обучите-
ли, материали, машини и 
др. Държавата субсидира 
фирмите обучители с око-
ло 1500 евро годишно. 

„Филипс” - Австрия - процес на подбор на ученици и дуално обучение 

Източник: Skillsforyouth.eu

2012 г. 31% от включили-
те се 67 000 души в пазара 
на труда са роми, а през 
2020 г. техният брой се 
очаква да нарасне до 47%; 
едва 1,7% от населението 
в трудоспособна възраст 
се включва в програми 
„Учене през целия живот” 
(за сравнение процентът 
в ЕС е 12,5). 

Данните на Евростат 
за младежката безрабо-
тица (до 25 години) към 
30 юли 2013 г. също пре-
дизвикват безпокойство. 
Една четвърт от бълга-
рите (25%) на възраст 
между 15 и 25 години са 
безработни. За сравне-
ние в двете държави с 
най-добре развита дуална 

система Австрия и Герма-
ния нивата са съответно 
9,2% и 7,7%. Те са и две-
те европейски държави с 
най-ниска младежка безра-
ботица. При средно 23,4% 
младежка безработица 
за целия Европейски съюз 
за съжаление България се 
нарежда сред страните с 
най-висок процент. Причи-
ните за това са комплекс-
ни, но можем да откроим 
основните. 

Липсата на стаж 

е сериозна пречка за 
завършващите да си на-
мерят работа в желаната 
сфера. Парадоксалното 
е, че в същото време по 
данни на БСК 54% от ра-
ботодателите в България 
изпитват затруднение 

да наемат подходящи 
специалисти. Причините 
отново са много и различ-
ни, но сред най-важните, 
които фирмите посочват, 
обикновено е липсата на 
опит. В същото време 
през второто тримесечие 
на 2013 г. младежката без-
работица е достигнала 
28,7%, а безработицата 
като цяло е 12,9% според 
НСИ. 

Необходимостта от 
фундаментална реформа в 
сферата на образование-
то е повече от очевидна. 
Но дори и да се осъщест-
ви веднага, времевият лаг 
от нейното въвеждане до 
„производството” на ква-
лифицирани кадри може да 
се окаже фатален за рас-
тежа на фирмите. Освен 
това, ако изтичането на 

мозъци продължава със съ-
щите темпове, включва-
щите се в пазара на тру-
да квалифицирани кадри 
ще стават все по-малко. 
В този контекст своевре-
менното и адекватно въ-
веждане на дуална систе-
ма за обучение може да се 
окаже ефективен механи-
зъм, облекчаващ проблема 
с липсата на квалифицира-
ни кадри.  

Дуална система

Дуалният модел пред-
ставлява алтернатива на 
гимназиалното образова-
ние, при която учениците 
чиракуват във фирми сре-
щу минимално заплащане и 
едновременно се обучават 
теоретично на работно-
то място или в специали-Търсене и предлагане на квалифицирани кадри в България  Източник: Bia-bg

Най-оптимистичният сценарий предвижда моделът да се въведе в България      
Снимки Денис Бучел
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зирано училище за дуално 
обучение. При тази обра-
зователна система ак-
центът е поставен върху 
практическите знания, 
а теорията - сведена до 
минимум, като съотноше-
нието е 20% теория и 80% 
практика.

Тази система възник-
ва в началото на индус-
триалната революция по 
инициатива на занаят-
чиите, които изпитват 
все по-голяма нужда от 
свежи кадри, за да увели-
чат производството си. 
Впоследствие чиракува-
нето се институциона-
лизира и се превръща в 
основна алтернатива на 
професионалното средно 
образование. Ето и някои 
статистически данни в 
подкрепа на инициати-
вата: Германия - 66% от 
учениците избират да 
се обучават по дуалната 
система и има обучение 
по 348 професии; Австрия 
– 37 500 фирми обучават 
около 130 000 ученици 
(данни за 2010 г.); има 
обучение по 220 професии; 
80% от възнаграждението 
за квалифициран работник 
е заплатата, която уче-
никът получава в Австрия 
през последната година 
от обучението си; 40% от 
най-успелите предприема-
чи са се обучавали по дуал-
ната система. 

Предимства  

и възможности

Придобитите знания 

са изключително прак-
тични, целящи да създа-
дат млада и висококвали-
фицирана работна сила 
з а  промишлеността . 
Същевременно ученици-
те получават минимална 
заплата, която им позво-
лява известна финансова 
независимост. Диплома-
та, след положен изпит, е 
високо ценена сред профе-
сионалните среди и позво-
лява смяна на работното 
място в сходни индустрии. 
Един от другите важни 
елементи особено за ро-
дителите е, че с усвоения 
занаят учениците могат 
лесно да преминат към ви-
сше образование. 

Друго предимство е и 
това, че учениците под-
писват договори за обуче-
ние, а трудът им се запла-
ща от фирмата, в която 
работят. Младежите за-
вършват с изпит, чието 
успешно полагане им дава 
право да упражняват съ-
ответната професия. Те 
са достатъчно квалифици-
рани да намерят веднага 
работа като специалисти 
или да  започнат собствен 
бизнес. В зависимост от 
професията обучението 
във фирма продължава 
от 2 до 4 години. Важно е 
да се отбележи обаче, че 
след края на обучението 
както ученикът, така и 
фирмата не са дългосроч-
но обвързани. И двете 
страни могат свободно да 
решат дали да продължат 
взаимоотношенията си.

Наред с изброените 

социални предимства ду-
алната система има по-
ложително въздействие 
и върху фирмите. Тя дава 
сравнителни предимства 
и на работодателите, 
позволявайки им да обу-
чат млади стажанти не 
само на тънкостите на 
професията, но и на сво-
еобразните корпоративни 
ценности. Подкрепяйки 
практическите знания 
със селектирана теоре-
тична подготовка, дуал-
ната система произвеж-
да тясно специализирани 
кадри, които са готови 
да започнат да работят 
самостоятелно във фир-
мата обучител веднага 
след дипломирането си. 
Независимо че първона-
чално работодателите 
отчитат допълнителни 
разходи, в крайна сметка 
тази инвестиция има ви-
сока възвращаемост в бъ-
деще, защото компаниите 
намаляват плащанията 
за набиране и обучение на 
персонал. Освен това след 
втората година чираците 
реално участват в произ-
водството, а заплатите 
им са по-ниски от тези на 
наетите работници. От 
една страна системата 
повишава лоялността на 
персонала, а от друга, оси-
гурява данъчни облекчения 
и финансова подкрепа от 
държавата за фирмите, 
които я прилагат. Добър 
пример за успеха на сис-
темата е статистиката 
на Центъра за изследване 
на икономиката и обра-

През 1975 г .  „Хен-

кел” – Австрия ,  също 
въвежда дуално обуче-
ние. Около 450 души са 
се възползвали от него, 
като 75% от тях  са 
продължили работа във 
фирмата. Текущо дуално 
обучение се предлага за 
две професии в комер-
сиалния сектор и седем 
професии в технически-
те отдели. Чираците 
научават всеки един 
детайл от дейността 
в съответния отдел на 
ротационен принцип. 
Подборът на учениците 

е подобен на този във 
„Филипс“. Теоретичната 
подготовка се извършва 
от академия „Хенкел“ – 
училище изградено спе-
циално заради дуалното 
обучение. Примерна те-
оретична подготовка 
за комерсиален отдел 
е представена на фи-
гурата по-долу. Освен 
това „Хенкел“ набляга и 
върху мотивирането на 
персонала. Част от мер-
ките са бонуси за добри 
оценки и работа, тийм-
билдинг, преференциал-
ни цени за продукти на 

фирмата и други услуги. 
Що се отнася до Бъл-

гария, също можем да 
отличим няколко добри 
примера за частично 
въвеждане на дуалния 
принцип на обучение. 
Според директора на 
„ Либ хер  Хаус герете 
Марица“ Герхард Грубер 
въвеждането на моде-
ла наведнъж е непосил-
на задача за която и да 
е държава. И въпреки 
че „Либхер“ са създали 
собствен обучителен 
център, въвеждането 
на системата трябва да 

започне от две до три 
професии чрез пилотни 
проекти на няколко мес-
та, където има заинте-
ресовани фирми, смятат 
от фирмата. Възмож-
ността, която „Либхер“ 
предлага, е 12 месеца 
продължителност на 
обучение в няколко от-
дела (металообработка, 
пневматика, хидравлика 
и др.), работното време 
е 37,5 часа седмично, а 
годишният отпуск е 20 
дни. По отношение на 
професионалното раз-
витие на успешно за-
вършилите програмата 
предприятието пред-
лага постоянен трудов 
договор. Моделът, кой-
то фирмата използва, 
е  т.нар.  комплексно 
действие. Той има дъл-
гогодишна традиция в 
професионалното об-
разование в Германия. 
Този модел изисква при 
изпълнението на вся-
ка задача по време на 
обучението да се мина-
ва през шест стъпки: 
информиране, планира-
не, консултация с ин-
структор, изпълнение 
и проверка. 

Теоретична подготовка за комерсиален отдел в „Хенкел” - Австрия

Източник: Skillsforyouth.eu

зованието към Бернския 
университет, според коя-
то нетната печалба на 
всички фирми, приемащи 
ученици в Швейцария, за 
2009 г. е 474 млн. швей-
царски франка срещу ин-
вестиция от 5,35 млрд. 
франка. Освен това две 
трети от швейцарски-
те фирми, участващи в 
системата, излизат на 
печалба в края на периода 
на обучение.

Не на последно място 
дуалната система има 
широка обществена полза, 
като балансира трудовия 
пазар и подобрява жизне-
ния стандарт. Всяка фир-
ма може да обучава толко-
ва кадри, колкото прецени. 
Това решение се взима на 
базата на прогнозите им 
за растеж, което не поз-
волява пренасищане на 
пазара с кадри. От друга 
страна, подобно корпора-
тивното обучение намаля-
ва и риска от дефицит на 
специализирана работна 
сила. Системата позволя-
ва и включване на рискови 
групи като отпадналите 
от училище младежи; уче-
ници, които не желаят да 
продължат средното си 
училищно образование, или 
лица, които изпитват за-

труднение да си намерят 
работа с образованието, 
което имат. Една от най-
важните характеристики 
на дуалната система е, 
че дава разнообразни въз-
можности за учене през 
целия живот и е гъвкав 
инструмент за реакция 
при кризи. 

Въвеждане  

и функциониране

Не всяка фирма обаче 
може да приема чираци. Тя 
трябва да бъде сертифи-
цирана за дуално обучение 
и да отговаря на редица 
условия, за да предоста-
ви адекватно обучение. 
Обучителната програма, 
разработена чрез социа-
лен диалог, трябва да бъде 
съобразена с националния 
учебен план и да предос-
тави минимални общи зна-
ния на чираците, за да им 
осигури адаптивност към 
друга работна среда. 

Тр и  с а  г л а в н и т е 
„действащи лица“, когато 
става дума за въвежда-
нето и функционирането 
на дуалната система. 
Най-общо казано, това 
са държавата, бизнесът 

        през учебната 2015 - 2016 г.
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и обучаващите се по нея. 
Много важна роля имат 
търговско-промишлените 
и занаятчийските камари, 
браншовите и работода-
телските организации, 
синдикатите и други. Ос-
новната финансова те-
жест в Австрия се поема 
от бизнеса, а държавата 
плаща само за професио-
налните училища. В други 
държави като например 
в Швейцария 40% се по-
емат от бизнеса, а 60% 
от държавата. Светов-

ният опит показва, че в 
най-честите случаи опре-
делянето на професиите, 
по които да се предлага 
професионално обучение, 
е задача на работода-
телските организации 
съвместно със синдика-
тите. Отново те имат 
и задължението непре-
къснато да актуализират 
списъка с професии, така 
че да отговаря на нужди-
те на пазара на труда. 
Този списък задължително 
трябва и да се утвърди от 
държавата. Сред другите 
отговорности на работо-
дателските организации е 
и изработването на мето-
дика за обучение по всяка 
професия, която отново 
се утвърждава от държа-
вата. Това е необходимо, 
за да се унифицират кри-
териите за квалификация 
във всички фирми. 

Друг важен елемент е 
изграждането на специ-
ални органи от предста-
вители на работодател-
ските и на синдикалните 
организации, които да се 
заемат с проверка и те-
кущ контрол на фирмите, 
които желаят да се вклю-
чат в системата. Тези 
органи играят и ролята 
на посредници между уче-
ниците и фирмите при 
възникване на проблеми. 
Що се отнася до провеж-
дането на финалните из-
пити и до издаването на 
удостоверения за завър-

шено дуално обучение и 
за възможността да се 
започне практика, отго-
ворният орган обикновено 
е комисия, съставена от 
представители на съот-
ветните занаятчийски и 
браншови камари. 

Стъпка по стъпка

По време на конфе-
ренцията „Дуалната сис-
тема – обединени усилия 
за по-добри перспективи 
пред младите хора“, която 
се проведе на 6 декември 
тази година, организирана 

от групата на Прогресив-
ния алианс на социалисти-
те и демократите в ЕП, 
Германско-българската 
индустриално-търговска 
камара (ГБИТК) представи 
пример за това как пилот-
но би могло да се въведе 
дуалното професионално 
обучение в България. 

Спор ед  тек у щ ат а 
система за образование в 
България след завършване 
на основното си образо-
вание (след 8-и клас) уче-
ниците могат да избират 
дали да продължат обуче-
нието си в професионална 
гимназия, в профилирана 

гимназия или в СОУ. Па-
ралелно с тази система 
за средно образование 
може пилотно да се въве-
де 2- или 3-годишно дуал-
но обучение за една или 
няколко професии. Според 
предложението на ГБИТК 
този процес би могъл да 
протече по следния начин:

1. Съставяне на ра-
ботна група, включваща 
представители на раз-
лични министерства от 
българска и от герман-
ска страна - МОН, МТСП, 
МИЕ, както и на ГБИТК, 
Германското дружество 

за интернационално съ-
трудничество (GIZ), Фе-
дералния институт за 
професионално обучение 
(BIBB) и на фирмите обу-
чители.

2. Избор на една или ня-
колко професии от списъка 
на одобрените в България. 
После се подава заявление 
до МОН за одобрение на 
професията. 

3 .  Модифициране и 
допълване на учебното 
съдържание както прак-
тическото, така и тео-
ретичното.

4. Модифициране на 
изпитната програма с 

участието на германски 
експерти. Междувременно 
ГБИТК трябва да провери 
пригодността на обучава-
щото предприятие.

5. Обучаващото пред-
приятие трябва да напра-
ви подбор на ученици (след 
8-и или след 10-и клас). 

6. Сключват се догово-
ри за обучение, които се 
регистрират в ГБИТК.

7. Учебният процес е 
разделен на практическа 
част в дадена фирма, коя-
то протича в специално 
обособени отдели и се 
провежда от 2 до 5 дни в 
седмицата, и теоретична 
част за изучаване на об-
щообразователни предме-
ти, свързани с избраната 
професия – от 1 до 3 дни 
в седмицата в специали-
зирани класове на избрани 
професионални гимназии.

8. Необходим е засилен 
социален диалог между 
преподавателите и ин-
структорите във фирми-
те обучители.

9. ГБИТК организира 
междинен и заключителен 
изпит, като изпитните 
комисии са съставени от 
представители на рабо-
тодатели, работници и 
училища. 

10 .  Дипломирането 
предвижда ученикът да 
получи свидетелство за 
завършено обучение от 
ГБИТК.

Ключова роля в проце-
са на въвеждане на дуал-
ния модел има камарата 
както за мониторинга, 
така и за контрола на обу-
чението и не на последно 
място за издаването на 
сертификати. 

Правна рамка

За да може дуалният 
модел да се превърне от 
изключение в норма, е не-
обходимо да се направят 
редица законови промени. 
Отговорните институции 
вече са се заели с тази 
задача. „В МОН се работи 
по новия закон за предучи-
лищно и училищно възпи-
тание, а в гимназиалния 
клас имаме два етапа, кое-

то ще даде възможност 
на учениците до 10-и клас 
да се включат във всички 
общообразователни про-
грами, а в 11-и и 12-и клас 
- да се профилират много 
по-активно”, съобщи ми-
нистърът на образова-
нието Анелия Клисарова 
по време на конференция-
та. Очакванията се през 
март догодина предложе-
нията на министерство-
то да бъдат внесени за 
обсъждане в парламен-
тарната комисия по обра-
зование. Друг нормативен 
акт, който е необходимо 
да бъде редактиран, е 
Кодексът на труда, ре-
гламентиращ договора за 
дуално обучение, както и 
правилата за заетост на 
непълнолетни (дуалната 
система не обуславя тра-
диционни трудови взаимо-
отношения). Кодексът на 
труда трябва да регла-
ментира и въвеждането 
на защитни механизми за 
учениците, дефинирането 
на работната заплата и 
др. Промени са нужни и в 
Закона за професионално 
образование и обучение, 
който разписва въвежда-
нето и признаването на 
дуалната система за про-
фесионално обучение за 
официална форма на сред-
но образование. Този закон 
регламентира и въвежда-
нето на механизми за при-
знаване на дипломите на 
национално и на европей-
ско ниво, както и въвеж-
дането на механизъм за 
диалог между гимназии и 
бизнес и осигуряването на 
стандарт на обучението. 

Предстои да бъдат 
въведени и защитени про-
фесии, от които зависи 
успешното функциониране 
на икономиката. Предвиж-
да се разходите за дуално 
професионално обучение 
да бъдат поделени между 
държавата и работодате-
лите. „Учениците, които 
ще изберат да се обуча-
ват по дуалната система, 
ще получават дипломи за 
средно образование и ако 
желаят, могат да продъл-
жат образованието си в 

университет“, допълни 
министър Клисарова. Към 
дипломата за средно об-
разование ще имат и до-
пълнителен сертификат 
за квалификация по съот-
ветната професия.

След приемане на за-
коновите промени ще се 
разработят и/или моди-
фицират и учебните пла-
нове. При оптимистични 
очаквания се предвижда 
пилотно въвеждане на сис-
темата през учебната го-
дина 2015-2016 г. Пловдив 
се споменава като един 
от подходящите пилотни 
региони, тъй като освен 
недостиг на квалифицира-
ни кадри има и подходящи 
професионални училища. 

И макар на пръв поглед 
въвеждането на дуалната 
система да изглежда от 
полза за всички страни, 
участващи в процеса, има 
и някои оправдани опасе-
ния, на които трябва да се 
обърне внимание. Според 
представители на БСК и 
на Синдиката на българ-
ските учители сроковете 
за реформиране на систе-
мата са твърде кратки 
(4-5 години) за определяне 
на бъдещите нужди от 
специалисти в бизнеса. 
Освен това те изразяват 
тревога, че преподавате-
лите по общообразова-
телните предмети ще си 
намират по-трудно рабо-
та, както и че учениците 
по дуалната система ще 
имат по-малко време да 
усвоят знанията по общо-
образователните предме-
ти. 

По данни на МОН обаче 
през 2013 г. 11 хиляди уче-
ници са отпаднали от учи-
лище, като от тях само 
600 поради слаб успех. 
Останалите са напуснали 
системата на образова-
нието по социални и се-
мейни причини. И въпреки 
че от МОН не пренебрег-
ват опасенията и риско-
вете, които всяка подобна 
реформа крие, като че ли 
предимствата натежа-
ват и дават надежда на 
всички заинтересовани 
страни. 

Предложение за пилотно въвеждане на дуалната система в България 

Източник: Bulgarien.ahk.de
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Ренета Николова

Работна група към Министер-
ството на правосъдието подготвя 
изменения в Правилника за вписвани-
ята, полагащи началото на имотния 
регистър в страната. Амбициите 
са измененията да бъдат готови до 
края на годината. „Сигурността на 
сделките с недвижими имоти неиз-
бежно минава през създаването на 
имотен регистър. Проблемите, ид-
ващи от липсата на такъв, засягат 
всеки един гражданин, притежаващ 
собственост върху недвижим имот, 
както и адвокатите, нотариусите, 
банките, държавните и общинските 
органи“, заяви Садифе Мехмедова - 
новоназначеният ръководител на 
съдиите по вписванията при СРС.

Имотният регистър е регис-
тър на досиетата на имотите, на 
техните, образно казано, болнични 
картони. В тези досиета са записа-
ни всички прехвърляния на собстве-
ността, съдебни спорове, ипотеки, 
възбрани и т.н. В много закони се го-
вори за вписване в имотен регистър, 
но такъв в България на практика все 
още няма, твърдят нотариуси. Пар-

тидите, които излизат при справки-
те, не са регламентирани със закон, 
а се създават само по правилата на 
софтуерния продукт ИКАР. Целта 
на Министерството на правосъди-
ето е съдържанието на имотните 
партиди, начинът на образуването, 
разделянето и обединяването им да 
влязат в Правилника за вписванията. 

„Промените касаят основно въ-
веждането на електронен имотен 

регистър. Той се очаква от всич-
ки, които се занимават със сделки 
с недвижими имоти. След като се 
създаде нормативно имотен регис-
тър, информацията от сделките и 
актовете, които постъпват всеки 
ден в Агенцията по вписванията, 
незабавно ще се подава в кадастъ-
ра и ще става част от кадастрал-
ния регистър”, обясни Мехмедова.

Още преди няколко години е 
изготвен проект за изменение на 
Правилника за вписванията. В ра-
ботата по него са участвали съ-
дии по вписванията, нотариуси, 
университетски преподаватели, 
служители на Министерството на 
правосъдието. Създаден е бил един 
готов продукт, върху който е ра-
ботено почти половин година, и е 

чакал само подпис за одобрение, но 
така и не е станал факт, обясняват 
участници в процеса. Амбицията на 
сегашния екип на Министерството 
на правосъдието е до края на годи-
ната да се извършат съответните 
редакции на проекта и да се внесат 
измененията в Правилника за впис-
ванията, които да сложат началото 
на имотния регистър в страната.

„Предстоят промени в Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси“, заяви замест-
ник-председателят на Народното събрание Мая Маноло-
ва, която е един от вносителите на измененията. Сред 
предложенията е Комисията за предотвратяване и уста-
новяване на конфликт на интереси да започне да работи 
като колективен орган, а не всички решения да се вземат 
еднолично от нейния председател.

„Предлагаме също да има случаен принцип при разпре-
делянето на преписките. Експертите, които ще работят 
по дадена преписка, също да се определят по този начин”, 
обясни Манолова.

Според нея трябва да има ясни правила и процедури 
как ще се избират членовете на тази комисия. „Бързаме 
с промените, за да може нейните представители да бъ-
дат избрани по едни ясни и прозрачни правила пред очите 
на цялото общество”, подчерта Манолова.

Елица Илчева 

Националният дворец на култу-
рата (НДК) се нуждае от радикален 
нов мениджмънт и голям капиталов 
ремонт. Средствата за него тряб-
ва да бъдат заложени в бюджета на 
културното министерство още през 
2014 г. Това каза депутатът от ПГ 
на Коалиция за България Мартин За-
хариев след изслушването на доклад 
за актуалното състояние на Нацио-
налния дворец на културата в Коми-
сията по културата и медиите към 
Народното събрание. Той припомни, 
че България ще поеме председател-
ството на ЕС през втората половина 
на 2018 г., а имаме критичен дефицит 
на институционални сгради, които 
да поемат това председателство, 
и НДК ще има ключова роля. Подго-

товката трябва да започне буквално 
от януари, ако искаме Европа да види 
модерна София.  

През последните две и особено в 
последната една година НДК е упра-
вляван така, че да бъде тласнат към 
фалит, каза Велислава Кръстева, за-
местник-министър на културата и 
председател на Управителния съвет 
на НДК, която представи информа-
цията за актуалното състояние. 
Резултатите от проверките, които 
обхващат периода, ще бъдат преда-
дени на прокуратурата, обяви още 
Кръстева. Според нея състоянието 
на уникалното културно средище в 
столицата е тревожно и трябва да 
се установи дали има злоупотреби и 
нарушения от страна на управлява-
щите го.

Прогнозата и за 2013 година е 
дружеството да бъде отново на за-

губа, каза още зам.-министърът на 
културата. Според нея НДК има не-
събрани вземания за над 3 милиона 
лева от 275 длъжници. В същото вре-
ме има и издадени актове за близо 13 
милиона лева, от които 2 милиона за 
периода след Христо Друмев като 
шеф на двореца.

Свилена Гражданска 

По предложение на кме-
товете общинските съве-
ти по Черноморието сами 
ще определят периода на 
забрана за строителство. 
Това приеха на първо чете-
не народните представи-
тели от парламентарната 
Комисия по инвестиционно 
проектиране при разглеж-
дане на изменения в Зако-
на за устройство на Чер-
номорското крайбрежие 
(ЗУЧК). Промяната е внесе-
на от депутати от ГЕРБ. 
Според сега действащите 
текстове се забранява 
извършването на строи-
телни и монтажни работи 
в курортните територии 
и ваканционните селища 
по морето от 15 май до 1 
октомври. Изключение се 
допуска само за неотложни 
аварийни дейности и геоза-
щитни мерки. 

Според вносителите 

по този начин общините 
от района са лишени от 
каквато и да било въз-
можност да определят и 
да провеждат собствена 
политика в областта на 
туризма, отчитайки спе-
цификата на отделните 
населени места и курортни 
територии и защитавайки 
местните интереси. „Лет-
ният сезон е с различна 
продължителност“, заяви 
Снежина Маджарова от 
ГЕРБ и подчерта, че не 
цялата територия на Чер-
номорското крайбрежие е 
и курортна зона. В по-голе-
мите населени места не-
малка част от квартали-
те, жилищните комплекси 
и промишлените зони, дори 
и да са близо до морето, не 
биха могли да се определят 
като туристически. 

По думите й от особе-
на значимост за опазване 
чистотата на Черно море, 
както и за подобряване 

на икономическата среда 
и условията на живот на 
гражданите, са реализира-
ните от общините проек-
ти за разширение и рехаби-
литация на ВиК мрежите, 
изграждане на пречиства-

телни станции за отпадни 
води и т.н. Сключените 
договори за тези обекти 
са с указани срокове за из-
вършване на СМР и една 
от основните предпостав-
ки за тяхното неспазване 

е въпросната разпоредба, 
която на практика огра-
ничава възможността за 
строителство и го свежда 
в периода от март до 15-и 
май и от 1-ви октомври до 
края на годината, т.е. само 

пет месеца и половина. 
„Предложението ни е 

общинските съвети еже-
годно до 1 март да опре-
делят срока на забраната 
съгласно капиталовата 
си програма и проектите, 
които изпълняват по евро-
пейските фондове. Ако не 
го направят, строител-
ство няма да се извършва 
между 15 май и 1 октомври, 
както е по сега действа-
щия закон“, подчерта Ма-
джарова. 

Депутатите дискути-
раха и връщането на пре-
местваемите обекти в 
зона А. Въпросът е засег-
нат и в текстовете, пред-
ложени от ГЕРБ, и в тези, 
внесени от Димчо Миха-
левски и група народни 
представители. Членовете 
на комисията приеха и два-
та варианта на изменения 
на закона. Депутатите ще 
ги обединят при второто 
четене на ЗУЧК.   

Органите по приходите ще могат да контролират 
движението на стоки с висок фискален риск на терито-
рията на страната, решиха народните представители с 
приемането на второ четене на промени в Данъчно-оси-
гурителния процесуален кодекс. Измененията, с които се 
създава т.нар. мини финансова полиция, влизат в сила от 
1 януари 2014 г. Служителите ще имат право да спират 
транспортни средства с товароносимост над 3 тона на 
фискални контролни пунктове и да изискват и извършват 
проверка на документите, придружаващи стоката. След 
промяна на текстовете отпадна възможността органите 
по приходите да проверяват и фактурите за продуктите.

На контрол ще подлежи движението на всички стоки 
с висок фискален риск независимо от мястото на полу-
чаване/разтоварване на стоката - в страната, в друга 
държава - членка на ЕС, или в трета страна. Той няма 
да се прилага за тези под митнически режим. Списъкът 
на стоки с висок фискален риск ще се утвърждава със 
заповед на министъра на финансите по мотивирано пред-
ложение на изпълнителния директор на Националната 
агенция за приходите.

Необходими са около 1 млрд. евро за 10 нови затвора, 
в които условията да отговарят на европейските изиск-
вания. Това заяви в Русе главен комисар Митко Димитров, 
ръководител на Главна дирекция „Изпълнение на наказани-
ята” към Министерството на правосъдието.

За да се направи един нов затвор за 1500 души, са 
нужни 100 млн. евро. За ремонт, какъвто не е правен от-
преди 4 години в местата за изтърпяване на наказания-
та, са се харчели по 2-3 млн. лв. Главен комисар Димитров 
коментира още, че месечната издръжка на един затвор-
ник струва 600 лв. 

Снимка авторът

Снимка Денис Бучел
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Заемите за саниране с година гратис

Емил Христов

Няма повод за притес-
нения, че страната ни ще 
загуби средства по Опера-
тивна програма „Регионал-
но развитие” 2007-2013 г. 
както през тази година, 
така и по правилото N+2/
N+3. Това увери министъ-
рът на регионалното раз-
витие Десислава Терзиева 
на годишната конференция 
за представяне на напре-
дъка по изпълнението на 
програмата, която се със-
тоя в Стара Загора.

„До момента показате-
лите нареждат ОП „Реги-
онално развитие” не само 
сред най-успешните в 
България, но и на европей-
ско ниво”, допълни 
още Терзиева. Тя 
подчерта,  че са 
договорени 99% от 
бюджета на про-
грамата, като са 
сключени 1085 дого-
вора. Изплатени са 
57 на сто от общия 
ресурс. До края на 
годината се очаква 
сключените дого-
вори да надвишат 
1100, както и да се 
преизпълни целта 
за сертифицирани 
разходи, допълни 
Снежина Славче-
ва - ръководител 
на управляващия 
орган на програ-
мата. Тя от своя 
страна изнесе под-
робна презентация 
за развитието на 
ОПРР през години-
те и подчерта, че 
до края на ноември 
са били сертифи-
цирани разходи на 
стойност 598 млн. 

евро, а до края на тази 
седмица ще бъде подаден 
още един доклад към евро-
пейските власти на стой-
ност 24 млн. евро. Така ще 
бъдат сертифицирани 622 
млн. евро при заложена цел 
600 млн. евро, поясни още 
Славчева.

Общият брой на при-
ключените проекти е 550. 
Реконструирани са повече 
от 830 сгради - училища, 
детски ясли и градини, чи-
талища, театри, опери, 
музеи, социални институ-
ции, университети и други, 
от което са се възползва-
ли над 2,3 млн. души, сочат 
данните на управляващия 
орган на програмата. 

За периода на опера-

тивната програма са били 
изградени пилотни цен-
трове за настаняване от 
семеен тип и защитени 
жилища, подобрени са над 
3 млн. кв. м зелени площи и 
детски площадки, 810 хил. 
кв. м пешеходни зони, алеи 
и тротоари. Ремонтирани 
са и 698 км второкласни, 
третокласни и общински 

пътища. Изградени са 
и редица съоръжения за 
превенция от наводнения, 
почистени и коригирани 
са речни корита със сред-
ства от програмата, укре-
пени са и някои свлачища.

Във втората част на 
конференцията бяха посо-
чени основните приорите-
ти в 

новата програма „Региони 

в растеж“ 2014-2020. 

Енергийната ефектив-
ност на жилищата и пуб-
личните сгради, подобря-
ване на градската среда, 

Изграждането на 3,5-километровия 
тунел под Шипка е част от приори-
тетния индикативен списък заедно с 
автомагистралите „Струма“ и „Хемус“ 
и пътищата Видин - Монтана и Кало-
тина - София. Това каза по време на 
брифинг в Стара Загора министърът 
на регионалното развитие Десислава 
Терзиева. Тя допълни, че политиката на 
държавата по този важен за региона 
въпрос не е сменена. „Драма няма. В мо-
мента се работи по върнатата от ЕК 
апликационна форма и тя ще бъде вне-
сена отново догодина“, уточни Терзие-
ва. Предстои и работа по отчуждава-
нето на земи заради изграждането на 
четирилентов път на АМ „Тракия“. Има 
проектна готовност и индикативната 
стойност на трасето е 10 млн. лв., а 
според министъра обектът ще бъде 
започнат при наличието на бюджетни 
възможности. 

С проекти по ОП „Регионално разви-
тие“ за над 57 млн. лв. община Стара 
Загора е отличник в областта. След-
ват я община Казанлък, Тракийският 
университет, Раднево и Чирпан. В 

процес на изпълнение за Старозагор-
ска област са проекти за повече от 
80 млн. лева, а общата стойност на 
инвестициите е над 118 млн. лева.

Водопроводът в кв. „Кольо Ганчев“ 
ще бъде подменен успоредно с изграж-
дането на канализацията, което вече 
започна. Министърът на регионалното 
развитие Десислава Терзиева е поела 
ангажимент за това по време на сре-
ща с кмета Живко Тодоров и областния 
управител Живка Аладжова. С изпълне-
нието на 4 км мрежа ще бъде изцяло 
завършена канализацията на кв. „Кольо 
Ганчев“ по проекта на община Стара 
Загора на стойност 3,5 млн. лв. Минис-
тър Терзиева е обещала строителните 
дейности за новия водопровод да започ-
нат в началото на следващата година.

Тя сподели още, че състоянието на 
пътищата в областта е задоволител-
но, и каза, че има предвидени пари за 
закърпване на пътя Раднево - Нова За-
гора, а до края на 2016-а той ще бъде 
рехабилитиран. През пролетта стар-
тира и ремонт на надлеза на Никола-
ево.

Агенция „Пътна инфраструктура“ 

получи наградата най-активен 

бенефициент на Оперативна програма 

„Регионално развитие“ 2007-2013 г. 

Министър Десислава Терзиева 

връчи отличието на председателя 

на Управителния съвет на АПИ 

инж. Стефан Чайков на годишната 

конференция за представяне на 

напредъка по изпълнението на ОПРР в 

Стара Загора

инвестициите в образо-
ванието, в социалната 
инфраструктура и насър-
чаване на нисковъглерод-
ните стратегии ще бъдат 
сферите, на които ще се 
обръща най-голямо вни-
мание, обясни Иван Попов, 
началник-отдел „Програми-
ране, оценка, информация и 
публичност” в Министер-
ството на регионално-
то развитие. Министър 
Терзиева от своя страна 
уточни, че според стано-
вище на ЕК подкрепата по 
линия на новата оператив-
на програма трябва да се 
фокусира върху селищата 
с най-голям потенциал за 
генериране на растеж и 
заетост.

В момента се изготвя 
методиката за разпреде-
лението на финансовите 
средства за градовете. 
В новия програмен период 
те няма да се конкурират, 
а ще разполагат с опреде-

лени бюджети, с които да 
реализират стратегиите 
си за развитие съобразно 
националните секторни 
политики. По този начин 
ще се избегне опасност-
та да не могат да бъдат 
усвоени евросредства. 

До края на годината се 
очаква Брюксел да изпра-
ти коментари по третия 
вариант на ОП „Региони 
в растеж”, който беше 
внесен за разглеждане от 
европейските власти през 
октомври, допълни Иван 
Попов. След това ще може 
да започнат и официални-
те преговори за финализи-
ране на параметрите по 
програмата.

Терзиева допълни, че по 
Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж“ са вклю-
чени 

67 града 

и тя ще настоява бро-

ят им да не бъде променян. 
За градовете от първо до 
трето ниво ще се допус-
ка финансиране до 20% от 
определените бюджети за 
реализиране на проекти за 
общинска, образователна 
и социална инфраструкту-
ра.

В края на форума ста-
на ясно, че ще се даде една 
година гратисен период за 
нисколихвените заеми за 
саниране. Той е удължен в 
резултат от споразуме-
ние между регионалното 
ведомство и фонда за жи-
лищно обновяване. До този 
момент периодът беше 6 
месеца, което се е оказа-
ло изключително недоста-
тъчно. За следващия про-
грамен период отново 75% 
от парите за саниране ще  
бъдат отпускани безвъз-
мездно от ЕС, а бенефи-
циентите ще трябва да 
дават 25%. Общата сума, 
която ще бъде заделена за 
саниране за периода 2014-
2020 г., ще бъде 275 млн. 
евро.

След края на годишна-
та конференция министър 
Терзиева връчи награда за 
най-активен бенефициент 
по ОПРР на председателя 
на Агенция „Пътна инфра-
структура“ инж. Стефан 
Чайков. Общо 166 млн. лв. 
са верифицираните сред-
ства на агенцията за 
2013 г. Награда получи и 
община Стара Загора за 
усвоени средства в размер 
на 9 млн. лв. Бяха отличе-
ни и други местни власти, 
които най-успешно са се 
справили с усвояване на 
средствата от ЕС. Сред 
тях са общините Самоков 
и Троян. 

Амфитеатърът в Стара Загора е реставриран по проект, 

финансиран от ОПРР

Снимки авторът
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Прогнозната стойност на поръчката е 679 580 лв.

Емил Христов

До 16 януари 2014 г. 
включително ще се при-
емат оферти по обявена-
та от Агенция  „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) 
поръчка за разработване и 
въвеждане на управленска 
информационна система 
за мониторинг и оценка 
на изпълнението на всич-
ки проекти на агенцията, 
финансирани по ОП „Транс-

порт“.  Системата ще 
предостави възможност 
за електронно управле-
ние на информационните 
потоци, свързани с упра-
влението на проекти по 
програмата. Прогнозната 
стойност на поръчката е 
679 580 лв. Изпълнението 
й обхваща проектиране, 
разработка, внедряване и 
поддръжка на системата. 
Основните функции ще 
бъдат свързани със съхра-

няване, обработване и об-
мен на данни, информация 
и документи между АПИ и 
управляващия орган на ОП 
„Транспорт“. Системата 
трябва да бъде центра-
лизирана, уеб базирана, 
предоставяща персонали-
зиран и контролиран дос-
тъп, гарантиращ защита 
на данните. 

Ще се предоставя въз-
можност за архивиране 
на информацията в нея, 

проследяване на транзак-
циите и документацията, 
ще се реализират ефек-
тивни автоматизирани 
средства за контрол на 
срокове, качество, съот-
ветствие с проектна-
та документация и др. 
Системата ще обхване 
техническа и финансова 
информация по целия про-
ектен цикъл - програми-
ране, изпълнение, монито-
ринг, контрол и оценка по 

всеки конкретен проект, 
като ще предоставя и 

аналитична информация 
за договорите. 

Министърът на регио-
налното развитие Десис-
лава Терзиева и предсе-
дателят на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ инж. 
Стефан Чайков откриха 
рехабилитирания участък 
от път II-53 в Ямбол (лот 
43). Близо 5 млн. лв. от ОП 
„Регионално развитие“ 
2007-2013 г. са инвести-
рани в рехабилитацията 
на 5,05 км републиканска 
пътна мрежа на терито-
рията на областта. В лот 

43 са участъкът от 3,1 км 
от път III-536 о.п. Ямбол 
– Роза – Ботево – Меден 
кладенец – Скалица – Овчи 
кладенец и 1,94 км от път 
II-53 границата ОПУ - Сли-
вен – о. п. Ямбол – Калчево 
– Победа – Челник – Тама-
рино – Войника – Грани-
цата с ОПУ - Бургас. На 
церемонията присъства и 
областният управител на 
Ямбол Николай Пенев. 

„Преди да започнем ре-
хабилитацията, жителите 
на града добре си спомнят 

какво беше състоянието 
на отсечката. Днес има-
ме нов път. Благодаря на 
строителите и на надзора 
за качествената работа, 
а на шофьорите пожелавам 
да карат разумно и безава-
рийно“, бяха първите думи 
на инж. Чайков. Последни-
ят ремонт на този учас-
тък е правен преди около 
50 години, а на път III-536 
преди повече от 30 години. 

„Основен приоритет 
на нашето правителство 
е икономическото разви-

тие и създаването на нови 
работни места и сме убе-
дени, че инвестициите в 
малките пътища са също 
така необходими, както 
и в магистралите, за по-
стигане на този приори-
тет“, изтъкна по време на 
изказването си министър 
Терзиева. „Усилията ни 
през следващата година 
са насочени към това да 
инвестираме бюджетни 
и европейски средства 
именно в такива пътища“, 
допълни още тя.   

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“

Георги Сотиров

Със своите 13 населени места Тете-
вен не може да се отнесе към големите 
общини в България. Сгушена дълбоко в 
Стара планина, далеч от главните пъти-
ща, тя съхранява българските традиции. 

Този край е обитаван от най-древни 
времена. За живота на траките свиде-
телстват многобройните надгробни мо-

гили, разположени по разклоненията на 
Васильовската планина и Тетевенския 
Балкан и по поречието на Вит и прито-
ците й. Нумизматичните находки показ-
ват, че наоколо е имало и римско селище. 
Бронзовите и сребърните сестерции от 
римските императори Траян и Комод не 
са единствените свидетели на римското 
господство. Има следи от римски пъти-
ща, стражеви наблюдателници, характер-

ни мостове.
XVI и XVII в. са период на икономически 

разцвет. Селището се разраснало, разви-
ли се занаятите. Наричали града Алтън 
Тетевен. Произведенията на местните 
майстори се търгували в Цариград и Со-
лун, в Австрия, Румъния и Германия.

Образците от тетевенската рез-
барска и иконописна школа, достигнали 
до нас, свидетелстват за мащабите на 

Зам.-кметът инж. Десислав Цветанов:

Инж. Цветанов, виж-

дам, че градът ви е с 

празнична украса. След 

две седмици навлизаме в 

нова година и в нов про-

грамен период - до 2020 г. 

Къде се вписва вашата 

община, какви са амбици-

ите ви за работа с нови-

те европейски пари?

Подготвяме се за об-
ществено обсъждане на 
общинската стратегия 
за развитие на Тетевен 
и прилежащите населе-
ни места до 2020 г. Ос-
новната ни амбиция е да 
изградим и завършим в 
определените срокове во-
дния цикъл на града, като 
в момента сме в процеду-
ра за избор на строител-
на компания, която да го 
направи. Имаме одобрени 
проекти, очакваме самото 
финансиране.

Дайте повече инфор-

мация за този проект.

Става дума за избор на 
изпълнител на инженеринг 
(работно проектиране, 
СМР, доставка на маши-
ни и съоръжения, автор-
ски надзор и обучение на 
персонала) за ПСОВ по ин-

тегриран инвестиционен 
проект за подобряване 
инфраструктурата за пи-
тейни и отпадни води на 
Тетевен, т.е. за изграж-
дане на ПСОВ, на канали-
зационна мрежа и подмяна 
на водопровода за цялата 
агломерация Тетевен. 

Проектът се финан-
сира от МОСВ. Инвести-
цията е за над 60 млн. лв. 
Водопроводът ще бъде 
с дължина около 47 км, а 

канализацията за отпад-
на вода - 52 км. Вашите 
читатели могат да си 
представят каква огро-
мна работа предстои под 
улиците на Тетевен.

Впрочем длъжен съм да 
спомена, че съвсем наско-
ро подобна сложна работа 
извършихме в с. Гложене. 

Една трета от селото 
вече има подземна канали-
зация за мръсната вода с 
малко пречиствателно съ-
оръжение накрая, построе-
на с проект за до 2000 е.ж. 
Това е красиво село, така 
че трябва да мислим то да 
става още по-хубаво. Там 
частично подменихме и 
питейния водопровод. 

В този ред на мисли 

да коментирате т.нар. 

административен капа-

цитет. Как се справяте с 

бюрократичната плете-

ница по кандидатстване-

то за европейско финан-

сиране?

Такива големи инвес-
тиционни проекти няма 
как да бъдат доведени до 
успешен край без компе-

тентната помощ 
на специализирани-
те консултантски 
фирми .  Законът 
за обществените 
поръчки е тежка 
материя, с която 
е трудно сами да 

се справим, независимо 
че пращаме хора да се 
обучават в конкретното 
направление. Справяме се 
в 100% от случаите. Дали 
сами, дали с външни кон-
султанти, но досега ня-
маме финансови корекции 
от управляващия орган 
или други проблеми по про-
ектите. 

Освен Гложене в общи-

ната има още 11 села.

Не делим селата по 
някакви степени. За с. 
Глогово например има-
ме одобрен и с открито 
финансиране проект по 
ПРСР за изграждане на 
канализация без ПСОВ и 
водопровод. За с. Галата 
- това е най-голямото ни 
село, с около 2000 жители, 
имаме разработен проект 
за интегриран воден ци-
къл - питейна вода, канал и 
пречиствателна станция, 
който ще се предложи през 
новия програмен период за 
оценка и за финансиране. 
В с. Рибарица имаме го-
товност да работим по 

питейния водопровод, но 
се замисляме и за изграж-
дане на канализация, за-
щото селото е известен 
курорт и времето налага 
нов подход към него и към 
природата. Там ще се кан-
дидатства по Оперативна 
програма „Околна среда”. 

25 хиляди население 

на общината, 12 села в 

Балкана, т.е. кметската 

администрация решава 

най-разнообразни про-

блеми.

Нали за това хората са 
ни гласували доверие. Сега 
сме под 25 хиляди жители, 
но имаме села с положите-
лен прираст. Става дума 
за Глогово и Галата. След 
като завършим водните 
проекти в тези две села, 
ще разчитаме и на евро-
пейско финансиране по 
ПРСР за рехабилитация на 
третокласния път между 
Глогово и с. Градежница. 
Проектът ни в момента 
се оценява от управлява-
щия орган на оперативна-
та програма и е въпрос на 
дни да получим тяхното 
становище. Очакванията 
ми са, че всичко ще бъде 
наред както с останалите 
проекти, по които сме ра-
ботили досега. Предпола-
гаемото финансиране е за 
около 6 000 000 лв. 

Как един млад човек, 

при това компютърен 

инженер, се вписва в 

работата на замест-

ник-кмет на един от 

най-красивите градове в 

страната?

Върнах се от София 
тук, в Тетевен, по лична 
покана от кмета Милен 
Милев. Явно той вижда в 
моите възможности нещо 
полезно за работата на 
кметската администра-
ция. И без да се изтъквам, 
ще кажа, че работата ми 
е интересна, разнообраз-
на, но също е вярно, че аз 
по 15-16 часа на ден съм на 
разположение на съграж-
даните си. Тук достигнах 
до житейската максима: 
„Бъди откровен с хората, 
за да са откровени и те с 
теб!”

Тетевен освен с при-

родни дадености се сла-

ви и като град на офроуд 

маниаци.

Да, както сме и ние с 
кмета Милев…Тази година 
в шампионата на страна-
та нашият екип се наре-
ди на четвърто място, 
а съотборниците ни от 
тетевенския клуб заеха 
призовото второ място. 
От нашия град стартира 
и най-голямото европейско 

Инж. Десислав Цветанов е зам.-кмет на община Тетевен 
с ресор „Проектиране, планиране и развитие на проекти, 
финансирани по европейски програми”. Средно образование 
получава в софийския техникум по електроника. Завършва 
ВМЕИ, „Компютърни системи и технологии”. Работи по 
специалността си в частния бизнес, след което кметът 
на общината Милен Милев го кани за свой заместник. 
Двамата са сред най-добрите офроуд състезатели в 
България, лицензирани във Федерацията по автомобилни 
спортове.

Снимки авторът
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И НСОРБ

мисленето, характера и нагласата да 
допринасяш за страната си.

Днес е достатъчно да дойдеш вед-
нъж в Тетевен, за да разбереш, че той 
е различен град. Може би това идва от 
красотата на надвисналите планински 
върхове току над керемидите на къщите 
или пък от прорязващата града чиста 
река, в чиито води планината се отра-
зява. Тетевен живее горд с признанието, 

че е един от най-красивите градове на 
България. 

Заедно със селата Бабинци, Български 
извор, Васильово, Галата, Глогово, Гложе-
не, Голям извор, Градежница, Дивчовото, 
Малка Желязна, Рибарица и Черни Вит 
той има амбициите да развива туризма, 
да привлича гости, да просперира. Не е 
случайно, че в едно от най-големите села 
кметската администрация е била прину-

дена да построи допълнително сграда за 
малчуганите от детската градина.

Едно идване в Тетевен те зарежда с 
енергия. Или може би тя идва, след като 
си запалил свещ в Гложенския манастир.

Градът наистина напомня за минали 
времена, но е с амбициите да предложи 
и нови изживявания. Останалото ще на-
учите от интервюто ни със зам.-кмета 
на общината инж. Десислав Цветанов.

офроуд състезание „Бал-
кан - Бреслау рали” - 2400 
км пробег по планините.

Това са осем дни жес-
токо натоварване. И на 
хора, и на автомобили. 
Електрониката на колите 
и двигателите винаги ми е 
била хоби, а като добавим 
и това, че съм електронен 
инженер по образование, 
можем да кажем, че хоби и 
професионална подготов-
ка при мен се сляха в едно. 

Зимата съвсем скоро 

ще покрие със сняг плани-

ната, а също така и пъ-

тищата към селата.  

През зимата Тетевен 
е особено красив, когато 
околните планини побе-
леят, а от комините на 
къщите се вие лек пушек. 
Едно спокойствие, усеща-

не за домашен уют, за чер-
вено вино, за тетевенска 
сливова ракия. 

Но за общината зим-
ният сезон е изпитание. 
Сключили сме договор със 
сериозна фирма, която ще 
се грижи за снегопочист-
ването. Тя доказа, че има 
достатъчно техника, а 
сме осигурили и материа-
ли за опесъчаване, така че 
не би трябвало да има не-
приятни изненади. Както 
впрочем беше преди две 
зими, когато стана бойно-
то кръщение на кметския 
екип в тежки зимни усло-
вия. Понеже спря и токът 
и помпите на бензинос-
танциите не работеха, 
тежките машини свърши-
ха нафтата и спряха. Обо-
рудвахме нашите джипки с 
гребла и заедно с кмета и 
момчетата от офроуд клу-
ба по цели нощи разрива-
хме. Бяхме една атракция 
за вестниците тогава.

Какво е състоянието 

на сградите общинска 

собственост от образо-

вателната инфраструк-

тура и как стои въпро-

сът с отоплението им 

през студените месеци?

Това е една от особе-
ните грижи на кметския 
екип - децата ни да има 
къде добре да се отглеж-
дат и да се учат. Правим 
каквото трябва. По ОПРР 
извършихме необходи-
мите мерки по енергий-
ната ефективност на 
детските градини и сега 
те изглеждат наистина 
прекрасно. Попаднахме на 
едни истински майсто-
ри строители и те прео-
бразиха старите сгради. 
А детските ни градини 
са пълни с малчугани за 
обща радост. Имат нови 
икономични отоплител-
ни инсталации, слънчеви 
колектори, нова дограма, 
необходимата изолация.

Със собствени сред-
ства, за около 400 000 лв., 
изградихме ново крило за 
още една група в детска-
та градина в с. Галата, 
защото, както казах вече, 
там прирастът е положи-

телен и има много деца, а 
се оказа, че няма места. 
Е, сега решихме и този 
проблем. Подобно е поло-
жението и при училищата.

Голяма инвестиция, за 
около 4 000 000 лв., напра-
вихме за нашата болница. 
От тях към 2 000 000 лв. 
отидоха за енергийна 
ефективност и ренови-
ране на помещенията, 
за нова апаратура, за из-
граждане на отделение за 
долекуване.

Да поговорим още 

малко за пътищата и за 

мостовете. С толкова 

много виадукти над ре-

ката вашият град май 

държи първото място в 

страната?

За първо място не 
знам, но тези мостове, 
освен че са удобни инфра-
структурни съоръжения и 
без тях животът на гра-
да е немислим, са и много 
стари. Сигурно знаете, 
че през пролетта на т.г. 
един 60-годишен мост 
над р. Бели Вит рухна под 
тежестта на 28-тонен 
бетоновоз в махала Дако-
вото в нашето курортно 
селище Рибарица. Слава 
богу, че нямаше жертви. 

До края на годината 
сме направили организа-
ция новият мост да бъде 
готов. Сега сме с наме-
рение да възложим на спе-
циалисти да извършат 
обстойни проверки на 
всички такива спорни съо-
ръжения над нашите реки, 
за да можем да вземем не-
обходимите мерки - и като 
реконструкция, и като ре-
новиране - по преценка на 

експертите. 
Когато инженерната 

оценка бъде готова, ще 
търсим възможности да 
кандидатстваме за евро-
пейско финансиране. 

Докато очаквах часа, 

за който се бяхме дого-

ворили за интервюто, 

пообиколих центъра, а и 

преминах през някои от 

мостовете. Те наистина 

плачат за тотален ре-

монт. Но първото впе-

чатление, което градът 

ми направи, е, че улиците 

и площадите са чисти и 

подредени, а в река Вит 

няма пластмасови бу-

тилки…

Тетевенци са работни 

хора. И обичат всичко 
да им е наред. Админи-
страцията нае сериозна 
фирма за сметосъбира-
нето и извозването до 
депото. Доволни сме от 
работата им. Ние като 
община влизаме в рамка-
та на МОСВ, която ни пре-
праща към регионалното 
сметище в Луковит, кое-
то е доста далеч от нас. 
Затова предвиждаме да 
изградим една претоварна 
станция тук, в Тетевен, 
където отпадъците ще 
се пресоват и с намален 
обем ще се извозват до 
Луковит. Така имаме шанс 
да не вдигаме такса смет 
за населението. Това, че 
хората нямат достатъч-
но пари, е само едната 
страна на медала. Друга-
та е, че е много ниска съ-
бираемостта на данъци-
те. А ние дофинансираме 
събирането и извозването 
на отпадъка с част имен-
но от тези данъци и такси 
на гражданите и фирмите. 
Излиза, че нямаме полезен 
ход в ситуацията. Сега се 
надяваме на съдия-изпъл-
нителите в това отноше-
ние, но не съм оптимист.

Има ли инвеститор-

ски интерес към община 

Тетевен?

Времето в момента е 
много сложно. Дали изли-
заме от кризата, дали не 
излизаме? Политическа-
та ситуация, стачките… 
Имаме цехове за електро-
ника на големи фирми в 
бранша, които осигуряват 

известен брой работни 
места. В последно време 
се забелязва интерес да 
се инвестира в туризма 
и това за нашия регион 
е разбираемо. Иска ми се 
всичко да става по-бързо, 
защото безработицата е 
голяма.

Няколко големи про-

мишлени халета сякаш 

стоят пусти?

Пусти са. Практичес-
ки всички промишлени 
предприятия от времето 
преди 1989 г. прекратиха 
дейностите си.

Идват празници, как 

ги отбелязвате в общи-

ната?

Запалихме коледната 
елха, събрахме над 1000 
деца на площада, група 
„Революция Z” пя, раздава-
ха автографи над 2 часа. 
А в новогодишната нощ на 
площада се събира целият 
град, ще направим концерт 
за хората. Ще има заря.

С кмета Милен Милев 
и с нашите семейства ще 
бъдем първите, които ще 
честитят новата 2014 г. 
на тетевенци с пожела-
ние за здраве на всички, за 
повече успехи на нашите 
деца в очакване на по-до-
бра година.

Църквата „Вси светии”

Реставрират се и старите къщи

В река Вит няма пластмасови бутилки



18 СТРОИТЕЛ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ петък, 13 декември 2013

Добрич

Десет нови влака тръгват от догодина

Градинката при дома за стари хора в Самоков 
ще бъде обновена за 2 месеца. Стойността на до-
говора е 69 200 лева. За тази сума следва да се 
направи архитектурен, електро- и ВиК ремонт. В 
центъра на градината ще бъде направен фонтан, а 
паметникът на Христо Ботев ще бъде преместен 
малко встрани от него. Предвижда се и изгражда-
нето на детска площадка върху гумирана настилка 
и пясъчници. Оформените площи ще бъдат затре-
вени.

Програмата за капиталови раз-
ходи на община Добрич за 2013 г. 
ще бъде актуализирана с повече от 
3 637 000 лева - до 17 894 000 лева, 
съобщиха от кметската управа.

Актуализацията отразява на-
правените разходи по проекти, фи-
нансирани от оперативни програми, 
както и настъпили промени при ре-
монта на училища и други обекти.

Сред най-значимите инвести-

ции в капиталовата програма е 
ресурсът от 2 777 000 лева за из-
граждане на регионалното депо 
за битови отпадъци. Средствата 
са изразходвани за придобиване на 
сгради, машини и съоръжения, ком-
пютърна техника.

Около 1 407 000 лева са вложени 
в изграждането на четири центъра 
за настаняване от семеен тип. С 
над 2 200 000 лева са ремонтирани 

обекти на Регионалния историче-
ски музей, подготвени са нови екс-
позиции, доставени са съоръжения 
и оборудване. 

Осигурени са и близо 948 000 
лева за реконструкция на градския 
парк „Свети Георги”.

Актуализацията на общинската 
програма ще бъде обсъдена на пред-
стоящото заседание на общинския 
съвет на 17 декември.

Община Стралджа започна изпълнението на 
съвместен проект с турската община Кавакли по 
Програмата за трансгранично сътрудничество за 
изграждането на улично осветление, захранвано 
със слънчева енергия, съобщиха от пресцентъра 
на общината.

Предвижда се в българския град да бъдат мон-
тирани 220 светодиодни осветители с мощност 
от по 24 вата. Електрическата енергия за захран-
ването им ще се добива във фотоволтаични панели, 
монтирани на самостоятелни стълбове. Съоръже-
нието трябва да осигурява непрекъснато осветле-
ние в продължение на 24 часа, или по осем часа за 
три денонощия. 

Проектът е на обща стойност от около 675 000 
евро, а срокът за изпълнението - 17 месеца.

Мартин Славчев

Правителството одо-
бри проект на договор с об-
щина Русе за финансиране 
изграждането на елементи 
на общинската ВиК струк-
тура. Тя ще обслужва бъде-
щия завод за производство 
на електронни и механични 
части и индустриален парк 
– Русе. За целта държава-
та предоставя 289 620 лв. 
от бюджета на Министер-
ството на икономиката 
и енергетиката, което е 

стойността на необходи-
мите строително-монтаж-
ни работи. 

Одобрен беше и дого-
вор с „ВИТТЕ Аутомотив 
България” ЕООД за строи-
телството на завода. Про-
ектът на дружеството 
е сертифициран като ин-
вестиция клас А. Нейната 
стойност е 7,51 млн. лв., 
като до момента са вложе-
ни над 2 млн. лв. От компа-
нията очакват реалните 
вложения да надхвърлят 10 
млн. лв. Срокът за изграж-

дането на завода е октом-
ври 2015 г. 

С друго решение Ми-
нистерският съвет прех-
върли безвъзмездно на 
община Търговище право-
то на собственост върху 
спортна зала в града. До 
2012 г., когато е затво-
рена след предписание на 
РИОКОЗ, тя е използвана 
за тренировъчна дейност 
на учениците от спорт-
ното училище „Никола Си-
мов”. Придобиването на 
собствеността от мест-

ната власт ще позволи 
отделянето на средства 
за ремонт и поддържане 
на имота.

Със същия мотив на 
община Минерални бани 
бяха прехвърлени имоти 
с предоставени права за 
управление на закритата 
професионална гимназия в 
селото. Местната власт 
възнамерява да изгради дне-
вен център и дом за стари 
хора, както и център за 
социална рехабилитация и 
интеграция.

Приключи рехабилита-
цията и реконструкцията 
на 17,9 км второкласни и 
третокласни пътища в об-
ласт Добрич. Проектът е 
част от четвъртия етап 
на Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-
2013 г., която се съфинанси-
ра от Европейския фонд за 
регионално развитие и на-
ционалния бюджет. Инвес-
тицията е близо 11 млн. лв. 

Информация за при-
ключването на обекта и 
извършените строителни 
дейности представиха на 
пресконференция в област-
ния град инж. Адриана Захо-

ва – ръководител на проек-
та, инж. Таня Кокошарова 
– експерт в Агенция „Път-
на инфраструктура“, и инж. 
Михаил Петров - директор 
на ОПУ - Добрич. 

„Рехабилитирани са 
6,988 км на територията 
на община Добрич и 11 км 
на територията на общи-
на Тервел. На обектите 
са положени основни, из-
равнителни и износващи 
асфалтови пластове. Въз-
становени са банкетите 
и откосите. Подобрено е 
отводняването на пътна-
та настилка. Изцяло под-
менени са съществуващи-

те стоманени предпазни 
огради. Обновена е хори-
зонталната маркировка 
и вертикалната сигнали-
зация. Ремонтирани са 24 
водостока и едно голямо 
съоръжение в близост до 
село Каблешково“, каза инж. 
Захова.

Изпълнител е варнен-
ската „Пътища и мосто-
ве“. Строителният надзор 
е осъществен от „Трафик 
холдинг“ ЕООД, гр. Аксако-
во. Договорът за строи-
телство е за 10,4 млн. лв., 
а за строителния надзор - 
291 600 лв. 

Емил Христов

В Столичната община започна архитектурен 
конкурс за проекти, които да предложат нова ви-
зия за идеалната градска част на столицата. Със-
тезанието е за четири зони, като целта е те да 
се финансират през следващия програмен период 
до 2020 г. по европрограмата „Региони в растеж”. 
Според заданието одобрените проекти са публич-
ни и ще бъдат обществено обсъдени от 16 до 20 
декември. Общината ще сключи с избраните побе-
дители договори за изработване на инвестиционни 
проекти на обща стойност 900 хил. лв., а за кла-
сираните на второ и трето място възнагражде-
нието е съответно 10 хил. и 7 хил. лв. До момента 
в състезанието участват общо 19 архитектурни 
студия и техни обединения с 40 проекта. В тях се 
предлага увеличение на зелените и водните площи, 
както и решения за транспортните проблеми като 
например увеличение на пътните платна във всяка 
посока на бул. „Евлоги Георгиев” и оптимизация на 
кръстовището на Орлов мост с още една лента за 
ляв завой откъм бул. „Цариградско шосе”.

Десислава Бакърджиева

 „Десет нови влака ще 
се движат по линиите на 
метрото в София от на-
чалото на следващата го-
дина. Машините са купени 
със 100% безвъзмездно фи-
нансиране от Оперативна 
програма „Околна среда” 
(ОПОС). Реализирахме 
проекта бързо - в рамки-
те на малко повече от 
година. Той беше важен, 
за да можем да помогнем 
на ОПОС с ефективното 
усвояване на средствата. 
Стойността на договора 
за доставка на десетте 
метровлака възлиза на 
близо 41 млн. евро.” Това 

заяви кметът на София 
Йорданка Фандъкова по 
време на посещението си 
в депото на метрото в кв. 
„Обеля”. Столичният кмет 
провери новите придобив-
ки на подземната железни-
ца заедно с изп. директор 
на „Метрополитен” ЕАД 
инж. Стоян Братоев.

 „С разширението на 
метрото броят на не-
обходимите влакове не-
прекъснато нараства. С 
новите десет те достиг-
наха общо 52, с което се 
гарантира необходимият 
подвижен състав на всич-
ки линии, включително и 
изграждащите се”, комен-
тира инж. Братоев.

Новодоставените вла-
кове са кооперирано произ-
водство между японската 
фирма „Хитачи” и руската 
„Метровагонмаш”. Те са с 
дължина 83 м и имат по 16 
врати. Вместимостта им 
е 140 седящи места и 930 
правостоящи. Най-важно-
то предимство на маши-
ните е, че са енергийно 
ефективни. Всеки влак е 
оборудван с 12 асинхронни 
тягови двигатели с мощ-
ност по 160 kw. Максимал-
ната им скорост е 90 км/ч. 
Скоростта се управлява с 
инвертор с амплитудно-
честотна модулация. Все-
ки двигател при спиране 
генерира еленергия, която 

се връща в контактната 
релса и се консумира от 
другите влакове. Това оси-
гурява средно 25% иконо-

мия на еленергия. Новите 
машини са по-безопасни и 
по-комфортни за пътува-
не. Салонът за пътниците 

има климатична инстала-
ция и шумът в тях е по-ма-
лък спрямо този в налични-
те влакове на метрото.

Снимка авторът
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Елица Илчева 

Шест проекта,  по 
които община Камено е 
бенефициент, са били ре-
ализирани през 2013 г., 
отчитат от местната 
администрация. Част от 
тях вече са приключили, а 
други са в процес на изпъл-
нение. Най-мащабният е 
реализиран по Оперативна 
програма „Регионално раз-

витие” (ОПРР) 2007-2013 г. 
и е за благоустрояване, 
озеленяване и рехабили-
тация на улична мрежа. 
Дейностите по него са в 
размер на 3 413 977 лева, 
като собственият принос 
на общината е само 5% от 
тази сума. 

По ОПРР е започнала 
реализацията и на още 
един проект. Той е за 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност 
в образователните за-

ведения и е на стойност 
1 645 000 лева. Собстве-
ното финансиране е 15%. 
Проектът ще бъде фина-
лизиран през март 2015 г., 
като за този период ще се 
повиши енергийната ефек-
тивност в шест училища 
и детски градини.

По проекта „Социал-
но включване” са усвоени 
785 949 лева за преустрой-
ство и разширяване на 
сградата на детска гра-
дина в с. Русокастро и ще 

бъдат създадени кабинети 
за здравна грижа в Камено, 

в Русокастро и в Трояново.
Камено реализира и 

няколко партньорски про-
екта. Сред тях са „Маги-
ята на древността и кра-
сотата на природата от 
Бургаския залив до Стран-
джа” по ОП „Регионално 
развитие” и „Подкрепа за 
достоен живот” по ОП 
„Развитие на човешките 
ресурси”.

Срещу 6,5 млн. лв. общината обяви процедура за 
строително-монтажни работи по предварително 
одобрени инвестиционни проекти за реконструкция 
на водопроводната мрежа в селата Подем и Рибен. 
Проектното решение се финансира по Програмата 
за селските райони и трябва да бъде завършено 9 
месеца след избора на фирма. Поръчката е разделена 
на две позиции и се изискват съответно 6 млн. лв. и 
7 млн. лв. общ оборот от кандидатите. Документи 
могат да се подават до 6 януари.

След неуспешна процедура в началото на година-
та заради подадени оферти над прогнозната цена 
сега община Луковит отново обявява поръчка за из-
бор на изпълнител за регионалния център за отпа-
дъци. Индикативна стойност не е обявена, но гаран-
цията за участие е 82 хил. лв. Според разпоредбите 
на Закона за обществените поръчки тя не може да 
надвишава 1% от стойността на търга, което в 
този случай означава, че тя е минимум 8,2 млн. лв. 
Строителните работи включват изграждане на една 
клетка от депото, пречиствателна станция, компо-
стираща инсталация за зелени отпадъци и център 
за рециклиране. 

Финансирането е по Оперативна програма „Окол-
на среда”, но за да получи средства, проектът тряб-
ва да бъде завършен до края на 2014 г., а най-късно до 
юли 2015 г. да бъде въведен в експлоатация. Минимал-
ното изискване от всички компании и техни обедине-
ния е общ оборот от 25 млн. лв. през трите последни 
години и собствен ресурс в размер на 2 млн. лв. Всеки 
участник има възможност да кандидатства в търга 
в рамките на един месец до изтичането на крайния 
срок - 17 януари. 

„Поройните дъждове нанесоха сериозни щети на 
4-километровото пътно платно от моста над река 
Арда до Долна сполука”, алармираха кметските на-
местници на ардинските села Китница, Любино и 
Русалско. Участъкът от асфалтовото трасе е част 
от републиканската пътна мрежа Кобиляне – Бре-
зен – Боровица, което преминава през територията 
на община Ардино и се стопанисва от областното 
пътно управление в Кърджали.

„В момента отсечката е в окаяно състояние и 
не отговаря на съвременните изисквания за трето-
класна пътна мрежа. Искаме да се движим по нор-
мални пътища, плащаме редовно данъци, купуваме 
си винетки”, заявяват селските управници. Според 
тях целият третокласен път от Кобиляне до Долна 
сполука е осеян с дупки и иска ремонт.

Има случаи на пътно-транспортни произшествия 
със сериозни материални щети и е въпрос на случай-
ност, че до този момент няма човешки жертви.

Община Ардино нееднократно е информирала об-
ластното пътно управление за подобряване на от-
сечката, но досега не са предприети никакви дейст-
вия за ремонт на този иначе важен път както за 
населението, така и за многобройните туристи и 
гости на общината, съобщиха от кметството.

Договор за модерни-
зация на болницата в Ис-
перих подписа кметът на 
града Бейсим Басри. 

Финансирането е в 
размер на 2 014 000 лв. 
по Оперативна програма 
„Регионално развитие”. По 
проекта ще се внедряват 
мерки за енергийна ефек-

тивност и подобряване 
достъпа на хора с увреж-
дания. Помещенията на 
болничните отделения, 
физиотерапията, както 
и на консултативно-диаг-
ностичния блок, клинична-
та и патоанатомичната 
лаборатория също ще бъ-
дат ремонтирани. 

Градският площад в Шабла ще 
бъде реконструиран, след като 
кметът на града проф. Райна Бър-
дарева подписа  договор за безвъз-
мездна финансова помощ за проект 
по Програмата за развитие на сел-
ските райони. Той е на стойност 

1,5 млн. лв., а срокът за изпълнение 
е до 15 юли 2015 г.

Предвижда се подмяна на на-
стилките и уличните осветителни 
тела, изграждане на парково освет-
ление и на подобекти, подмяна на 
преминаващи подземни инфраструк-

тури, изграждане на резервни под-
земни трасета. Ще бъде оформено 
открито пространство пред па-
метника на площада, форум, декора-
тивен фонтан, перголна алея, водна 
каскада, паркинг, място за разпола-
гане на временна сцена...

Общината във Варна търси 
фирма за изработване на подробен 
устройствен план (ПУП) и план за 
регулация и застрояване за тери-
тория от 148 хектара, която обхва-
ща басейн „Приморски”, булеварди-
те „Приморски”, „Цар Освободител”, 

„Княз Борис I”, част от пътя Варна 
- Златни пясъци и крайбрежния скат. 
След изготвянето им те ще бъдат 
внесени в Министерството на окол-
ната среда и водите. Прогнозната 
стойност на търга е 139 хил. лв., а 
от участниците се изисква оборот 

от минимум 60 хил. лв. Според кри-
териите за избор на изпълнител ще 
бъде избран кандидатът, предложил 
най-ниска цена. Срокът за изпълне-
ние е три години след сключване на 
договора, а оферти могат да се по-
дават до 16 януари 2014 г.

Срещу 658 хил. лв., фи-
нансирани по Оператив-
на програма за развитие 
на сектор „Рибарство”, 
община Царево търси 
строителна компания за 
реконструкция на приста-
нищен мостик в Ахтопол. 
Изискванията към фирми-
те са изпълнени договори 
за 1,6 млн. лв., сходни с 
поръчката, като три от 
тях трябва да са сключе-

ни през последните пет 
години. Същевременно об-
щината иска и справка за 
приходите и разходите на 
кандидатите за последни-
те три приключили финан-
сови години. Техническите 
предложения имат най-го-
ляма тежест - 60%, цена-
та - 30%, и срок за изпъл-
нение, който е не по-късно 
от 230 дни след сключване 
на договора - 10%. 

Най-много средства са инвестирани  
в рехабилитация на пътната мрежа

Кметът на  Камено 
Стефан Бонев (вляво) е 
доволен, че средствата 
от ЕС са усвоени за 
благоустрояване на 
малката община

За 10-а поредна година в София ще се проведат Из-
ложението и форумът за Югоизточна Европа от 5 до 7 
март 2014 г. Организаторите от Виа Експо постоянно 
актуализират формата на изявата и тя ще включва те-
мите: „Енергийна ефективност и възобновяема енер-
гия”, Smart Cities (интелигентни сгради, ИКТ и мобил-
ност), LiftBalkans (асансьори и ескалатори) и Save the 
Planet (управление на отпадъци и рециклиране). Целта 
е по-широко приложение на най-новите постижения в 
тези области и провокиране на дискусия между бизнеса 
и публичните институции. В изложението ще участват 
водещи компании от Австрия, България, Германия, Гър-
ция, Дания, Полша, Словения, Чехия, Швеция и Холандия. 
Акцентът през 2014 г. ще е био-, хидро- и геотермал-
ната енергия. 

Ще бъдат представени когенерационни, вентила-

ционни и отоплителни системи, термопомпи, техно-
логии за производство на пелети, брикети, биогорива, 
услуги за изграждане на инсталации до ключ, оборудва-
не за хидроцентрали и др. Внедряването на енергийно 
ефективни решения може да реализира големи икономии 
в публичния и частния сектор. Изложителите ще демон-
стрират хибридни системи за автономно електрическо 
захранване, енергоспестяващи бои, светодиодно освет-
ление,   трансформатори, системи за сграден контрол 
и мениджмънт, решения за телематика и телеметрия, 
асансьорни уредби и компоненти. Постоянното нара-
стване на количеството отпадъци в глобален мащаб 
определя и развитието на технологии за тяхното упра-
вление. В рамките на Save the Planet посетителите ще 
се запознаят с новостите в областта на събирането, 
третирането и рециклирането на отпадъци.    
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На последно място сме по усвояване на 
евросредства, ще разчитаме на новия 
програмен период

Иван Каракашки, областен управител на Кюстендил:

Елица Илчева

Г-н Каракашки, какви 

са основните акценти в 

програмата ви за разви-

тие на областта?

Уцелих времето, в кое-
то приехме областната 
стратегия за развитие 
за периода 2014 – 2020 г. 
Там са разработени при-
оритетите, които не се 
различават много от тези 
в останалите области 
– трябва да се борим за 
нови работни места, кое-
то означава за развитие 
на бизнеса и привличане 
на инвеститори. Потреб-
ностите са дефинирани 
според спецификата на 
населените места – в 
Кюстендил ще развиваме 
балнеологията и туризма. 
В Дупница ще се разчита 
на привличане на инвес-
титори за производства 
в области, които са били 
развити преди години, в 
Сапарева баня също ще 
се работи за балнеология 
и ски туризъм, в Рила ще 
развиват културен тури-
зъм покрай манастира и 
ще разчитат на екопроек-
ти, което също е перспек-
тивно. В Бобов дол знае-
те, че се разчита основно 
на минната промишленост 
и енергетиката.

Според мен обаче от 
решаващо значение е на-
всякъде да се развиват 
и инфраструктурата и 
икономиката. Колкото и 
да наблягаме на туризма, 
трябва да залагаме и на 
производство, на работа 
за инженери, каквито има 
много в областта. 

Кои са по-големите 

инфраструктурни про-

екти, които очаквате да 

се случат?

За нас най-важно е, че 
се работи по втория лот 
на магистрала „Стру-
ма“, която, както знаете, 
трябва да бъде завършена 
през 2015 г. до Благоев-
град. Един от предстоящи-
те за изпълнение проекти 
е този за околовръстно 
шосе край Бобошево, кое-
то всъщност е крайречно, 
минава край Струма. 

Предстои ремонт и 
на пътя от Кюстендил до 
София. Участъкът в пла-
нината остана недовър-
шен през 2009 г. Имаме 
уверението на Агенция 
„Пътна инфраструктура“, 
че напролет ще започне 
работа. Сега се напра-
виха само 1 - 2 км, които 
бяха оставени без горния 
износващ слой и бяха опас-
ни. На места се извърши 
нарязване по завоите, в 

малък участък се сложи и 
асфалт, но зимата дойде 
и ще се чака новият стро-
ителен сезон. Важното 
е, че има готов проект и 
осигурено финансиране. 
Трябваше и в планината да 
има трета лента, но това 
не се случи. 

Готов  строителен 
проект има и за пътя от 
отбивката за Рила до Рил-
ския манастир. Но там се 
водят съдебни дела, тъй 
като част от имотите 
са на манастира. И поради 

тази причина готовият, 
утвърден проект не може 
да се работи.

Пуска се и друга поръч-
ка за ремонт на пътища 
– тя е за шосето от Бобо-
шево към Благоевград. 

Какво  се  строи  в 

Кюстендил извън инфра-

структурните проекти?

Тук жилищното строи-
телство така и не можа 
да тръгне и преди криза-
та. Местните фирми на-
правиха по няколко коопе-
рации, като по-големите 
инвестираха печалбите в 
обекти в столицата. Тези, 
които бяха купили парце-
ли с кредити с надежда 
да строят, изгубиха най- 
много. 

Присъствах лично на 
отчетното събрание на 
Камарата в Кюстендил. 
Колегите ви избраха млад 

председател, а където 
има млади хора, е много 
добре. От предишния - 
Атанас Кирилов, разбрах, 
че не една и две, 20 - 30 
са отпадналите от бран-
ша. Наясно сте колко тре-
вожно е това. Защото 
фирмите хранят десетки 
семейства. И тук, както 
навсякъде в страната, се 
разчита на работа, осигу-
рена с европейско финан-
сиране, и на държавните 
поръчки. Преди години 
имаше термин промишле-

но строителство. Дори не 
знам дали е актуален още, 
но е факт, че няма инвес-
тиционен интерес към на-
шата област и съответно 
никой не строи предприя-
тия. Така че малките фир-
ми разчитат основно на 
ремонти.

За нашата област е 
важно участието на об-
щините в проектите за 
трансгранично сътрудни-
чество. Тези със Сърбия и 
Македония също са допъл-
нителна ниша, която дава 
решения...

От 2007 г. се работи 
активно, а имаше и проек-
ти по предприсъединител-
ните фондове. Но тогава 
бяха така наречените 
меки мерки – песни, танци 
и други културни прояви. 
Едва в последните годи-
ни има инфраструктурни 
проекти. В Кюстендил на-

пример по такъв проект 
скоро ще се ремонтират 
езерата – те са изкустве-
ни водоеми, които отдав-
на са пресушени, но могат 
да се превърнат в чудесно 
място за отдих и турис-
тическа атракция.

В коя от общините 

върви най-добре усвоя-

ването на европейските 

проекти?

През 2008 г. по тран-
сгранично сътрудничест-
во първенец беше община 
Рила. Направиха се много 
неща за подобряване на 
градската среда.

Но няма защо да го 
крием, много слабо върви 
усвояването в цялата об-
ласт. На едно от послед-
ните места в страната 
сме. 

Знам, че има сключени 
договори по 160 проекта 
за 160 млн. лв. в настоя-
щия период. Досега само 
60 са изпълнени, за 28 млн. 
лв. Работата ще продъл-
жи и през 1014 г., та се 
надявам да се подобрят 
показателите. За Кюс-
тендил, ако махнем 30-те 
милиона за водния сектор, 

има само 6 милиона усвое-
ни – т.е. сме на нивото на 
селска община. В Дупница 
са приблизително 12 млн. 
Ако можем да оправдаем с 
липса на капацитет мал-
ките населени места, за 
големите не знам какво да 
кажем. Причината вероят-
но е липса на активност. 

Наскоро създадохте 

обществен съвет в полза 

на жителите на област 

Кюстендил. Какви ще бъ-

дат първите дейности 

на съвета?

Да, и областния пред-
седател на КСБ Свето-
слав Борисов е в ръковод-
ството на съвета, което 
доказва общото ни жела-
ние за сътрудничество. 
Идеята е да се чува гла-
сът на хората, да се ре-
шават техните проблеми. 
Вече имахме поставени 
два сериозни въпроса, кои-
то са задвижени – едини-
ят касае хора, които от-
глеждат животни, а нямат 
условия за паша. Другият 
е по-глобален – става въ-
прос за разпределението 
на разликата от общия и 
индивидуалните водоме-

ри в жилищните сгради. 
Това е много стар про-
блем. ВиК-тата, когато 
не открият някой от соб-
ствениците на имоти, си 
взимат парите от оста-
налите, а после повторно 
и от него. В тази връзка 
сме написали писма до 
дружествата, ще се гледа 
проблемът и на заседание 
на водната асоциация в 
Кюстендил. 

Готови ли сте с гене-

ралния план на водната 

асоциация, която вие ог-

лавявате по закон?

В Дупница и Сапарева 
баня има общински дру-
жества, които са извън 
асоциацията. За Кюстен-
дил и останалите общини 
планът е утвърден преди 
месец. В него влизат ос-
новно реконструкции на 
съществуващите мрежи. 
В областния център ще се 
довърши и водният цикъл. 
Направеното до момента 
обхваща 50% от питейни-
те водопроводи и канали-
зацията. Инвестицията 
беше около 35 млн. лв., 
нужни са още 80 млн. лв. 

Вече се работи по бъ-

Иван Каракашки е завършил Националната спортна 

академия. Професионалната си кариера започва като 

преподавател в училище „Марин Дринов“ в Кюстендил. 

Бил е завеждащ отдел „Физкултура и спорт“ в окръжния 

пионерски дом, секретар по идейно-възпитателната 

дейност в общинската младежка организация, 

заместник-председател на дружеството за физкултура 

и спорт „Велбъжд“. От 1991 до 2005 г. работи като 

мениджър и управител в сферата на търговията и 

финансите. В периода 2005-2009 г. е заместник областен 

управител. Назначен е за областен управител на 13 юни 

2013 г.

Работна среща по проект за изграждането на система за 

управление на туристическа дестинация „Област Кюстендил“

Министърът на земеделието и храните проф. д.с.н. Димитър Греков подкрепи идеята сградите 

на професионалната гимназия по дървообработване и тази по селско стопанство да бъдат 

ремонтирани и превърнати в център за практическо обучение на студенти
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дещите проекти. Общата 
им стойност в Кюстендил 
е 130 млн. лв., за Дупница 
са около 80 млн. лв., а в 
Сапарева баня - около 25 
млн. лв. 

Дупница така и не 

успя да направи проект 

за воден цикъл.

Там ВиК е общинско 
дружество и не знам как-
ви са проблемите. Ще се 
борят за средства в след-
ващия програмен период, 
когато ще се набляга на 
инвестиции за намаляване 
на загубите.

От 20 години там се 

говори, че започва из-

граждането на пречис-

твателна станция за 

питейни води в с. Само-

раново. Има ли я и в гене-

ралния план?

Да, права сте, има я, 
тя ще обслужва и Бобов 
дол.

Как виждате разви-

тието на Бобов дол, той 

като че ли много западна 

в последните години?

Аз не споделям вашето 

мнение. Това, че е кално и 
разкопано, ви лъже, че хора-
та не живеят добре. Може 
би са дали малко назад по-
следните години, но ако 
вземем икономическите 
показатели на общината, 
ще видите, че тя е абсо-
лютен първенец в наша-
та област и се нарежда 
в шестицата на Бълга-
рия. По брутен вътрешен 
продукт на глава от на-
селението са далеч преди 
другите общини, защото 
там са мините и ТЕЦ „Бо-
бов дол“. 

Депутатът Мая Ма-

нолова съобщи, че нови-

ят посланик на Китай 

в България Н. Пр. Уей 

Дзинхуа ще посети Кюс-

тендил през декември, за 

да се запознае на място 

с възможностите за ин-

вестиции в региона. Как-

во ще му предложите?

Преди година и по-
ловина на областната 
администрация бе прех-
върлен обект на бивши-
те казарми. Там са 120 
декара земя, има и сгради. 
Вторият голям терен е 

Разгърнат на 3084,3 квадратни километра площ, 
Кюстендил е административен център за 9 общини 
със 182 населени места. 72 от тях са към областния 
град. Тук е и най-малката община в страната – гра-
ничната Трекляно, с над 20 села и само 550 души на-
селение.  Според данните на последното преброяване 
жителите на област Кюстендил са 136 686, като за 
10 години населението се е стопило с близо 30 000, 
което, както и да го пресмятаме, означава, че са из-
чезнали хора за цял един средно голям български град.

Демографията стига, за да се направи изводът, 
че за възраждането на региона е нужно много да се 
работи. Защото иначе богатата на културни и ис-
торически паметници и на много красиви природни 
забележителности област като нищо ще се превърне 
в регион със затихващи функции. 

Безспорно, когато изречем Кюстендил, веднага 
се сещаме за Майстора и неговите красиви българки, 
които греят на фона на пъстри цветя и сочни ябълки. 
После идват асоциациите с някогашните ябълкови 
градини, с черешите в съседно Бобошево, щедро раз-
гърнало полето си край Струма. Тук през вековете 
са строени и достроявани не една или две, а цели 187 
църкви. Над реката, но в Невестино, е уникалният Ка-
дин мост, построен по заповед на турски султан като 
сватбен подарък за смела българска невеста. Следва 
връзката със съседна Дупница, на която някога за-
виждали в областния център заради многото заводи, 
които плащали добри заплати. 

Днес и двата града обаче попадат в друга класа-
ция – по най-слабо усвояване на средства от опера-
тивните програми. И това, на което разчитат насе-
лените места в региона, е преди всичко развитието 
на туризъм, за който дадености никак не липсват. В 
посока запад в Кюстендилска област е и най-популяр-
ният български манастир – Рилският, който ежегодно 
привлича над 5 млн. туристи и не остава подминат 
от нито един ВИП гост на страната ни. По пътя към 
София, ако изберем шосето към Самоков, пък е най-
горещият минерален извор на Балканите - в Сапарева 
баня. Градчето, което е изходен пункт към един от 
още неразвитите зимни курорти – Паничище, също 
е идеално място за инвестиции и притежава всич-
ки природни дадености, необходими като основа за 
разцвет.  И понеже стана дума за минералната вода, 
няма как да пропуснем да отбележим, че тя буквално 
блика в центъра на Кюстендил.

Та при всичките тези дарове на природата един-
ственото, от което се нуждаят хората в областта, е 
доброто управление. Какви са вижданията за него пи-
таме областния управител Иван Каракашки, който е 
категоричен, че развитие има там, където се строи.

общинският плаж. И два-
та са добра възможност 
крупен инвеститор да 
направи нещо голямо. Аз 
много разчитам наистина 
да се прояви интерес за 
бившите казарми, защото 
сградите са стари и опас-
ни, рушат се. С тази цел 
направихме и срещата с 
министър Данов, макар че 
тя тръгна в друга посока. 
Когато дойде, разбрахме, 
че е кюстендилец, и обе-
ща да помага. Освен това 
е експерт и залагаме на-
дежди. Ако се осъществят 
идеите на новото ведом-
ство – от промените в 
ЗУТ и ЗОП до идеята за 
възраждане на производ-
ството на строителни 
материали, ще има възход 

в сектора. А точно стро-
ителството е показател 
как се развива дадено на-
селено място. Където го 
има, има растеж, има жи-
вот. За съжаление, както 
ви казах, ние не можем да 
се похвалим много. 

Къде виждате въз-

можностите за развитие 

на икономиката?

В цялата област има 
възможности за високо-
технологични производ-
ства, има бази, които 
са пустеещи в момента  
– такава е базата на би-
вшето КЗК в Кюстендил, 
на бившите ремонтни за-
води в Дупница. Там има-

ше авторемонтен завод, 
завод за инструментално 
оборудване и още, и още... 
Работната ръка също е 
налице, училищата още са 
действащи и произвеждат 
нови кадри, които отиват 
на борсата за съжаление.

Моето мнение е, че 
не може да се разчита на 
балнеология и селско сто-
панство, категоричен съм 
по въпроса. Защото само 
където има бизнес, където 
се развива икономиката, 
има средства и за соци-
алната сфера, и за здра-
веопазване, образование, 
култура.

В Дупница има проект 
за производство на елек-
тробуси, който е интере-
сен, намери ли се инвести-

тор, ще се строи завод. 
 
Областната админи-

страция е и връзката на 

общините с държавата. 

В този смисъл от вас ве-

роятно се очаква да сте 

посредник в преговорите 

на кметовете с държав-

ната власт. Как се спра-

вяте?

О щ е  ко г а т о  п о ех 
поста, тук се проведе 
една среща на премие-
ра Орешарски и част от 
кабинета с кметове на 
общините. Те донесоха 
проектите, които искат 
да развиват, и ги пред-
ставихме на ресорните 
министерства. Вече има 

и конкретен резултат 
– първо от МОСВ дойде 
отговор къде, какво и до-
колко може да бъде напра-
вено. Имаше и неприятни 
изненади. Например общи-
на Рила разбра, че проек-
тът й за пречиствателна 
станция е спрян, защото 
МОСВ вече е препоръчало 
тази община да се включи 
към станцията на Кочери-
ново. Местната власт не 
се е съобразила, направи-
ла е собствен проект, но 
няма да получи финанси-
ране. Всеки кмет си гледа 
интересите и сигурно и 
рилският има основания 
да иска собствена пре-
чиствателна станция, но 
и министерството има 
право да откаже. 

Друг проблемен проект 
в региона е депото, което 
още не е започнато, а об-
щините вече плащат гло-
би. Отговорът на МОСВ 
тук е, че са изпуснати ев-
ропарите, но от  ПУДООС 
могат да финансират из-
граждането на една клет-
ка при представянето на 
всички необходими доку-
менти. И се явява другият 
проблем - жителите на 
с. Джерман, където има 
отреден терен, не искат 
на тяхна територия да 
се строи и предлагат да 
се разшири съществува-
щото сметище в Дупни-
ца. То пък е много близо 
до най-големия жилищен 

квартал. Хората там и в 
момента търпят негатив-
ни последици, сметището 
постоянно гори, така че 
само биха спечелили от 
модернизирането му. Но 
това е работа на мест-
ните власти. Знам, че има 
предложение и за терен в 
Бобов дол. Според мен по 
принцип правилното реше-
ние е да се осъвременяват 
и разширяват съществу-
ващите сметища, те да 
се модернизират. 

Има ли достатъчно 

разработени европейски 

проекти за следващия 

програмен период?

Още не е ясно. Аз съм 
председател в момента на 
Югозападния район за пла-
ниране и като такъв ходя 
в Комитета за развитие 
на регионите. Сега във 
Велинград приехме тре-
ти вариант на проекта 
за регионално развитие. 
И когато през пролетта 
излязат новите програми, 
ще има и нови проекти.

Разкажете за проекта 

за изграждане на център 

за практическо обучение 

на студенти в Кюстен-

дил? Ще се обновяват ли 

сградите, които смята-

те да предоставите?

Това е новост. От 20 
години по време на всяка 
изборна кампания се го-
вори, че ще се изгражда 
ВУЗ. Имаше един опит 
на изнесено обучение на 
ЮЗУ и толкоз. Сега се 
направиха проучвания и 
се реши, че трябва да се 
тръгне от изграждането 
на център за практическо 
обучение за няколко вуза. 
Всеизвестно е, че липсва 
връзка между теория и 
практика. В новия програ-
мен период има европейски 
пари за тази сфера, има 
възможности, но трябва 
да се ремонтират сгради-
те. Говорихме с министър 
Клисарова и с министър 
Греков, защото базите са 
към училища, които са на 
тяхно подчинение. Можем 
да привлечем НСА, ЮЗУ, 
университета в Стара 
Загора. 
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Лилия Христова

Над 200 000 посетители, 
155 км ски писти, аквацен-
тър, голф и още 80 други 
видове занимания, над 
8000 нови работни места 
в Говедарци и Сапарева 
баня - такива са амбици-
ите на новия мегакурорт 
„Дестинация Рила“. Той ще 
се разпростре на площ от 
55 хил. декара между Гове-
дарци и Сапарева баня. Ин-
вестицията се оценява на 
550 млн. евро, което прави 
проекта най-големия афи-
ширан досега у нас. Засега 
е само идея, която започ-
ва с „бял лист хартия“, по 
думите на инвеститора 
– консорциум от френско-
български партньори. Ако 
се стигне до реализаци-
ята му, предстои да се 
извърви дълъг път, който 
не е ясно колко време ще 
отнеме. 

Идеята има подкре-
пата на централната и 
местната власт. За целта 
беше създадена междуве-
домствена работна група 
начело със зам.-министъра 
на икономиката Бранимир 
Ботев, който отговаря за 
туризма. Решението на 
правителството за това 
беше взето на 30 октом-
ври. До момента групата 
все още не се е събирала, 
за да набележи план и мер-
ки за случването на проек-
та. 

„Дестинация Рила” има 
за цел да се превърне в 
пример за регионалното 
развитие на планинските 
територии в Европа. Зами-
слен е като уникален модел 
на целогодишен курорт, ос-
новаващ се на съвремен-
ната световна концепция 
за устойчивото развитие 
на планинския туризъм и 
социално-икономическата 
среда на регионите. Това 
се посочва в официалното 
изявление на инвестито-
рите, разпространено от 
компанията „Хавас“, която 
ги обслужва медийно. 

Френско-български-
ят проект се изпълнява в 
партньорство с водещи 
световни фирми и инсти-
туции. Сред най-големите 
партньори е френската 
хотелска група „Акор“. Во-
дещата родна е „Маркан“. 
Двете вече имат първия 
си съвместен проект у нас 
– столичния хотел „Ново-
тел“ на бул. „Цариградско 
шосе“, в който българска-
та строителна компания 
вложи 22 млн. евро. „Акор“ 
е най-големият хотелски 
оператор в Европа с над 
4400 хотела в 92 страни 
на пет континента. 

Други ят участник 
в инициативата е PGI 
Management, които са спе-
циализирани в управление-
то на курортни комплекси 
и са собственици и опера-
тори на ски комплекси в 

Европа, Азия и Южна Аме-
рика. За реализацията на 
проекта е привлечена и 
асоциацията на френски-
те фирми, специализирани 
в развитието на планин-
ски региони и селища с 
потенциал за планински 
туризъм – „Клъстер Мон-
тан“ (Cluster Montagne) 
и „Шнайдер Електрик“ 
(Schneider Electric), които 
имат опит в енергийния 
мениджмънт. Зад идея-
та стоят още  Френско-
българската търговска 
камара и Посолството на 
Франция в България, твър-
дят от „Хавас“. 

До момента в подго-
товката на проекта са 
инвестирани около 1 млн. 
евро. 

Проектът 

Плановете са „Дести-
нация Рила“ да се изгради 
на площ от 55 000 декара 
между Сапарева баня и са-
моковското село Говедар-
ци.  Концепцията предвиж-
да строителство на ски 
център със 155 км писти, 
аква- и голф център, както 
и 80 вида други занимания 
за туристи. Местата за 
настаняване ще бъдат 
разположени в отделни се-
лища, като се предвижда 
изграждането на хотели 
между две и пет звезди. 

Целта е курортът да 
работи през всички сезо-
ни и да посреща над 200 
хил. посетители годишно 
на възраст до 80 години. 
За сравнение - във всички 
ски курорти в България по-
чиват около 330-350 хил. 
туристи на година. Инвес-
титорите предвиждат в 
курорта да бъдат въведе-
ни и първите у нас зони без 
автомобили. 

Планирано е да се от-
крият над 8000 работни 
места. „Нещо повече – ос-
новавайки се на опита от 
планинските региони в Ев-
ропа, в които туризмът е 
основен икономически дви-
гател, можем да твърдим, 
че „Дестинация Рила“ ще 
помогне за развитието и 
на други сектори като сел-
ското стопанство, здраве-
опазването, образование-
то, дървообработващата 
промишленост“, се казва в 
изявлението на инвести-
торите. 

По план „Дестинация 
Рила“ трябва да бъде из-
граден за шест години, 
като това ще се случи на 
два етапа. Първият ще 
отнеме четири, а втори-
ят – две години.

Различното  между 
тази идея и за останали-
те ски дестинации у нас 
– Банско, Боровец и Пампо-
рово, е, че инвеститори-
те планират хотелската 
база и инфраструктурата 
да се управляват от един 
собственик, така както 

навремето е осъществен 
курортният комплекс „Ал-
бена“ по френски модел.

Засега голямата неиз-
вестна остава как ще се 
реализира проектът – чрез 
публично-частно парт-
ньорство или чрез изку-
пуването на земята. Този 
въпрос стои без отговор 
от страна на инвестито-
рите, държавата и мест-
ната власт. 

Общините

Проектът има подкре-
пата на местната власт. 
Той е бил представен още 
в началото на годината в 
общините Сапарева баня 
и Самоков. Има взети ре-
шения на общинските съ-
вети, с които се изразява 
принципната им подкрепа. 
Това казаха кметовете на 
Самоков Владимир Геор-
гиев и на Сапарева баня 
Сашо Иванов. 

„Съветниците в Са-
парева баня приеха де-
кларация за подкрепа на 
проекта още през януари 
и той е допълнен в стра-
тегическия план за разви-
тие на региона“, подчерта 
градоначалникът Сашо 
Иванов. По думите му сега 
предстои много работа – 
изготвянето и приемане-
то на общ устройствен 
план, екологични оценки и 
останалите съгласувател-
ни процедури. „Тръгваме 
от бял лист хартия“, каза 
и колегата му Владимир 
Георгиев. Двамата не се 
ангажираха колко време 
ще отнеме реализацията, 
но със сигурност няма да 
стане бързо заради теж-
ките административни 
процедури. Представители 
на двете общини са били 
на посещение във Фран-
ция, за да се запознаят на 
място със ски курорти, из-
градени по този начин. 

Френско-българският 
проект е бил представен 
и пред Агенцията за инвес-
тиции още по времето на 
правителството на Бойко 

Борисов. „В момента тече 
процедура за получаването 
на клас за инвеститор“, 
заяви зам.-министърът на 
икономиката Бранимир Бо-
тев, който пряко отговаря 
за проекта от страна на 
държавата. По думите му, 
ако този проект се реали-
зира, той би бил най-голе-
мият изобщо в Източна 
Европа в областта на ту-
ризма. 

Еколозите

Както при повечето 
мащабни проекти, така и 
при този природозащитни-
ци и еколози вече започна-
ха да изказват притесне-
нията си и дадоха заявка, 
че реализацията на идеята 
няма да върви по мед и мас-
ло. Преди да бъде публично 
представен, „Дестинация 
Рила“ е бил тестван пред 
експерти в опазването на 
околната среда. 

„Най-големият проблем 
е, че част от проекта за-
сяга територии от Нацио-
нален парк „Рила“, където 
строителство не може да 
има“, коментира Тома Бе-
лев от неправителствена-
та организация „За да ос-
тане природа в България“.  
По думите му други тери-
тории от мегакомплекса 
засягат пътя на мечката 
и главоча - вид риба, която 
я има само във водите на 
Искър в този участък. „В 
момента те не попадат в 
защитена територия за-
ради неприключила проце-
дура по екологичната мре-
жа Натура 2000“, уточни 

Белев. 
Андрей Ковачев, екс-

перт от движение „Балка-
ни”, и Вера Петканчин от 
организацията „Граждани 
за Рила“ пък се притесня-
ват повече от начина на 
представяне на мегапро-
екта. Аргументите им 
са, че инвестиционното 
намерение все още не е 
публикувано на страница-
та на Министерството на 
околната среда и водите, 
каквито са изискванията 
по закон.  

Някои от представи-
телите на туристическия 
бранш също се изказаха 
скептично за проекта. 
Според директора на Ин-
ститута за анализи и 
оценки в туризма Румен 
Драганов „Дестинация 
Рила“ няма да помогне за 
развитието на българския 
туризъм, а дори точно об-
ратното - Говедарци и Са-
парева баня ще пострадат 
от навлизането на подоб-
но чуждо вложение.  

„Ако този проект се 
реализира, ще отговаря на 
критериите за високопла-
нински туризъм. Вероятно 
ще цели нискобюджетни 
чуждестранни, а и българ-
ски туристи. Вероятно 
в него ще има голям брой 
малки студиа, в които по-
сетителите ще могат да 
си готвят с цел пътуване-
то да им излезе най-изгод-
но“, каза Драганов.  Според 
него жителите на общи-
ните Самоков и Сапарева 
баня най-често ще бъдат 
наемани като общи работ-
ници, сервитьори, бармани 

и камериерки, а менидж-
мънтът най-вероятно ще 
бъде чужд.

Големите туристиче-
ски организации засега се 
въздържат от коментари, 
защото проектът не е бил 
представян пред бранша и 
за намеренията на инвес-
титорите научават от 
вестниците. 

Вложителите във френ-
ско-българския проект от-
хвърлят всички съмнения и 
твърдят, че реализацията 
му е „напълно съобразена 
с последните европейски 
практики за грижата за 
природата - по-малко влия-
ние върху околната среда“. 
За тази цел са предвидени 
и първите зони у нас без 
достъп на автомобили в 
планината. 

Досегашните опити

Всички досегашни оп-
ити да се даде ход на го-
леми инвестиционни ски 
проекти показват, че у нас 
това става трудно, ако не 
и невъзможно. Основната 
причина е съпротивата 
на екоорганизации, някои 
от които се превърнаха в 
рекетьори на бизнеса през 
годините.  

Първият мегапроект 
беше „Супер Боровец“, 
обявен още през 2004 г. 
по времето на правител-
ството на Симеон Сакско-
бургготски, с инвестиции 
от над 500 млн. лв. До-
като текат всички ус-
тройствени процедури и 
екологични оценки, дойде 
кризата, а инвеститори-
те в него се смениха. „В 
момента проектът е зам-
разен, като от няколко го-
дини няма развитие“, каза 
кметът на Самоков Влади-
мир Георгиев. 

Другият голям проект 
беше „Супер Паничище“ в 
района на Сапарева баня. 
Той беше лансиран през 
2006 г. с името „Паничище 
– езерата – връх Кабул“. 
Въпреки че получи подкре-
пата на местната власт, 
срещна съпротивата на 
природозащитниците, а 
с настъпването на ико-
номическата криза също 
беше замразен. „Към мо-
мента няма промяна в ин-
вестиционните намерения 
за развитие и за ски зона 
Паничище“, каза кметът 
Сашо Иванов. 
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Инж. Тодор Богданов, председател на УС на Областния клуб на строителите ветерани в Ямбол: 

Георги Сотиров

Националният профе-
сионален клуб „Строител” 
инициира среща с министъ-
ра на инвестиционното про-
ектиране проф. д-р арх. Иван 
Данов. В дискусията освен 
членове на клуба участие 
взеха   строители, архите-
кти, професионалисти от 
отрасъла и дипломати от 
кариерата, по един или друг 
начин наблюдавали работа-
та на строителни фирми 
зад граница.

Богомил Николов - пред-
седател на клуба и бивш 
зам.-министър на стро-
ителството, информи-
ра министър Данов, че в 
сбирката участват хора, 
които през втората поло-
вина на XX в. са построили 
значителна част от голе-
мите обекти в България. 
На срещата присъстваха и 
бившите строителни мини-
стри Иван Кръстев и Любен 
Петров.

Министър Данов спо-
дели, че според него за по-
следните 20-25 години це-
лият строителен бизнес в 
проектантско отношение е 
оставен на саморазвитие. 

„Като резултат на този 
факт и на неразбирането 
на думата „проект”,  осо-
бено от държавната ад-
министрация, голяма част 
от проектите, които се 
реализират в страната, 

не отговарят по качество 
на изискванията на съвре-
мието”, категоричен беше 
той. Данов обясни, че про-
ектът в държавната адми-
нистрация се разбира като 
подписване на апликационни 
форми. По официални данни 
в проектите, с които Бъл-
гария е кандидатствала за 
финансиране по линия на ЕС, 
има пропуски, което води до 
забавяне на процеса, и като 
резултат имаме само 16-
18% усвояване на еврофон-
довете, смята министърът. 

„Това е сериозна причина, 
поради която беше необхо-
димо създаването на Минис-
терство на инвестиционно-
то проектиране. Усилията 
ни ще бъдат насочени в ня-
колко направления. 

На първо място е када-
стърът. Коректното поня-
тие според мен е „кадастър 
и имотен регистър”. Искаме 
да създадем система, в коя-
то едновременно да бъдат 
вкарани всички данни за 
имота, той да има уникален 
идентификационен номер, 
да фигурират имената на 
собствениците и история-
та му. В последните четири 
години инвестициите в ка-
дастъра обаче са нула лева”, 
подчерта Иван Данов. 

От изказването му ста-
на ясно, че само за 18% от 
територията на страната 
има кадастър. Но повече от 
половината карти са греш-

ни, т.е. това, че някой при-
тежава имот, не означава, 
че той може да бъде иден-
тифициран.

„Ще решим тази зада-
ча, като ползваме челни 
световни технологии. Про-
блемът с кадастъра е и в 
законодателно отношение. 
Имаме едновременно и ка-
дастрални, и регулационни 
карти, и нотариални акто-
ве. Тези две карти, които 
означават някаква площ, 
и нотариалните актове 
по правило се различават”, 
допълни още министърът. 
След това той информира 
присъстващите на диску-
сията професионалисти, че 
в бюджета за следващата 
година Министерският съ-
вет е определил 10 млн. лв. 
за кадастъра.

За съпоставка той при-
веде пример с Гърция. В мо-
мента там тече търг за 
изработка на кадастър, за 
който са предвидени 500 
млн. евро, т.е. 1 млрд. лв. 
Или съотношението на фи-
нансиране за една година е 
1 към 1000. Съпоставката 
предизвика неодобрение в 
залата.

Друга основна задача 
пред екипа на министър Да-
нов е съживяване на стро-
ителната индустрия и на 
производството на мате-
риали за нея.

Той анализира и пробле-
мите на проектантския 

сектор. „Говори се по меди-
ите за усвояване на евро-
пейски фондове за милиарди 
левове, но никой не си зада-
ва въпроса кой ще направи 
проектите. Не знам кой би 
могъл да създаде проект за 
язовирна стена например 
или за големи инфраструк-
турни обекти… Това е ре-
алността”, заяви министъ-
рът.

От випуска архитекти, 
който завърши миналата 
година, 90% са без работа. 
Според Данов това означа-
ва, че ако са в безтеглов-
ност още година, те ще за-
губят квалификация. Всяка 
година от 100 випускници по 
геодезия поне 80 заминават 
за Швейцария и Словакия, 
където в момента се тър-
сят такива специалисти, 
т.е. имаме проблеми и с  
изтичането на мозъци.

Другите задачи, които 
стоят пред министерство-
то, са свързани с пробле-
мите на териториалното 
устройство в общините 
като условие за усвояване 
на европейските средства. 

Законът за публично-
частното партньорство е 
направен така, че стопира 
и най-добрите намерения в 
това направление, е позици-
ята на министъра. 

„На въпрос, дали наши 
строители могат да изля-
зат на пазарите в чужбина, 
отговарям, че всички посла-

ници в арабските страни 
твърдят, че това е напълно 
възможно. Те обаче искат 
договорите да се сключат 
с държавата. Затова е не-
обходимо да има една дър-
жавна мениджърска фирма, 
с която евентуалните ни 
партньори да сключват до-
говори, а тя от своя стра-
на да сключва договори с 
подизпълнители от строи-
телния бизнес.” 

Министър Данов акцен-
тира, че правителството 
няма намерение да създа-
ва държавна строителна 
фирма, която да конкурира 
останалите компании от 
бранша. 

Генералната идея е да се 
създадат условия български 
строителни фирми да изля-
зат на пазари предимно в 
арабските, както и в някои 
африкански страни. 

„Искаме да въведем гер-
манската практика при об-
ществените поръчки. Тя не 
позволява големите фирми 
да „изядат” малките. Там 
всяка една компания е рав-
нопоставена на другите, 
а конкуренцията е на база 
цена. Всичко друго е описа-
но - качество, технология, 
допуски, начин на приемане 
на видовете работа и т.н. 
Има ясни и прости принци-
пи”, убеден е министърът.

Според германското 
законодателство обекти 
на стойност над 10 млн. 

евро се разделят на лото-
ве, така че в изпълнението 
им да могат да участват и 
по-малките фирми. Екипът 
на министър Данов има и 
намерения в областта на 
обучението на изпълнител-
ски кадри за хората без об-
разование.

Трябва да се създадат 
възможности за развитие 
на определена част от на-
шето население, което сега 
е маргинализирано. Строи-
телството и селското сто-
панство са тези отрасли на 
икономиката, които имат 
нужда и от общи работници. 
„Пътят, по който искаме да 
се развива икономиката, е 
свързан с промени в законо-
дателството и в образова-
нието. Доколко ще ни стиг-
не времето, е друг въпрос, 
но поне ще се опитаме да 
зададем посоката, по която 
да се развиваме”, уточни 
проф. Данов.

Богомил Николов при-
зова към Министерство-
то на инвестиционното 
проектиране да се създаде 
обществен съвет, който 
да използва потенциала на 
Националния професионален 
клуб „Строител”.

След завършване на дис-
кусията в непринудена об-
становка министър Данов 
отговори на редица въпро-
си, свързани с развитието 
на икономиката и работата 
на строителния бранш.

През тази седмица ще бъдат учредени още 
7 клуба на строителите ветерани. 

След като от началото на месеца бяха 
създадени звена в Горна Оряховица, Велико 
Търново, Добрич, Варна и Плевен, предстои 
такива да бъдат формирани и в Търговище, 
Силистра, Враца, Момчиловци, Смолян, Кър-
джали и Хасково. 

На 17.12. (вторник) от 11 часа ще бъде про-
ведено събрание в Търговище, а от 15 часа в 
Силистра. 

На проведено заседание на областния съ-
вет към КСБ, ОП – Враца, бе взето решение за 

учредяване клуб на ветераните към Камарата 
на строителите в България - ОП - Враца. Съ-
бранието ще се състои на 19.12.2013 г. (чет-
въртък) от 11 часа в малката зала на Дома на 
науката и техниката – Враца.

На 20.12. (петък) от 13 часа ще бъде учре-
ден клуб в Момчиловци, а от 17 часа в Смолян. 

На 21.12. (събота) от 11 часа ще се проведе 
събранието в Кърджали, а от 15 часа в Хасково. 

Каним всички строители ветерани да при-
състват на учредяването на новите звена на 
клуба.

Ръководството на НКСВ

Мартин Славчев

Инж. Богданов, разка-

жете откъде започна тру-

довият ви път?

На 11 ноември 1967 г. 
започнах работа като по-
мощник технически ръково-
дител в Държавно строи-
телно предприятие - Ямбол. 
От май същата година бях 
преназначен за технически 
ръководител. Първите ми 
обекти бяха „Изток 4 и 5”, - 
жилищен комплекс, намиращ 
се в триъгълника между ул. 
„Крали Марко“, „Срем“ и „Съби 
Колев“. През 1970 г. обекти-
те бяха завършени и така 
предадох първите 126 апар-
тамента на града.

Защо избрахте профе-

сията на строителя?

Аз съм роден на село. Ко-
гато през 1960 г. завърших 
основното си образование, 
кандидатствах в Стара 

Загора, във ветеринарния 
и строителния техникум. 
Баща ми имаше огромното 
желание да стана ветерина-
рен лекар, но мен ме влечеше 
друго. На 2 км от селото се 
намира мина „Крумово”. Там 
всекидневно никнеха нови 
сгради, къщи, цели блокове 
и на мен ми беше страшно 
интересно как става това. 
Приеха ме и на двете мес-
та. Разочаровах баща си, 
като не се записах във ве-
теринарния техникум, а в 
строителния. Завърших през 
1965 г., и то с висок успех. 
Много обичах техническите 
дисциплини. 

В кои населени места 

сте изграждали обекти?

В периода 1970-1988 г. се 
строеше много. През 1970 г. 
записах и учих редовно във 
ВИАС – сега УАСГ, но го за-
върших задочно поради липса 
на пари за издръжка.

Работих като проек-
тант - ръководител на бюро 
към „Водоканалпроект” на 
окръжно ниво, т.е. извърш-
вахме инфраструктурно 
проектиране в целия окръг, 
но най-вече в Ямбол. Дело 
на бюрото са вертикални-
те планировки на жк „Граф 
Игнатиев“ - I част, жк „Мра-
морно море“, жк „Андижан“ и 
много др.

От януари до декември 
1978 г. съм работил като 
главен инженер в „Благоус-
тройствени строежи” - Ям-
бол, където поддържахме 
зеленината на града и улич-
ната мрежа.

От януари 1979 г. до сеп-
тември 1988 г. бях в Строи-
телно-монтажен комбинат 
– Ямбол, основно работехме 
в окръга, но най-вече обек-
тите на промишлеността 
– заводи и фабрики.

Кое е най-голямото ви 

то на Камарата на строи-
телите в България, която 
е най-голямата и сериозна 
браншова структура. Трябва 
да се използва потенциалът 
на вече изграденото. Това 
се случва с предложенията, 
които КСБ прави за промяна 
в основните строителни за-
кони. 

Как виждате дейност-

та на клуба на строители-

те ветерани? Полезно ли 

е създаването на такива 

структури? 

Категорично е полезно. 
На първо място това е при-
знание към труда на хиляди 
хора от бранша, участвали 
в изграждането на съвре-
менна България. Клубовете 
могат да бъдат балансьор 
на морала на работещите 
строители и току-що навли-
защите в професията. Моят 
пример: когато бях назначен 
като помощник технически 
ръководител, аз не бях допус-
кан до оперативките на тех-
ническите ръководители. 
След преназначаването ми 
бях най-тържествено приет 
в редиците на ръководители-
те. А сега как е? Да си стро-
ител и да работиш с хора в 
тази рискова професия, не е 
проста работа. 

Какво ще пожелаете на 

колегите си? 

Повече вяра за светли-
ната в тунела, добро здраве 
и отговорна работа. Колеги, 
строителството не е само 
работа, това е чест и удо-
влетворение от изграденото.

постижение като строи-

тел? 

Няма малко или голямо 
постижение. Строители-
те са създатели и никой 
създател не би се отказал 
от творението си. Едро-
панелното жилищно строи-
телство беше приоритет 
на Домостроителното 
предприятие. Всички други 
системи в жилищното, кул-
турното, спортното и про-
мишленото строителство 
изпълнявах заедно с моя пер-
сонал в града и целия окръг. 
Разбира се, постижения са 
пакетоповдигащите плочи 
(ППП) за жилищни и админи-
стративни сгради, високи-
те ЕК (едроплощен кофраж) 
сгради в жк „Хале“, на ул. „Ди-
митър Благоев“, болницата, 
сглобяемите системи в про-
мишленото строителство. 

Бих фиксирал един от 
всички обекти – реконструк-
цията на Домостроителния 
комбинат в ускорени сро-
кове, с която постигнахме 

изграждане на 1000 апарта-
мента годишно. В рамките 
на 5-6 години колегите от 
ДК построиха жилищните 
комплекси „Г. Бенковски“, 
„Златен рог“ и „Граф Игна-
тиев“, както и други важни 
сгради в останалите ком-
плекси на града. Постижение 
за мен са също  Тракийският 
университет, 30-класно учи-
лище в Стралджа, спортни 
салони, плувни басейни към 
училищата, детски градини.

След толкова години ак-

тивна дейност като стро-

ител виждате ли развитие 

в бранша? 

Строителството нико-
га няма да престане. Както 
през вековете са се зараж-
дали различни стилове като 
барок, рококо, защо в бъде-
ще освен небостъргачите и 
лъскавите фасади да няма и 
подземни градове и дори кос-
мическо строителство. 

Голяма крачка напред е 
създаването и развитие-



24 СТРОИТЕЛ АНАЛИЗИ петък, 13 декември 2013

Яна Кънчева, 
Румяна Захариева,
УАСГ

През последните го-
дини наред с развитието 
на архитектурно-стро-
ителните иновации се 
налага все повече необ-
ходимостта техниче-
ските, икономическите 
и социалните параметри 
да бъдат разглеждани в 
единство с тези, свърза-
ни с околната среда, т.е. 
да бъдат прилагани инте-
грални решения от глед-
на точка на устойчивото 
развитие. В тази връзка 
се въвежда сертифицира-
нето на устойчиви сгради 
и се разработват редица 
международни стандарти 
за устойчиво строител-
ство.

Независимо от раз-
личията помежду им све-
товно утвърдените сис-
теми за сертификация на 
сгради (например DGNB, 
LEED и BREEAM) отчитат 
всички аспекти на строи-
телството и експлоата-
цията: местоположение 
и ориентация, енерго-
потребление и енергийна 
ефективност, управление 
на водите, управление на 
отпадъците, качество на 
средата на обитаване, 
както и ефективността 
при използването на ма-
териалите и ресурсите. 
По отношение на стро-
ителните материали в 
LEED от края на 2012 г. са 
въведени и нови кредити 
(бонус точки) за матери-
али, за които има издаде-
ни екологични декларации 
за продукта (ЕДП).

На ниво строител-
ни материали обаче все 
още има недостатъчно 
развити инструменти за 
оценката им от гледна 
точка на тяхната устой-
чивост през целия им жиз-
нен цикъл. В настоящата 
статия се представя оп-
исание на методиката и 
особеностите при прила-
гането й към леките кон-
структивно-изолационни 
и изолационни бетони (га-
зобетон) по отношение 
на избраните критерии 
и индикатори, тежестни 
коефициенти, функцио-
нална единица, обхват от 
жизнения цикъл на проду-
кта и др.п.

Методика за оценка на 

бетона в контекста на 

устойчивото развитие

Целта на методиката 
е да даде инструмент на 
строителните профе-
сионалисти (архитекти, 
инженери, строители, 
надзор) за най-добър из-
бор на материали, който 
да отчита не само тех-
ническо-икономическите, 

но и екологичните им и 
социални аспекти. Иде-
ята е да се извършва 
сравнителен анализ на 
минимум две алтернати-
ви (два различни проду-
кта, например бетонни 
блокчета или керамични 
тухли, или два класа от 
един продукт, например 
класове газобетон D440 и 
D700), които да са близки 
и/или взаимнозаменяеми 
по отношение на функ-
циите и поведението им 
през експлоатационния 
цикъл на сградата. При 
това се изготвя подхо-
дящ набор от критерии, 
които би следвало да са 
общи за двете (или пове-
че) алтернативи, с оглед 
на общите възможности 
за приложение и сходните 
технически свойства.

Въз основа на методи-
ката е разработен числен 
модел, по който количест-
вено може да се оцени как 
параметрите, отнасящи 
се до поведението на 
материала през отдел-
ните етапи на жизнения 
му цикъл, допринасят за 
постигане на устойчи-
во строителство. Из-
хождайки от факта, че 
устойчивото развитие, 
респ. строителство, се 
опира на три основни 
стълба – икономически, 
социален и околна среда, 
в методиката са вклю-
чени критерии в тези 
три направления. Така се 
обхваща въздействието 
на бетона (в конкретния 
случай – газобетон) как-
то по отношение на со-
циално-икономическото 
развитие, така и върху 
околната среда. Извест-
но е, че производството 
на бетон упражнява сери-
озен натиск върху околна-
та среда най-вече поради 
използването на цимент 
- по емисии на парникови 
газове (главно СО

2
) ци-

ментопроизводството 
заема второ място в гло-
бален мащаб след стома-
нената индустрия [1].

П он ас то я щ ем  в с е 
още предимно икономиче-
ски фактори се оказват 
решаващи за производ-
ството и прилагането на 
конкретен вид бетон или 
продукт от бетон, макар 
че с политиката за енер-
гийна ефективност се 
постига и по-добра соци-

ална поносимост, и по-ви-
соко качество на живот. 
За съжаление многообра-
зието на аспекта околна 
среда и ефектът му вър-
ху избора на материали 
за строителството не 
могат да бъдат обхвана-
ти със съществуващите 
проектантски и строи-
телни практики. 

Ето защо цялостна-
та и балансирана оценка 
на трите аспекта е от 
ключово значение за де-
клариране на устойчиви 
производства и практики 
в областта на строител-
ството и в частност в 
областта на строител-
ните материали.

Използван подход

Комплексността на 
различните параметри, 
които имат отношение 
към влиянието на бето-
на върху околната среда 
(състав на бетона, тех-
нология на производство, 
разходи на енергия и су-
ровини, възможност за 
рециклиране, замърсяване 
и др.), неговите социал-
ни функции (достъпност, 
сигурност, комфорт и 
др.) и икономическата це-
лесъобразност, изисква 
прилагането на инте-
грален подход както при 
формулиране на основни-
те критерии за оценка, 
така и при определяне на 
тежестта на всеки един 
от тях при изчисляване-
то на крайните оценки на 
алтернативите. Много 
от критериите и индика-
торите са качествени и 
затова се налага тяхно-
то нормиране - например 
наличието на изолационни 
свойства се задава като 
1, а липсата на такива - 
като 0.

След преглед на въз-
можните методи за ана-
лиз и оценка, например 
на жизнения цикъл (LCA), 
мултикритериен (МКА), 
SWOT, анализ по стой-
ността на въплътената 
енергия (Embodied energy 
analysis) и други се оказа, 
че определящи са LCA и 
МКА [2].

Въпреки своята ком-
плексност и възможност-
та използваният подход 
да се прилага за оценка на 
други видове строителни 
материали, поради необ-

ходимостта от отчита-
не на множество фактори 
(количествени, качестве-
ни) и открояване на ме-
родавните от тях, за да 
бъде максимално точна, 
методиката трябва да се 
адаптира към конкретен 
продукт или група проду-
кти. 

Обект за приложение  

на методиката

Обект на настоящата 
методика са пет класа 
газобетон - D350, D390, 
D440, D600 и D700, сис-
тематизирани в табл. 1. 
Основните параметри, по 
които те се отличават, 
са обемната плътност, 
якостта на натиск и кое-
фициентът на топлопро-
водност.

Разгледани са и дру-
ги техни показатели, 
например якост на опън 
при огъване, модул на 
еластичност, равновес-
на влажност при 23°C и 
50% относителна влаж-
ност на въздуха, както 
и при 80% относителна 
влажност, пожароустой-
чивост F(REI)180, мразо-
устойчивост (15 цикъла) 
и др.

Оценка на жизне-

ния цикъл (Life-cycle 

Assessment – LCA)

Акцент на LCA са въз-
можните въздействия, 
които упражнява даде-
на дейност или продукт 
върху околната среда и 
човешкото здраве. Няма 
единствен алгоритъм, 
по който да може да се 
проведе LCA, тъй като 
е възможно обхватът 
(етапите от жизнения 
цикъл, взети предвид) на 
анализа да е различен в 
зависимост от целите и 
особеностите на обек-
та на изследването. Той 
може да варира от cradle 
to gate период, в който се 
включват всички процеси, 
свързани с продукта, до 
изхода от производстве-
ния процес, или cradle to 
grave, в който освен гор-
ния период се включват и 
тези на транспортиране, 
употреба, поддръжка и за-
вършва с разрушаването 
и депонирането на отпа-
дъка [3]. С отчитане на 
концепцията за край на 

отпадъка и изисквания-
та на новата европейска 
рамкова директива за 
отпадъците (Директива 
2008/98/ЕО) би следвало 
да се разглежда обхват 
cradle to cradle, т.е. да се 
включи и периодът, свър-
зан с рециклирането на 
отпадъка до превръщане-
то му в нов продукт, вли-
защ в нов жизнен цикъл.

Бетонът като стро-
ителен материал пред-
ставлява голямо предиз-
викателство за LCA, тъй 
като се характеризира с 
изключително многообра-
зие както по отношение 
на приложението, т.е. 
възможни са много функ-
ционални единици, така и 
по отношение на състава 
(например с използване на 
различни природни и вто-
рични ресурси в различна 
степен) и технологиите 
(заводско изготвяне на 
елементи, изливане на 
място, термична обра-
ботка, грижи в ранна въз-
раст), както по отноше-
ние на дълготрайността 
и експлоатационния пери-
од (от няколко години до 
50-100 години най-често, 
а при съоръжения за ра-
диоактивни отпадъци - и 
много повече).

Мултикритериен анализ 

(МКА)

Мултикритерийният 
анализ се прилага в слу-
чаи, когато е необходи-
мо да се разгледат мно-
жество критерии, като 
често те са различни по 
същност и начин на из-
мерване. По-сложно е при 
задачи, които включват 
отчитането не само на 
количествени, но и на 
качествени критерии, 
какъвто е случаят на па-
раметрите, свързани с 
някои социални аспекти. 
При МКА процесът на 
оценка на алтернативи-
те по зададен набор от 
критерии включва опре-
деляне на предпочитания 
(минимум, максимум, да/не 
или друг вид), задаване на 
тежестни коефициенти 
на различните критерии 
и респективно нормиране 
на данните с цел улесня-
ване на анализа. При МКА 
е използван софтуер D-
Sight, чрез който се съз-
дава т.нар. матрица на 
алтернативите (decision 
matrix), описваща опреде-
лен набор от критерии и 
възможностите на от-
делните алтернативи да 
покрият тези критерии 
[4]. При D-Sight подрежда-
нето на алтернативите 
може да стане според 
предпочитанията на по-
требителя и по различни 
критерии, включително 
такива, които нямат ко-
личествени измерения. 

Това се прави по метода 
PROMETHEE [5], който 
описва предпочитанията 
към отделните варианти 
с математическа функ-
ция, като оценката вари-
ра между 0 (не се предпо-
читат) и 1 (предпочитат 
се). 

ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ

Равнопоставеност на 

аспектите на устойчи-

вото развитие

Като изходна пред-
поставка е възприета 
равнопоставеността на 
отделните аспекти на 
устойчивото развитие, 
т.е. изискванията на со-
циалните аспекти, тези 
за икономическа целесъо-
бразност и за минимали-
зиране на въздействие-
то върху околна среда да 
бъдат удовлетворени в 
еднаква степен. По този 
начин всеки от аспекти-
те участва с един и същ 
коефициент при комбини-
рането им в края на ана-
лиза. Численият модел 
дава възможност това 
съотношение да бъде про-
меняно.

Обхват на анализа и 

функционална единица

Обхватът на анализа 
на жизнения цикъл е от 
съществено значение за 
крайните резултати, за-
това той трябва да бъде 
уточняван при интер-
претацията на резулта-
тите.

Препоръчително е да 
се обхваща целият жиз-
нен цикъл, но това поня-
кога е труднопостижимо 
- от една страна, поради 
липса на данни за някой 
от етапите, а от друга – 
големият обем информа-
ция има опасност да „за-
мъгли” част от водещите 
тенденции, а също така 
прави процеса трудоемък 
и продължителен. В мно-
го случаи е резонно обхва-
тът да бъде по-малък, но 
да съдържа достоверни 
резултати за разглежда-
ната част от жизнения 
цикъл. С оглед възмож-
ностите за обезпечава-
не на настоящия анализ 
с данни обхватът тук е 
сравнително ограничен, а 
именно cradleto-gate, т.е. 
от суровина до пласмент.

При бетона (газобе-
тона) възможностите 
за подбор на функционал-
на единица (ФЕ) също са 
няколко – например 1 m3 
или 1 m2 стена с опреде-
лена дебелина (например 
25 cm). Имайки предвид, 
че монтажният и експло-
атационният етап тук не 
са включени, е удачно да 
се използва първият вари-
ант, тоест ФЕ е 1 m3.

Таблица 1. Класове газобетон, произвеждани в България

Обемна плътност,
[kg/m3]

Якост на натиск, 
[MPa]

Коефициент на
топлопроводност , [W/mK]

350 2,0 0,09

390 2,5 0,11

440 2,5 0,12

600 5,0 0,16

700 5,0 0,17
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Газобетонът от глед-
на точка на трите аспе-
кта на устойчивото раз-
витие.

Социален аспект

Според ISO TS 21929-1 
индикаторите по този 
аспект за сгради описват 
отношението на сграда-
та към други величини 
на ниво социална устой-
чивост. Такива величини 
например са застроена 
площ, достъп до основни 
услуги, включен общест-
вен транспорт, наличие 
на открити и зелени прос-
транства, опазване на 
културното наследство, 
шум, качество на въз-
духа и др. Все още няма 
методика, по която да се 
оцени приносът на мате-
риалите към социалната 
устойчивост. Очевидно 
е обаче, че материали, 
които са по-достъпни, 
по-лесни за влагане (като 
време на строителство, 
усилия на строителите 
и др.), които са не само 
безопасни при експлоа-
тация (всички материали 
трябва да бъдат такива), 
но и допринасят за пови-
шаване на комфорта на 
обитаване и намаление 
на потребяваната енер-
гия, които подлежат на 
повторна употреба или 
са рециклируеми, могат 
да бъдат оценени като 
по-устойчиви в социален 
контекст.

Блокчетата от га-
зобетон притежават 
физически и механични 
свойства, които правят 
газобетона сред най-из-
ползваните строителни 
материали у нас. Поради 
ниската си обемна плът-

ност те допринасят за 
по-малки натоварвания в 
сградите и подпомагат 
антисеизмичното осигу-
ряване. Поради порьозна-
та си структура този вид 
бетон има много добри 
топлоизолационни свой-
ства. Това обяснява фа-
кта, че класовете D390 и 
D440, имащи най-ниските 

 коефициенти, са най-
произвеждани – заедно 
съставляват 70% от про-
извеждания газобетон. 
Други предимства, които 
правят този материал 
сериозен конкурент на 
традиционните зидарий-
ни тела от керамика, са 
негоримост и възмож-
ност да се използва като 
огнезащитен слой, без да 
отделя вредни емисии при 
пожар, шумоизолационни 
свойства, устойчив на 
гниене, плесени, насекоми 
и възможност да се ре-
циклира изцяло. Ето защо, 
разглеждайки социалния 
аспект на ниво строите-
лен материал, за нуждите 
на настоящото изследва-
не е прието меродавните 
индикатори да са обвър-
зани с техническите па-
раметри на газобетона. 
Индикаторите са групи-
рани в четири критерии: 
конструктивна функция 
(носеща,  топлоизола-
ционна и комбинирана от 
двете), физико-механични 
свойства, изолационни 
свойства и обработвае-
мост.

Икономически аспект

При разглеждане на 
икономическия аспект 
обикновено се вземат 
предвид паричните по-
тоци по време на изслед-

вания период (жизнения 
цикъл или част от него). 
За целите на настоящия 
проект (cradle-to-gate) са 
взети предвид главно раз-
ходите за производство, 
включващи разходи за: 
суровини (пясък, цимент, 
варовик, алуминиева пас-
та, гипс), транспорт (в 
случая включен към су-
ровините), маркетинг. 
Някои вторични индика-
тори като възможност 
за намаляване на бъдещо-
то енергопотребление в 
сградата, възможност за 
повторна употреба и ре-
циклиране са изключени 
на този етап от модела 
(поради оскъдни данни), но 
ще бъдат разгледани при 
едно последващо разви-
тие на модела.

Околна среда

Тук се включват някол-
ко групи индикатори, кои-
то описват въздействия-
та върху околната среда 
от гледна точка потре-
бяване на възобновяеми и 

невъзобновяеми ресурси, 
вредни емисии във въз-
духа, водата и почвите и 
изчерпване на изкопаеми 
горива.

Индикаторите са в че-
тири групи критерии: вре-
ди върху околната среда, 
потребяване на ресурси, 
потребяване на енергия, 
използване (изчерпване) 
на изкопаеми горива. Към 
аспекта околна среда мо-
гат да бъдат разгледани и 
два други фактора - локал-
ност и рециклируемост. 
Газобетонните блокчета 
в България като цяло се 
произвеждат с местни 
суровини в рамките на до 
100 км от завода, което 
обуславя малки транс-
портни разстояния, то-
ест малки вредни емисии 
от транспорт. Единстве-
ната внасяна от чужбина 
суровина е алуминиевата 
паста, но тя е с малко 
процентно съдържание в 
състава на газобетона. 
Газобетонът позволява 
до 100% рециклиране: про-
изводствените отпадъци 

обикновено се превръщат 
в пълнежен материал, во-
дата се рециклира, няма 
горивни процеси и не се 
отделят вредни газове 
в атмосферата и газо-
бетонът може да се ре-
циклира като лек трошен 
камък.

По-нататъшно разви-

тие на модела

По-нататъшното раз-
витие на модела може да 
се търси в няколко на-
правления:

- разширяване на об-
хвата на LCA и промяна на 
ФЕ, така че да се търси 
оптимално решение въз 
основа на повече крите-
рии и индикатори;

- промяна в обекта на 
изследването например 
сравнение на един или по-
вече класове газобетон 
с предимно топлоизола-
ционна функция с един или 
повече класове от друг 
вид материал със сходна 
функция (напр. керамични 
тухли), или сравнение на 
един или повече класове 
газобетон с предимно 
носеща функция с друг 
вид материал със сходна 
функция (напр. стомано-
бетон);

- комбинация от гор-
ните, което би обогатило 
представата за мястото 
на газобетона сред кон-
курентните му продукти, 
както и би създало база 
за дискусия върху отра-
жението на принципите 
на устойчивото разви-
тие и строителство вър-
ху избора (и пазара) на 
строителни материали в 
България.

Настоящата статия 
е в резултат на работа 
по научноизследователски 
проекти БН-128/11 и БН-
146/13 към ЦНИП при УАСГ. 
Авторите са признател-
ни и на „Ксела България” 
ЕООД за предоставените 
данни за производството 
на газобетон у нас.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Calkins, M., Materials 
for Sustainable Sites. John 
Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 
New Jersey, USA, 2009.

[2] Кънчева Я., Р. За-
хариева, Обобщена ме-
тодика за оценяване на 
бетона като строителен 
материал в контекста на 
устойчивото развитие, 
Сб. докл. Юбилейна меж-
дународна конференция 
УАСГ 2012 (15-17 ноември 
2012 г.), София.

[3] Cole R.J., Building 
Environmental Assessment 
M e t h o d s :  C l a r i f y i n g 
I n t e n t i o n s .  B u i l d i n g 
Research and Information, 
Vol. 27 (4/5), 1999, pp. 230-
246.

Това е сградата на Italcementi i.lab в Бергамо, Италия. Фирмата е един от най-големите 

производители на строителни материали в света. Сградата, която те са поръчали, е техен 

научен и изследователски център и се нарежда достойно сред примерите за устойчив дизайн в 

архитектурата, притежавайки един от първите LEED сертификати в Италия 



26 СТРОИТЕЛ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ петък, 13 декември 2013

Георги Сотиров

Проф. д-р арх. Янко 
Александров преподава във 
ВСУ повече от 30 години. 
Има сериозни постижения 
в областта на науката и 
практиката. „Иновацион-
ното проектиране с изо-
бретателска стъпка е от 
изключително голямо зна-
чение, тъй като нашите 
възпитаници след дипломи-
ране ще бъдат конкуренто-
способни само ако владеят 
методиката на това про-
ектиране. Движението по 
инерция, в рамките на тра-
диционното проектиране, 
не дава големи шансове 
за завоюване на призови 
места в конкурси особено 
в чужбина”, категоричен е 
професорът. Към 

методиката 

за иновационното про-
ектиране, която разработ-
ват заедно с доц. д-р арх. 
Людмила Александрова от 
същия ВУЗ, има проявен 
интерес в Прибалтика. Тя 
е оценена високо в чужби-
на по програма „Еразмус” 
на ЕС и е насочена към 
сътрудничество и мобил-
ност в сферата на висше-
то образование. Нейна 
основна цел е да насърча-
ва европейското висше 
образование, да допринася 
за разширяване и подобря-
ване на перспективите 
на студентите за карие-
ра и за междукултурното 
разбирателство чрез кон-
такти с трети страни. 
„Това лято бяхме в Рига за 
35 дни, където имахме две 
образователни програми по 
иновационно проектиране, 
т.нар. иновационен дизайн, 
които дадоха съответни-
те резултати. Тамошните 
студенти останаха довол-
ни от начина, по който пре-
зентирахме материала”, 
разказва преподавателят. 

На снимките, които 
проф. Александров показ-
ва в една от залите на 
училището, добре се виж-
да за какво иновационно 
проектиране става дума. 
Единият от идейните про-
екти за небостъргачи е за 
конкурс в САЩ, а другите 
са за оценка в Хонконг. Има 
включени много нови тех-
нологии, твърди ученият. 
На една от снимките се 
вижда проектът „Розите 
на Хонконг”, който е стиг-
нал до финала на конкурса 
в азиатския мегаполис - с 
отлична транспортна мре-
жа, поразителни търговски 
центрове, храмове и тихи 
паркови кътчета, прилични 
на оазиси за съзерцание и 
размисъл.

„Слагам акцентите на 
иновационното проекти-
ране, тъй като по-голяма 
част от аудиторията не 
познава характеристики-

те му. От 1993 г. е в сила 
Законът за патентите. 
Патентът осъществява 
правната закрила, докато 
изобретението съдържа 
световна новост, т.е. 
технически признаци, из-
обретателска стъпка и 
промишлена приложимост”, 
пояснява проф. Алексан-
дров. „Поради това, че се 
занимавам с иновационно 
проектиране повече от 30 
години, твърдя, че наша-
та методика позволява да 
преминем към иновационно 
проектиране на сгради с 

изобретателска стъпка. 
Това се вижда и от нашия 
експеримент с небостър-
гачите”, обяснява домаки-
нът.

Интегрирането  

на разнородни признаци 

в една висока сграда - 
конструктивни, функцио-
нални, екологични, техноло-
гични, в единно цяло прави 
впечатление на журито. 
Единият от критериите 
е разработката да „хване 
окото” на комисията.

„Ние това и направихме 
с представените проекти 
и иновационния дизайн в 
тях. Той е концептуален и 
е пред-предпроектно про-
учване на дизайна, който 
обаче в световните кон-
курси е от изключително 
голямо значение, защото 

оригиналната форма, коя-
то интегрира и останали-
те признаци, дава възмож-
ност да се вземе призово 
място”, обяснява ученият. 

Във ВСУ има специал-
ност инженер-архитект, 
която в страните от Бал-
канския полуостров не съ-
ществува. По нея обучават 
студенти в Дания, Герма-
ния и в други държави. Осо-
беното е, че тя развива 

инженерното мислене и 

архитектурното виждане.

 Съотношението на 
учебните часове е с извес-
тен превес на изучаването 
на архитектурата като 
дисциплина. „Студентите, 
с които сме осъществили 
проектирането на тези 
небостъргачи, са имен-
но от „Строителство и 
архитектура на сгради и 
съоръжения”. Тази специ-
алност дава на младите 
колеги по-задълбочена ар-
хитектурно-строителна 
подготовка”, категоричен 
е преподавателят.

Проф. Александров има 
към 100 изобретения. Нача-
лото е поставено с осигу-
ряване топло-, паро- и га-
зонепропускливост на фуги 
при хладилни панели. Това е 
ново решение с приложение 
в промишлените хладилни 
камери. След това учени-
ят прави изобретения в 

най-различен аспект. На-
пример разработки върху 
енергоакумулиращи връзки 
между панелите и енерго-
активни стени, които са 
изключително популярни и 
интересни в световен ма-
щаб.

След това идват слън-
чевите панели за ото-
пление на сгради. „Това са 
основните групи, в които 
имаме собствена ниша с 
изобретателска стъпка. 
Съвсем наскоро установих, 
че на сайта на Европейско-
то патентно ведомство 

тези изобретения, техни-
те реферати, са преведени 
на 22 езика – на всичките 
европейски, както и на ки-
тайски и на японски. Това 
показва изключителната 
важност и актуалност на 
иновациите на ниво изо-
бретения”, уточнява проф. 
Александров.

Изобретенията - това 
безспорно е най-високата 
стъпка, върхът на пирами-
дата, в публикационната 
информационна дейност, 
защото всяко изобретение 
се проверява от държавна 
експертиза, която поняко-
га продължава 3-4 до 5-6 
години. Изчаква се да ста-
нат ясни американските и 
други изобретения. После 
те да бъдат подадени и за-
явени у нас, да се провери 
патентната информация, 
която те съдържат, за да 

се установи дали има прин-
ципно различие. В много го-
ляма степен българските 
заявки за изобретение из-
дигат световното ниво на 
техниката. 

„Когато се промени на-
чинът на мислене, нещата 
се подреждат по коренно 
различен начин. Това се 
вижда и при световно-
известни архитектурни 
проекти и реализации. На-
всякъде имаме съвременни 
иновационни технологии, 
имаме вятърни турбини, 
използване на дъждовна 

вода, на колектори, на фо-
товолтаика, използване 
на сивите топли отпадни 
води от баните и ваните. 
Тези води може да се съби-
рат в контейнери на ета-
жите във високата сграда 
и с циркулационен контур 
и циркулационни помпи и 
топлоносител да се отне-
ма топлината и да се за-
гряват корените на расте-
нията в почвата, за да се 
осигури тяхната по-бърза 
вегeтация. 

„Във високите сгради, 
до 300 м и в супервисоките 
- над 300 м, а вече има про-
екти за небостъргачи до 
900 и 1000 м, трябва да се 
направи вертикален град 
с всичко онова, което има 
един хоризонтален. Това 
е градска мегаструкту-
ра, развита във височина. 
Трябва да имаме зеленчуко-

Градските мегаструктури се развиват във височина

ви градини, паркове, детски 
градини, офиси, хотелска 
част и апартаменти”, смя-
та ученият.

Новото при проекти-
те на проф. Александров и 
неговите студенти е, че 
вкарват в небостъргачи-
те и водни турбини. Езеро 
би могло да дава вода на 
няколко етажа по-надолу и 
да върти турбините, кои-
то да произвеждат ток за 
захранване на останалите 
съоръжения и инсталации 
по етажите. Обичайно е 
на покрива на небостър-
гача да има площадка за 
хеликоптери таксита. По-
мислено е и за 

автономното захранване на 

вертикалния град. 

Особено важно е т.нар. 
„гасене на колебанията”, 
тъй като при небостър-
гачите това е един много 
важен момент. Разработе-
ни са идеи и за евентуал-
ните бедствия, при които 

трябва да има достатъчно 
пътища за евакуация.

Преди да могат да из-
пълнят като графично ком-
пютърно оформление за-
данието на професора си, 
студентите са изучавали 
композиция, въведение в 
проектирането, слънче-
ви системи за отопление, 
иновационни технологии, 
иновационно проектиране. 
Конструктивните решения 
и строителните системи 
заемат сериозно място в 
решенията при такъв про-
ект, тъй като трябва да 
се осигури пространстве-
ната устойчивост, да се 
избере материал… Сега 
в Югоизточна Азия напри-
мер бамбукът е много по-
пулярен и специалистите 
търсят иновативни реше-
ния за неговото разширено 
приложение. 

Проф. д-р арх. Янко Александров е роден през 1947 г. в Мездра. 
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И днес край Бяла мос-
тът на уста Колю Фичето 
буди възхищение. Родният 
инженерно-строителен ге-
ний е прибавил към негово-
то наследство шедьоври, 
които се родеят с едни от 
най-добрите образци на 
мостовото строителство 
в Европа и света.  

Първенецът на Балканите

В България има около 
1,400 млн. кв. м мостове. 
Виадуктите през Стара 
планина по протежение-
то на автомагистрала 
„Хемус” са едно от без-
спорните постижения 
на строителите ни през 
ХХ в. Пръв сред тях е „Бе-
бреш” - най-високият на 
Балканския полуостров, 
открит за движение през 
1985 г.  Дължината му 
е 720 м, а колоните са с 
внушителната височина 
от 130 м. Конструкция-
та му включва предвари-
телно напрегнати греди 
с дължина по 60 м. Те са 
разположени над 12 равни 
отвора. Изборът на отно-
сително малки отвори на 
гредите е направен с цел 
да се използва наличната 
технология за тяхното 

производство. 
Заслужено внимание 

предизвикват и завърше-
ните през 1999 г. виадук-
ти около Правец с отвори 
до 140 м, изпълнени за пръв 
път у нас по технология-
та на конзолно бетони-
ране. Основното в инова-
ционния начин е в това, че 
мостът нараства симе-
трично на стълба, докато 
две съседни връхни кон-
струкции от съоръжение-
то се срещнат. При това 
вниманието е насочено 
към инсталацията за кон-
золно бетониране и над-
вишенията на конзолите, 
така че те да се срещнат 
при минимални разлики във 
височината. Дължината 
на отделните сегменти е 
от 3 до 5 м в зависимост 
от капацитета на инста-
лацията. Постигнато е 
върхово качество, така че 
и до този момент по кон-
струкцията и настилката 
не са констатирани никак-
ви проблеми. 

Развитието на мето-
да за конзолно бетонира-
не през годините у нас 
е много показателно. В 
началото предпазливо са 
подпирали връхната кон-
струкция на двойка коло-
ни, работещи предимно 
на „опън-натиск”. По този 
начин е направен първият 
у нас конзолно изграден 
мост на река Марица в 
Пловдив и след това е при-
ложен на автомагистрала 
„Хемус”. Следва постепен-
но изпълнението на връх-
ната конструкция върху 
една стройна колона. Впо-
следствие се изпълнява 

и връхна конструкция от 
лек бетон. Тъй като тук 
от особено значение са 
метеорологичните проце-
си, това изисква много ин-
формация и знания по от-
ношение пълзене и съхнене 
на бетоните, в това число 
и на високоякостните ма-
териали, а именно в тези 
области българските спе-
циалисти са признати в 
света. 

По-късно започва и из-
ползването на метода в 
съчетание с ванти, дъги 
и други конструктивни 
елементи, какъвто е слу-
чаят с Дунав мост 2, и 
конзолен монтаж с ниски 
ванти. Това е технологи-
ята, по която се строят 
мостове със средни отво-
ри, и по всяка вероятност 
по нея ще бъдат изградени 
и следващите мостове по 
река Дунав в българския 
участък, твърдят спе-
циалистите. Ползван е 
опитът на Норвегия с над 
200 изпълнени съоръжения, 

като у нас е приложен тех-
ният модел на кофриране 
на връхната конструкция. 

Следва да се отбеле-
жи, че следващият мост 
по тази технология е из-
пълнен на граничния про-
ход Маказа, но вече по 
изцяло български проект. 
В момента има изготвен 
проект за съоръжение 
в Кърджали между квар-
талите „Крайно село” и  
„Възрожденци”. Вероятно 
съоръженията на около-
връстния път на Габрово 
също ще бъдат изпълнени 
по иновационния метод, 
като предложението е съ-

оръжението да е с отвор 
240 м, който е необходим 
от гледна точка преодо-
ляване на разстоянието 
и максимално облекчаване 
на инсталацията за кон-
золно бетониране. Това ще 
бъде постижение, което 
ще нареди страната ни в 
първите десет в света и 
ще даде самочувствие на 
проектанти и строители, 
както и на управляващите 
проектите. 

При изграждането на 
съоръженията по автома-
гистрала „Тракия” отново 
са приложени иновацион-
ни подходи - усилване на 
мостове с помощта на 
полимерни материали за 
преминаване на тежки во-
зила, използване на инте-
грални и полуинтегрални 
конструкции, внедряване 
на устройства за разсей-
ване на енергията при зе-
метръс и други.

Редица специалисти 
отбелязват, че някои от 
конструкциите с тънки 

единични колони на част 
от надлезите по пътя за 
Пловдив са определено 
грозни. Разбира се, има 
гредови и рамкови сто-
манобетонни конструк-
ции, които са естетично 
красиви и вдъхновяващи. 
Такъв е например сглобяе-
мият надлез на магистра-
ла „Тракия”, проектиран от 
инж. Асен Георгиев.

Мостовете на Дунав

Дунав мост, наричан 
още Мост на дружбата, е 
стоманен фермов мост с 
дължина 2,8 км и минава на 
височина от 30 м над вода-
та. Изграден е на две нива 
с трасета за влакове и ав-
томобили. Средната част 
с дължина 85 м може да се 
повдига и да пропуска го-
леми кораби. Проектът е 
на архитект Георги Овча-
ров, а порталите на бъл-
гарския и румънския бряг, 
както и орловите глави по 
неговата дължина са дело 

на украинския скулптор 
Михайло Парашчук.

Открит е официално 
за експлоатация на 20 юни 
1954 г., като за времето 
си е най-големият комби-
ниран мост с железопът-
на линия и за автомобилен 
трафик в Европа. Строен 
е две години и половина 
от България и Румъния в 
сътрудничество с тога-
вашния Съветски съюз. 
Историческата справка 
показва, че замисли за 
неговото изграждане има 
още от ХVIII в., а в края 
на ХIХ в. е имало между-
народен конкурс, в който 
е участвал и инж. Густав 
Айфел, автор на едноимен-
ната кула в Париж. 

Мостът „Нова Европа“, 
също известен и като Ду-
нав мост 2, свързва гра-
довете Видин и Калафат. 
С изграждането на моста 
транспортната мрежа 
на България съществено 
се отваря и се интегрира 
по-тясно в европейските 
транспортни мрежи. Про-
ектът е част от пане-
вропейския транспортен 
коридор номер 4 и има клю-
чово значение за цялата 
югоизточна транспортна 
ос на Европа и на тран-
севропейската мрежа с 
възможностите за ком-
биниран транспорт и за 
прехвърляне на определени 
обеми трафик от шосе на 
железница.

Мостът е с дължина 
1971 м, като включва по 
две пътни ленти във всяка 
посока, единична електри-
фицирана железопътна 
линия и велосипедна алея. 
Естакадата за влаковете 
е 612 м. Работите по ин-
фраструктурата включ-
ват изграждане на нова 
товарна железопътна 
гара и седем км нова же-
лезопътна линия, рекон-
струкция на съществува-
щата пътническа гара и 
строителство на четири 
пътни възела на две нива. 
Вероятно строителите на 
мостове в България ще са 
доволни и от факта, че не-
отдавна бе приета декла-
рация между България и Ру-
мъния за изграждането на 

трети мост на река Дунав 
при Силистра - Кълъраш. 

Изящните градски кон-

струкции

Примери за изящни мо-
стове, или още наричани 
надлези, в София са тези 
на колелото на Четвърти 
километър и естакадата 
към аерогарата, дълга 
2245 м. Изпълнението на 
проекта е дело на инж. 
Атанас Георгиев и други 
опитни строители. Неза-
висимо че напоследък се 
налага все повече практи-
цизмът пред пищността 
на конструкции като тези 
на Орлов или Лъвов мост, 
които не биха се възприели 
в наши дни, в двата проек-
та са приложени варианти 
за архитектурна намеса в 
мостовите конструкции, 
така че да се получи хар-
монично излъчване. 

Аспаруховият мост във 
Варна е открит на 8 сеп-
тември 1976 г. Построен, 
за да бъде единствената 
връзка през плавателния 
канал, свързващ Варнен-
ското езеро с Черно море, 
той отдавна се е превър-
нал в един от символите 
на града. Чрез него квар-
талите „Аспарухово” и 
„Галата” постепенно се 
интегрираха с централ-
ната част на града. Дълго 
време съоръжението бе с 
най-голям отвор в Бълга-
рия - 160 м, но отстъпи 
първенството на моста 
Видин -Калафат, който 
има няколко отвора от 
180 м.

Средната част на Ас-
паруховия мост е стома-
нена непрекъсната греда 
с три отвора с височина 
50 м, проектирана от Ди-
митър Димитров, а подхо-
дите към нея са от стома-
нобетонни прости греди. 
Преди да бъде построен, 
транспортът между Варна 
и Бургас е бил затруднен. 
Каналът между езерото 
и морето е преодоляван 
посредством подвижен 
метален мост, вдигащ се 
при преминаване на кора-
би, който съществува и 
понастоящем. 

Категоричен шампион е виадуктът „Бебреш”

Образецът, оставен от Колю Фичето край Бяла

Изходът от София е белязан от сложно съоръжение Старият и новият жп мост към Свиленград

„Бебреш” е първенецът на Балканите
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„Цветовете се виж-
дат само при светлина!” 
Тази мисъл на древногръц-
кия философ Аристотел е 
ключът към възприятие-
то на света. В интерио-
ра осветлението е един 
от най-важните фактори. 
Изкуството да съчетаеш 
светлината и сенките е 
игра на фантазията при 
оформянето на дизайна на 
жилището. Понякога ефек-
тите, които се постигат 
посредством комбинира-
нето на различни осве-
тителни тела, могат да 
бъдат по-силни дори от 
артистичното излъчване 
на самото обзавеждане.

Характерът на дома

Когато говорим за ин-
териор, повечето от нас 

го свързват най-вече с 
мебели, декорация, цвето-
ве на стените и завеси-
те, но невинаги с един от 
най-важните му елемен-
ти – осветлението. То е 
от особено значение, ако 
искате домът ви да е не-
повторим и да демонстри-
ра характер. Всичко зави-
си от правилния подход и 
избора на осветителни 
тела. А той е обусловен 
и от стила, в който е из-
пълнено обзавеждането 
на помещенията. За да 
видим неговата прелест, 
е необходима светлина. С 
естествената природата 
ни дарява само част от 
денонощието, а  изкуст-
вената - нейните видове, 
сила и ефекти, определя 
човешката креативност.

В зависимост от тър-
сения резултат съществу-
ват различни и интересни 
варианти. Най-стандарт-
ният е централното ос-
ветление, при което то е 
поставено в средата на 
тавана и разпръсква рав-
номерно лъчи в стаята. 
Такъв подход е подходящ 
за всяко от помещенията, 
като най-често е срещан в 
дневната. 

Част от атракцията

Един източник невина-
ги е достатъчен, затова 
например в работния каби-
нет или кухнята се налага 

поставянето на локално 
допълнително осветление 
и тогава има възможност 
за различни ефекти. Осве-
тителното тяло може да 
бъде едно или съставено 
от няколко части, които 
да се включват от самос-
тоятелни ключове. Срав-
нително ново решение е 
поставянето на устрой-
ство, което равномерно 
намалява или увеличава 
светлината. Друг модер-
нистичен вариант е ком-
бинацията от неонови 
тръбички и обикновени 
крушки, аранжирани в ори-
гинална форма.

Първите са много ярки 
и не е добре да се поста-
вят на централно място. 
А крушките с помощта 
на малко тел може да се 
превърнат в кълбо от пре-
плетени жици и светлина, 
което да играе ролята на 

истинско слънце в поме-
щението. Остават си не-
заменими и класическите 
настолни лампи с абажур 
и полилеите в стил art 
nouveau. Много актуални 
са и лампите с рисувани 
абажури, най-вече с аб-
страктни образи, които 
придават особена артис-
тичност на дома. 

Осветлението може 
както да подчертае някой 
ефект в интериора, така 
и да покаже някой дефект, 
затова трябва внимател-
но да се подхожда към из-
бора на мястото и вида, в 
което не е излишен и съ-
ветът на професионален 
дизайнер.

Важно е да се избере 

стилът  

Играта на светлини 

и сенки трансформира 
със силното си въздейст-
вие сцената на домашния 
интериор. Подборът на 
различните по форма и 
функционално предназна-
чение осветителни тела и 
тяхното правилно използ-
ване предопределя ефек-
тивността, но показва и 
характер чрез избрания 
стил. 

Забелязват се няколко 
основни тенденции. Сем-
плост и стабилност са 
отличителните белези на 
минимализма, при който 
принципът е „малкото е 
много“. В една стая лам-
пата е ключова фигура от 
интериорната простран-
ствена композиция. Колко-
то по-малко са мебелите, 
толкова повече акцентът 
пада върху отделните де-
тайли.

Оригинални и цветни 

решения се забелязват при 
стила ретро, където може 
да се стигне до крайност, 
без да се премине грани-
цата на позволеното. В 
обзаведено по този начин 
помещение лампата може 
да бъде главно действащо 
лице, независимо дали е ан-
тикварна или съвременно 
производство, защото тук 
е важно да се демонстрира 
индивидуалност.

Силата и технологи-
ята са двете линии на 
индустриалния дизайн, 
където фабрични елемен-
ти придават специфична 
индивидуалност. В сво-
еобразната асоциация с 
промишлени помещения 
лампата показва директно 
линиите и материалите, 
от които е изработена. 
Този тип продукти особе-
но импонират на хай-тек 

стила на обзавеждане на 
жилища. Подходящи са 
също и за просторни поме-
щения, конферентни зали, 
трапезарии, антрета. 

И все пак въпреки из-
лъчването на оригинални 
идеи от тези стилове, 
като че ли еклектичният 
си остава най-разпрос-
транен. Подвижност, про-
менливост, спонтанност 
маркират основните линии 
в него. Това подсказва, че 
всичко си струва да бъде 
комбинирано, стига да не 
се стига до забраненото 
като естетическо въз-
приятие. В помещение, 
изпълнено по този начин, 
лампата може да бъде де-
корирана в силни или меки 
цветове, със сложни или 
опростени форми, израбо-
тена от естествени или 
индустриални материали. 
Всичко е добре прието, ако 
хармонира с интериора и 
декорацията на помеще-
нието.

Добрите примери

Дизайнът на осветле-
нието може да промени 
всяка атмосфера и на-

строение. Доказват го 
постиженията на итали-
анската компания Lucente 
и на Константин Вортман 
от студиото Büro für Form, 
Германия. Общото между 
двете тъй различни иначе 
направления са светлинна-
та игра, отблясъците, ню-
ансите и ефектите, които 
могат да бъдат по-силни 
дори от самото обзавеж-
дане. Силата и внушение-
то на светлината, нейно-
то въздействие и мощен 
интериорен ефект е вдъх-
новението на творците.

Lucente показва ком-
бинация от елегантност 
и функционалност на ор-
ганични форми. Това е 
проект, създаден на ба-
зата на убеждението, че 
осветителните обекти с 
добър дизайн могат да по-
добрят качеството на съ-
временния живот поради 
функционалната си есте-
тика. Lucente се опитва да 
създаде свое тълкувание и 
приложения на това силно 
въздействие във всеки-
дневието. Излъчващите 
елементи в някои от ко-
лекциите са геометрични 
и подредени, в други – ди-

намични, а в някои случаи 
на пръв поглед – съвсем 
неопределени структури, 
създадени все едно на слу-
чаен принцип. Това е сякаш 
своеобразно отражение 
на динамичния, понякога 
объркан, но никога равен и 
спокоен съвременен начин 
на живот. Осветител-
ните тела на студиото 
имат различен характер, 
създават множество от 
различни впечатляващи 
образи и интериорни роли, 
които изпълняват, но чрез 
своя силен дизайн и при-
съствие никога не оста-
ват незабелязани.

В друг,  извънземен 
свят ни пренася колекци-
ята Alien на Константин 
Вортман от студиото 
Büro für Form. Като че ли 
пришълци от друга галак-
тика превземат интери-
орното пространство. 
Странни създания, макар 
и леко плашещи, се спус-
кат леко по въже и сякаш 
чрез светлината си се оп-
итват да осветят пода и 
да осъществят контакт 
със земните жители. Но 
всъщност тези ефирни, 
почти безтегловни на-
шественици излъчват до-
бра, съвсем приятелска и 
топла светлина. Креатив-
ната идея интерпретира 
свободата на формите на 
осветителните тела и 
е вдъхновена от научно-
фантастичните филми. 
Колекцията включва не 
само светещите висулки, 
спускащи се по въже, но и 
настолни лампи, стенни 
аплици, а дори и варианти 
за външно осветление. 

Alien не само изненад-
ват с необичайните си 
форми, но определено са и 
много забавни, перфектно 
решение за всеки люби-
тел на вълнуващи емоции, 
стремящ се да шокира 
своите гости.

Д е ъ , 3 де е ври 0 3

ЛюдЛю милил Митакевд

„Цветовете се виж-
дат само при светлина!” 
Тази мисъл на древногръц-
кия философ Аристотел е 
ключът към възприятие-
то на света В интерио

поставвянето на локално 
допълнително осветление 
и тогава има възможност 
за различни ефекти. Осве-
тителното тяло може да 
бъде едно или съставено 
от няколко части, които 
да се включват от самос

и сенки трансфоф рмира 
със силното си въздейст-
вие сцената на домашния я
интериор. Подборът наа 
различните по форма иии 
функционално предназна--
чение осветителни тела и 
тяхното правилно използ

 

Lucente предлага тази игра на фантазията за всекидневната

Пришълците идват
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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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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”
Описание: Предмет на настоящата обществена 

поръчка е определяне на изпълнител за доставка и мон-
таж на ограничителни системи за пътища по републи-
канските пътища на територията на страната, сто-
панисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона 
за пътищата по обособени позиции (от 1 до 6), както 
следва: - Обособена позиция № 1. Северозападен район, 
по области и класове: АМ, I, II и III клас на територия-
та на ОПУ Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен; - 
Обособена позиция № 2. Северен централен район, по 
области и класове: АМ, I, II и III клас на територията на 
ОПУ Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра; 
- Обособена позиция № 3. Североизточен район, по об-
ласти и класове: АМ, I, II и III клас на територията на 
ОПУ Варна, Добрич, Търговище и Шумен; - Обособена 
позиция № 4. Югоизточен район, по области и класове: 
АМ, I, II и III клас на територията на ОПУ Бургас, Сли-
вен, Стара Загора и Ямбол; - Обособена позиция № 5. 
Южен централен район, по области и класове: АМ, I, II 
и III клас на територията на ОПУ Кърджали, Пазарджик, 
Пловдив, Смолян и Хасково; - Обособена позиция № 6. 
Югозападен район, по области и класове: АМ, I, II и III 
клас на територията на ОПУ Благоевград, Кюстендил, 
Перник, София. Изпълнението на обществената поръч-
ка включва дейности, които са свързани с доставката 
и монтажа на ограничителните системи за обезопа-
сяване на републиканските пътища и представляват 
условие, следствие или допълнение към него, а именно: 
1. Доставка на: • ограничителни системи за пътища 
за пътна част, единична със степен на задържане от 
N2 до H2 с различни зони на действие; • ограничителни 
системи за пътища за пътна част, двойна със степен 
на задържане H2 с различни зони на действие; • ограни-
чителни системи за пътища за съоръжения със степен 

на задържане от Н1 до H4 с различни зони на действие; 
• елементи за начало/край на ограничителни системи 
за пътища за пътна част със степен на задържане 
от N2 до H2 с различни зони на действие; • преходни 
елементи при различни видове ограничителни систе-
ми и при дилатационни фуги; • светлоотразители; • 
парапет за автомобили и пешеходци със степен на 
задържане не по-малка от Н1 и височина не по-малка 
от 1100 мм; • парапет за пешеходци с височина не по-
малка от 1100 мм; • измиване, премахване на корозия, 
обработка с грунд и 2 (два) пласта феролитна боя на 
съществуващи ограничителни системи и парапети; 
• ремонт на ограничителни системи. 2. Монтаж на: 
• ограничителни системи за пътища за пътна част, 
единична със степен на задържане от N2 до H2 с раз-
лични зони на действие; • ограничителни системи за 
пътища за пътна част, двойна със степен на задър-
жане H2 с различни зони на действие; • ограничител-
ни системи за пътища за съоръжения със степен на 
задържане от Н1 до H4 с различни зони на действие; 
• елементи за начало/край на ограничителни системи 
за пътища за пътна част със степен на задържане 
от N2 до H2 с различни зони на действие; • преходни 
елементи при различни видове ограничителни систе-
ми и при дилатационни фуги; • светлоотразители; • 
парапет за автомобили и пешеходци със степен на 
задържане не по-малка от Н1 и височина не по-мал-
ка от 1100 мм; • парапет за пешеходци с височина 
не по-малка от 1100 мм; • ремонт на ограничителни 
системи. 3. Ограничителните системи следва да бъ-
дат придружени със сертификати за СЕ маркировка 
и документи, деклариращи съответствието с БДС 
EN 1317; 4. Отстраняване на проявени дефекти през 
гарантираните експлоатационни срокове, определени 
с договора за възлагане на обществената поръчка.

Възложител: Община Лозница
Описание: Обектът на настоящата обществена 

поръчка e избор на изпълнител на СМР за реализи-
рането на проект „Реконструкция и модернизация на 
спортен и младежки център и изграждане на спортни 
площадки на територията на община Лозница”. Дей-
ностите по изпълнение на тази обществена поръчка 
включват нуждата от подобряване състоянието на 
общинската материална спортна база, обхващаща 
най-вече следните подобекти: 1. Реконструкция и 
модернизация на младежки дом, гр. Лозница; 2. Рекон-
струкция и модернизация на спортна зала, гр. Лозница; 
3. Изграждане на спортна площадка и реконструкция 

и модернизация на съблекалня в УПИ I, кв. 24, гр. Лоз-
ница, община Лозница; 4. Изграждане на спортна пло-
щадка в УПИ I, кв. 40, с. Сейдол, община Лозница; 5. 
Изграждане на спортна площадка в ПИ73002.501.118, 
с. Трапище, община Лозница; 6. Изграждане на спортна 
площадка в УПИ I, кв. 9, с. Веселина, община Лозница; 
7. Изграждане на спортна площадка в УПИ IX, кв. 26, 
с. Ловско, община Лозница; 8. Изграждане на спортна 
площадка в УПИ VI 117, кв. 20, с. Каменар, община Лоз-
ница; 9. Изграждане на спортна площадка в УПИ XI, 
кв. 36, с. Синя вода, община Лозница; 10. Изграждане 
на спортна площадка в ПИ 24092.501.17, кв. 5, с. Бели 
Лом, община Лозница.

Възложител: Община Трън
Описание: Обществената поръчка е в изпълне-

ние на Договор № 14/321/01310 от 27.11.2012г., финан-
сиран по мярка 321 „Основни услуги за населението 
и икономиката в селските райони” от Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепе-
на от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР). Изпълнението на предви-
дените СМР е насочено към подобряване качеството 
на живот на населението в община Трън и повишаване 
привлекателността на общината като добро място 
за живеене, физическа активност и инвестиции. В 
резултат на инвестицията по проекта ще бъдат 

постигнати следните конкретни цели: да се изгради 
и модернизира спортната инфраструктура за утвър-
ждаване на здравословен начин живот; да се създадат 
условия за спортни прояви – на местно, регионално и 
национално ниво - предназначени за всички възрасти, 
в това число за хора с увреждания и хора в нерав-
ностойно положение; да се повиши индивидуалната 
мотивация на хората за системни самостоятелни 
занимания с физическа активност за по-добро здра-
ве, дееспособност и дълголетие; община Трън да се 
превърне в предпочитано място за реализиране на 
инвестиционни намерения; да се катализира разви-
тието на района и да се увеличи заетостта.

Наименование: Определяне на изпълнител за доставка и монтаж на огра-
ничителни системи за пътища по републиканските пътища на територията на 
страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пъти-
щата по обособени позиции (от 1 до 6), както следва: - Обособена позиция № 1. 
Северозападен район, по области и класове: АМ, I, II и III клас на територията на 
ОПУ Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен; - Обособена позиция № 2. Северен 
централен район, по области и класове: АМ, I, II и III клас на територията на ОПУ 
Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра; - Обособена позиция № 3. Се-
вероизточен район, по области и класове: АМ, I, II и III клас на територията на ОПУ 
Варна, Добрич, Търговище и Шумен; - Обособена позиция № 4. Югоизточен район, по 
области и класове: АМ, I, II и III клас на територията на ОПУ Бургас, Сливен, Стара 
Загора и Ямбол; - Обособена позиция № 5. Южен централен район, по области и кла-
сове: АМ, I, II и III клас на територията на ОПУ Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смо-
лян и Хасково; - Обособена позиция № 6. Югозападен район, по области и класове: 
АМ, I, II и III клас на територията на ОПУ Благоевград, Кюстендил, Перник, София.

Наименование: Избор на изпълнител на СМР за реализирането на 
проект „Реконструкция и модернизация на спортен и младежки център и 
изграждане на спортни площадки на територията на община Лозница”.

Наименование: Извършване на строително-монтажни работи по про-
ект: „Повишаване качеството на живот на населението на община Трън чрез 
инвестиции в центровете за спорт”.

Oсн. предмет: 34928100 - Мантинели 
Прогнозна стойност: 19 999 998 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 48
Срок за получаване на документация за участие:  

30.12.2013 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие:  09.01.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Сградата на Агенция 

„Пътна инфраструктура”
Дата: 10.01.2014 г. Час: 13:00
За контакти: инж. Eлена Асенова / инж. Мария 
Лулева
Факс: 02 9173398
Адрес: бул. „Македония” № 3
Адрес на възложителя: www.api.government.bg
Телефон: 02 917339
E-mail: e.asenova@api.bg

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Общо количество или обем: Извършване на стро-
ително-монтажни работи по проект: „Повишаване 
качеството на живот на населението на община 
Трън чрез инвестиции в центровете за спорт”. 
Дейностите, предмет на строително-монтажни-
те работи, включват: реконструкция на футболно 
игрище с площ от 5452 м2, изграждане на трибуни 
с площ от 853 м2, козирка, изграждане на малка 
сграда с обслужващи функции за посетителите 
на стадиона с площ от 95 м2 и осветителна сис-
тема на градски стадион в гр. Трън, находящ се 
в УПИ стадион по плана на гр. Трън, обл. Перник, 
представляващ общинска собственост с обща 
площ от 17 690 м2, като във функционалната схема 
влиза и съществуващата двуетажна обслужваща 
сграда (включваща съблекални с тоалетни възли 
за отборите, канцеларии и съдийски помещения), 
наскоро ремонтирана, поради което не е предмет 
на проектното решение. Изграждане на много-
функционалният спортен комплекс - предвиден да 
се изгради в общински имот - УПИ-I, кв. 29, по плана 
на гр. Трън, общ. Трън, обл. Перник, с обща площ 
от 4715,30 м2. Спортният център се състои от 
многофункционална спортна зала със застроена 
площ от 340,30 м2 (РЗП 489,36 м2) и спортни съ-
оръжения и площадки на открито, групирани в 5 
зони, както следва: 1-ва зона - комбинирано игри-
ще за баскетбол, волейбол и хандбал/бадминтон 
с площ от 552 м2 – игрището не е предназначено 

за провеждане на професионални състезания, а за 
тренировъчни и любителски игри и мероприятия. 
Комбинираното игрище разполага и със зона с три-
буни, оразмерена за 280 дущи, като са предвидени 
и места за хора в неравностойно положение. 2-ра 
зона - игрище за тенис на корт с площ от 607 м2. 
3-та, 4-та и 5-а зона - детска площадка, площад-
ка за фитнес на открито и площадка за тенис 
на маса и шах. Площадките на открито заедно с 
трибуните и стълбите са с площ от 1419,50 м2. 
Зелените площи са с площ от 1796,50 м2.
Прогнозна стойност: 3 682 354 лева
Краен срок за изпълнение: 

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

13.01.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие:  23.01.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Офертите ще бъдат 
отворени, разгледани, оценени и класирани от ко-
мисия, която ще започне своята работа в област 
Перник, община Трън, гр. Трън, п.к. 2460, пл. „Владо 
Тричков” №: 1.
Дата: 27.01.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Екатерина Цветанова – гл. спец. 
европейски програми
Факс:  0884 898902
Адрес: пл. „Владо Тричков” №: 1
Адрес на възложителя: http://www.tran.bg
Телефон:  07731 9616
E-mail: obshtina_tran@mail.bg

Oсн. предмет: 45212220 - Строителни и монтаж-
ни работи по общо изграждане на многоцелеви 
спортни съоръжения 
Общо количество или обем: Дейностите по из-
пълнение на тази обществена поръчка включват 
нуждата от подобряване състоянието на об-
щинската материална спортна база, обхващаща 
най-вече следните подобекти: 1. Реконструкция 
и модернизация на младежки дом, гр. Лозница; 2. 
Реконструкция и модернизация на спортна зала, 
гр. Лозница; 3. Изграждане на спортна площадка 
и реконструкция и модернизация на съблекалня в 
УПИ I, кв. 24, гр. Лозница, община Лозница; 4. Из-
граждане на спортна площадка в УПИ I , кв.40, с. 
Сейдол, община Лозница; 5. Изграждане на спортна 
площадка в ПИ73002.501.118, с. Трапище, община 
Лозница; 6. Изграждане на спортна площадка в УПИ 
I, кв. 9, с. Веселина, община Лозница; 7.  Изграждане 
на спортна площадка в УПИ IX, кв. 26, с. Ловско, об-
щина Лозница; 8. Изграждане на спортна площадка 
в УПИ VI 117, кв. 20, с. Каменар, община Лозница; 9. 

Изграждане на спортна площадка в УПИ XI, кв. 36, 
с. Синя вода, община Лозница; 10. Изграждане на 
спортна площадка в ПИ 24092.501.17, кв. 5, с. Бели 
Лом, община Лозница.
Прогнозна стойност: 4 479 948 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 7
Срок за получаване на документация за участие: 

24.01.2014 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 03.02.2014 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: в сградата на община 
Лозница на адрес гр. Лозница, ул. „Васил Левски” 
№ 6
Дата: 04.02.2014 г. Час: 13:00
За контакти: Метин Мустафов
Факс: 08745 2403
Адрес: ул. „Васил Левски” № 6
Адрес на възложителя: www.loznitsa.bg
Телефон: 08475 2551
E-mail: obloznica@abv.bg Още на: www.vestnikstroitel.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   

ие: ИзИзвъвършршваванене ннаа стстророитителелноно-ммононтатажнжнии рарабоботити ппоо прпроо--

Строителство и ремонт на пътища, ВиК

тел.: 032/940-781, 0889/219-769, 0886/888-610, 0886/888-611
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Проект за създаване на сис-
тема от пълни с въздух тапи 
може да спести милиарди долари 
при бъдещи наводнения на голе-
мите градове. Ако мощен ураган 
като „Санди” удари крайбрежен 
мегаполис какъвто е Ню Йорк, 
метрото му може да бъде защи-
тено от бушуващите вълни с 
помощта на огромни надуваеми 

тръби. Те ще запълват входове-
те подобно на гигантски запу-
шалки.

Спасителните съоръжение 
са направени от материал, 
който на външен вид наподобя-
ва плетеница от автомобилни 
предпазни колани, уточняват от 
фирмата създател International 
Latex Corporation Dover.

Когато бъдат надути авто-
матично, елементите ще при-
лепнат плътно към стените 

на тунелите и ще попречат на 
водата да нахлуе в тях. На пръв 
поглед изобретението може да 
звучи странно, но единствено-
то, което трябва да направят 
специалистите, е да разполо-
жат тръбите на ключовите 
места в подземната железница. 
Експерименталните модели се 
пълнят с въздух в рамките на 
половин час, като се очаква при 
усъвършенстваните времето 
да се намали наполовина.

Ню Йорк скоро няма да се плаши от урагани като „Санди”

Неотдавна у нас има-
ше кампания за справяне с 
грозната картинка на фа-
сове, осеяли улиците. Ре-
зултатът не е блестящ. 
Друг подход предлагат 
управата на Ванкувър в 
Канада и местната фирма 
TerraCycle. Те започнаха 
пилотна програма, в рам-
ките на която, фасовете 
ще бъдат събирани за ре-
циклиране.

Остатъците от ци-
гари не се разграждат с 
години и са силно токсич-
ни за водните организми. 
Оказва се обаче че мо-
гат и да бъдат полезни 
за нещо. Като част от 
програмата „Бригада за 
цигарени отпадъци“ 110 
контейнера за рецикли-
ране на фасове ще бъдат 
инсталирани на няколко 
места в центъра на Ван-
кувър. Идеята е угарките 
да не попадат в депата, 
като в същото време няма 
да замърсяват улиците. 

Хората ще бъдат допъл-
нително насърчавани да 
събират фасовете от до-
мовете си и работните си 
места, за да ги предават 
за преработка. Целулозни-
ят ацетат от тях ще се 
използва за производство-
то на промишлени проду-
кти като транспортни па-
лети. Катранът, получен 
при преработката, ще се 
компостира.

Програмата „Бригада 
за цигарени отпадъци“ е 

част от плана за дейст-
вие „Най-зелен град 2020“, 
според който Ванкувър ще 
се стреми да стане най-
екологичното селище до 
2020 г. Местните власти 
предвиждат и строител-
ство на LEED сертифици-
ран конгресен и изложбен 
център, въвеждането на 
програма за споделяне на 
коли, както и използването 
на рециклирана пластмаса 
за строителството на пъ-
тища.

Има много теории за произхода на 
земетресенията. В една от тях се 
твърди, че преди трус има аномално ко-
лебание на магнитното поле на Земята. 
С помощта на нов уред може да се чуе 
диханието на планетата, твърди ук-
раинецът Николай Мезин. Той предлага 
устройство срещу два долара, с което 
не само се предсказват природни ката-
клизми, но и в случай на авария могат да 
се издирват затрупани миньори.

Ученият от Донецк е разработил 
специален датчик за измерване на елек-
тромагнитните полета в широкия диа-
пазон от нула до десетки гигахерца. В 
досегашната практика за всеки диапазон 
от спектъра са се използвали отделни 
уреди. Устройството на Мезин обхваща 
всички честоти, включително и така на-
речените малки величини. Това е нужно 

например, за да се прогнозират изключи-
телни събития.

Уредът е много евтин, защото се из-
ползва иновационен материал – феритно 
фолио с особен състав, който ученият 
пази в най-строга тайна. С това фолио 
могат да се оборудват и детектори за 
търсене на мини дори под вода.

Бригадите за отпадъци в действие

Умни прозорци, кои-
то променят цвета или 
прозрачността си чрез 
електрически заряд, се 
разработват отдавна. Но 
за първи път екип учени 
създаде ново покритие, 
което може да се включ-
ва чрез електрически ме-
ханизъм за регулиране на 
количеството топлина и 
светлина. В национална-
та лаборатория „Лорънс 
Бъркли” в Калифорния се 
изпробва прозрачен филм, 
използващ нанокристали. 
Микроскопичните клъсте-
ри от атоми могат да 
променят дължината на 
вълната на светлината 
и да осъществяват ин-
тегриран контрол върху 
топлината и видимата 
светлина, уточнява съ-
авторът на проучването 
Делиа Милирон.

Проектираният про-
зорец представлява елек-

трохимична клетка с две 
стъклени плоскости, раз-
делени от електропрово-
дима течност. Филмът 
се поставя върху едното 
стъкло и така то се пре-
връща в електрод, който 
подава електрически за-
ряд към втори електрод на 
другия прозорец. При лип-
сата на ток прозорецът 
остава прозрачен. Когато 
има заряд, той кара нано-
частиците в покритието 
да блокират инфрачерве-
ните вълни. Допълнителен 
заряд може да предизвика 
и спиране на достъпа на 
светлина.

Жилищните и офис 
сградите потребяват око-
ло 40 на сто от енергия-
та, свързана с отделянето 
на емисии на въглероден 
двуокис в САЩ. За да се 
пести енергия, са необ-
ходими нови материали 
за по-добро регулиране на 

отоплението на сградите.
Новото изследване 

представлява голям напре-
дък в разработването на 
такива материали, комен-
тират специалисти.

Изследователите оба-
че имат още задачи преди 
масовото използване на 
умния прозорец, включи-
телно замяната на силно 
запалимия литий, използ-
ван за електрод, и нами-
рането на твърд електро-
лит.

Материалите, необ-
ходими за изграждане на 
електрохимичния прозо-
рец, ще бъдат по-скъпи 
от конвенционалните, но 
допълнителните разходи 
ще се компенсират от 
енергийните спестявания. 
Според Милирон иноваци-
ята е приложима основно 
за сгради, но може да бъде 
полезна и за прозорците 
на коли или самолети.

Четвърто поколение 
напълно автоматизира-
на система за метро на-
стъпва в градовете на 
Европа. Новите линии на 
метрото ще бъдат без 
водачи на мотрисите, обе-
щават разработчиците 
от METROLAB, съвмест-
но дружество на ALSTOM 
и RATP. Те са изпълнители 
на научните изследвания 
по проекта „Метро на бъ-
дещето”.

Потребителите ще имат достъп до 
по-привлекателна и по-енергийно ефек-
тивна градска транспортна система. 
Чрез насърчаване на преминаването от 
частните автомобили към обществен 
транспорт изследователският проект 
ще допринесе за постигане на целите 
на ЕС в областта на околната среда и 
енергийната сигурност, ограничавайки 
риска от нарушаване на конкуренцията, 
коментират специалистите.

Когато проектът бъде завършен, 
производителят ALSTOM и операторът 
на преносна мрежа RATP ще предложат 
на големите агломерации технологично 
решение от ново поколение, което да 
отговори на техните нужди от градски 
транспорт. Тези линии на метрото ще 

бъдат напълно автоматизирани, ино-
вативни, по-екологични и ще имат ка-
пацитет да се развиват с течение на 
времето. Подвижният състав ще консу-
мира по-малко енергия и ще се отделят 
по-малко фини прахови частици.

Зелена светлина на проекта даде 
Европейската комисия, която оправда 
15,2 млн. евро финансова помощ от 
страна на правителството на Франция 
за двете предприятия, разработващи 
високотехнологичната мрежа.

Всеки от двамата партньори ще по-
лучи 7,6 млн. евро държавна помощ, като 
пет млн. идват под формата на гранто-
ве за индустриални научни изследвания 
и 10,2 млн. като възстановими авансо-
ви плащания за експериментално раз-
витие.

Новото метро – без водачи и по-екологично

Резултати, получени с новото устройство
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Столицата на Великобритания държи 
първенството в света за най-привлекател-
но място за придобиване на имоти. Бога-
тите хора отвсякъде смятат за престиж-
но притежаването поне на апартамент в 
Лондон. От тази благоприятна конюнктура 
се възползва ирландският инвеститор Том 
Раян. Той планира да построи най-висо-
ката жилищна кула във Великобритания. 
Hertsmere Tower ще се издигне в района на 
Канари Уорф. 

Предприемачът е купил парцел за 100 
млн. британски лири. Но това е само част 
от инвестицията, защото плановете му са 
да построи 74-етажна сграда на стойност 
1 млрд. паунда. 

Теренът е одобрен за създаването на 

комплекс със смесено предназначение с 
максимална височина 242 м. Том Райн ще 
се опита да получи разрешително за промя-
на на предназначението на бъдещия небос-
търгач само за жилищна сграда. 

„Подготвяме проект, който е много въл-
нуващ и се намира в район с потенциал за 
силен растеж“, коментира Ричард Беридж, 
оперативен директор на Ryan Corporation - 
компанията на ирландеца. 

Бъдещият жилищен небостъргач ве-
роятно ще е петата по височина подобна 
сграда в Европа. Първенците се намират 
в Москва и Истанбул. В световен мащаб 
най-високата кула с жилища е Princess 
Tower в Дубай. През 2015 г. обаче ще бъде 
изместена World One в Мумбай, която още 
се изгражда. Ако сградата в Лондон получи 
разрешение за строеж, цената за кв. м ще 
бъде приблизително 11 хил. британски лири.

Ирландец строи най-високата жилищна сграда на Острова Обликът на 

Лондон все 

повече е 

доминиран от 

небостъргачи

Зданието представлява 
метална решетъчна кула с 
височина 324 м, разположе-
на в северозападния край на 
парка „Марсово поле“ в Па-
риж. Превърнала се е в един 
от най-популярните симво-
ли на френската столица 
и една от най-известните 
конструкции и атракции в 
цял свят.

Богатите колекционери 
могат да имат парченца 
от нея, тъй като част от оригиналната стълба на съо-
ръжението ще бъде предложена за продажба на търг за-
едно с предмети на изкуството от епохата на ар деко. 

Очаква се фрагментът да бъде продаден на цена 
между 20 и 30 хил. евро. Той е с височина 3,5 м, тежи 
750 кг и се състои от 15 стъпала. Бил е част от спира-
ловидната стълба, свързваща втория и третия етаж на 
паметника на културата, построен от Густав Айфел за 
Световното изложение в Париж през 1889 г.

Металната конструкция е свалена през 1983 г., кога-
то са въведени нови норми за безопасност. Тя е нарязана 
на 24 части.  Една от тях е запазена като атракция на 
първия етаж на кулата, а други три са предоставени на 
музеи в Париж. Останалите отиват в частни колекции. 
През 2007 г. едно от тези парчета беше продадено за 
рекордните 180 хил. евро, макар очакваната цена да бе 
близо до сегашната – 20-30 хил.

Учени от Йейлския и Колумбийския университет в 
САЩ класираха най-зелените държави в света според 
индекса за околната среда (EPI). Исландия е на пър-
во място. Страната е с най-голям относителен брой 
геотермални извори в света. Имайки предвид, че тук 
минава Северният полярен кръг, това се оказва голямо 
предимство, защото горещите източници осигуряват 
огромна част от отоплението за населението - 82% от 
електричеството и топлинната енергия се произвеж-
дат от тях. Ето защо жителите на тази държава почти 
не използват нищо друго, за да се отопляват, а това 
означава и минимално количество вредни газове. Инте-
ресен факт е, че преди въглищата са били необходими 
за производството на 70% от енергията. Сега този дял 
е сведен до 18%, като се очаква до 2050 г. Исландия да 
спре да използва въглища и петрол.

Необитаемият и из-
ползван за сметище ос-
тров във Венецианската 
лагуна може да приюти 
огромен увеселителен 
парк. Проектът е на ита-
лианските дизайнери от 
студиото „Замперла”.

Компанията, създала 
най-новите атракции на 
Кони Айлънд в Ню Йорк, 
планира да инвестира 80 
млн. евро за превръщане-
то на използвания за депо 
за отпадъци остров Сан 
Биаджо в развлекателен 
комплекс с площ четири 
хектара. Тук ще бъде из-
дигнато 55-метрово ви-
енско колело, ще бъде по-
ставено скоростно влакче 

и други атракции и ще има 
изложба, която показва ис-
торията и екологията във 
Венеция.

Според основателя на 
фирмата Алберто Зам-
перла плановете са за кул-
турна атракция, а не само 

увеселителен парк. Остро-
вът в момента е пълен с 
отпадъци от инсинератор, 
който е затворен през 
1985 г. Замперла казва, 
че проектът ще включва 
обеззаразяване на токсич-
ното място, което ще съз-

даде 500 работни места.
Въпреки доброто на-

мерение идеята среща из-
вестно неодобрение как-
то сред жителите, така 
и сред градските власти. 

К мет ъ т  н а  г р ад а 
Джорджо Орсони заяви 
наскоро, че възстановява-
нето на околната среда на 
Сан Биаджо трябва да се 
случи, но това трябва да 
се направи с респект към 
града. 

Увеселителният парк 
се очаква да привлича по 
11 хил. посетители на ден. 
Ако бъде одобрен, проек-
тът може да се реализира 
бързо и да бъде открит до 
края на 2015 г.

За да увековечи величи-
ето си, Google ще построи 
собствен терминал и хан-
гари на летището в Сан 
Хосе, Калифорния. 

Проектът на техноло-
гичния гигант за фирмен 
аеропорт е на път да се 
реализира. Строителните 
работи  по обекта, който 
ще подслони самолетите 
на компанията, ще започ-
нат през януари 2014 г.

Компанията Signature 
Flight Support, която изграж-
да терминали и хангари на 
международното летище в 
Сан Хосе, Калифорния, вече 

е отдала под наем част от 
обекта на City Holdings Blue 
– дъщерно дружество на 
Google, което се разпореж-
да с фирмените джетове.

Компанията има ня-
колко самолета, вариращи 

от малък джет до огромен 
Boeing 767-200. В момента 
те се намират в базата 
Moffett Field на Национална-
та агенция за космически 
изследвания на САЩ, която 
е в непосредствена бли-

зост до централния офис 
на фирмата.

По предварителни дан-
ни новото летище ще се 
простира на площ повече 
от 29 акра, включително 
25 хил. кв. м за хангари.

Наближава Коледа и 
новогодишните празни-
ци. За любителите на 
екзотичните почивки са 
се погрижили в луксоз-
ния занзибарски курорт 
Манта. Любезните до-
макини предлагат да си 
отдъхвате в спалня, коя-
то всъщност е…обърнат 
аквариум. 

Да спиш в океанските 
дълбини, заобиколен от 
тишина, тъмнина и риби. 
Всеки, който мечтае за 
подобна ваканция и има 
необходимите финанси, 
трябва да се замисли дали 
да не планира следваща-
та си семейна почивка на 

занзибарския остров Пем-
ба, където е комплексът 
„Манта”. Специалният 
плаващ апартамент се 
намира над крайбрежния 
коралов риф на 250 м от 
брега. Неговата спалня е 
разположена под водата и 
разполага с големи водоу-
стойчиви прозорци. През 
тях ще можете да се на-
слаждавате на океанския 
живот, кипящ наоколо, 
докато се излежавате в 
леглото си.

За видимостта през 
нощта се грижат мощ-
ни лампи, които осветя-
ват тихия воден свят 
и привличат морските 

обитатели.
Както вероятно пред-

полагате, нощувката на 
това райско място не е 
евтина – почивката на 
двойка в нея ще струва по 
1500 долара на вечер, а на 

един човек – 900 долара. 
Местните мениджъри на 
хотела обаче твърдят, че 
тази цена не представля-
ва проблем и вече имат 
резервации за месеци на-
пред.

Основната атракция ще 

бъде виенското колело

Комплексът „Манта”
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Легендарният оперен певец ще изнесе 
концерт в зала „Арена Армеец”

Страницата подготви 
Мартин Динчев

Един от най-великите и влиятелни световни 
артисти за всички времена – Пласидо Доминго, 
ще дойде за своя първи концерт в България на 14 
февруари в зала „Арена Армеец“. Изключителното 
музикално събитие ще бъде подкрепено от вирту-
озните изпълнения на Софийската филхармония. 

На българска сцена неповторимият оперен 
певец ще изпълни не само емблематични арии от 
свои любими композитори, но и части от оперети, 
мюзикъли и популярни испански любовни песни.  

В биографията си Пласидо Доминго има 140 
роли – повече от всеки друг тенор в историята на 
музиката, а съвсем наскоро той добави в списъка и 
водещите баритонови роли от „Риголето”, Simon 
Boccanegra, „Травиата”, „Набуко” и „Жана д’Арк” на 
Джузепе Верди. Световният оперен феномен е 
не само един от най-обичаните и вдъхновяващи 
артисти, но също и многоуважаван диригент и 
оперен деятел. Пял е на най-бляскавите световни 
сцени, но също така е дирижирал нееднократно на 
сцената на „Ковънт Гардън”, „Метрополитън”, опе-
рите във Виена и Лос Анджелис. Работил е с всички 
големи симфонични оркестри в света, в това чис-
ло Лондонския, както и Берлинската филхармония.

Доминго има студийни записи на над 100 оперни 
произведения, компилации с арии и дуети и оперни 
антологии. За своята работа през годините той е 

отличен с 11 статуетки „Грами”. Награждаван е и 
с изключително престижни държавни отличия как-
то в родната си Испания, така и в Мексико – стра-
ната, в която израства. САЩ, Великобритания, 
Франция и Италия също го увенчават с признания 
на най-високо ниво. Пласидо Доминго е носител 
на почетните докторски титли на някои от най-
престижните университети в света за своята 
отдаденост и принос към музиката и изкуствата.

Билетите за концерта струват между 70 и 
180 лв. и могат да бъдат намерени в разпростра-
нителската мрежа на Eventim. 

Българската публика ще може да разгледа част 
от творчеството на легендарния фотограф

Първата самостоятел-
на изложба на Хари Бенсън 
в България бе открита във 
Vivacom Art Hall. Експозицията 
„60 години в снимки” предста-
вя селекция от невероятни 
фотографии, запечатали съ-
бития и портрети с истори-
ческа стойност за времето, 
в което живеем. 

Хари Бенсън е само на ме-
три от Боби Кенеди в нощта 
на неговото убийство; в ста-
ята с Никсън, когато подава 
оставка; с ИРА по време на 
акции; в Босна; в Сомалия; в 
Берлин - когато стената се 
издига и пада. Неговият обек-
тив улавя The Beatles в бой с 
възглавници, докато целият 
свят е в краката им. Той фо-
тографира всички американ-
ски президенти от Айзенха-
уър до Барак Обама, както и 
някои от най-интересните 
личности в света - от кра-
лица Елизабет, сър Уинстън 
Чърчил и Александър Солже-
ницин до Майкъл Джексън, 
Елизабет Тейлър и Брад Пит. 

Бенсън признава, че преди 
фотосесии не прави специал-
на подготовка. „Работя мно-
го бързо, за да не се отегчат 
хората, които снимам – те 
рядко са модели, по-често са 
политици или известни хора 
от различни сфери. Каня ги 
да се раздвижат, за да не из-
глеждат сковани, но най-вече 
се старая да ги заснема та-
кива, каквито са, и да не им 
натрапвам своята собстве-
на визия”, споделя той.

„60 години в снимки” показ-
ва 42 фотографии, сред които 
„Боби Фишер, целувка от кон” 
(1972 г.), „Сенатор Робърт 
Ф. Кенеди, хотел „Амбасадор” 
(1968 г.), „The Beatles се сре-
щат с Мохамед Али (1964 г.)”, 
„Девет портрета на Джак 
Никълсън” (1976 г.), „Целувка-
та на семейство Клинтън” 
(1992 г.), а също и портрети 
на Майкъл Джексън, Кейт Мос, 
Роман Полански, Борис Елцин, 
Джеймс Браун и лейди Даяна. 

Изложбата ще продължи 
до 15 януари.

Целувката на семейство Клинтън (1992 г.)

Новата величествена трилогия 
на Питър Джаксън, която екранизи-
ра романа „Хобит“ на Дж. Р. Р. Тол-
кин, започна с „Хобит: Неочаквано 
пътешествие“ и сега продължава с 
„Хобит: Пущинакът на Смог“. Дейст-
вието във втория филм се развива в 
Средната земя 60 години преди съ-
битията във „Властелинът на пръс-
тените“. 

Оцелели след началото на тяхно-
то неочаквано пътешествие, всич-
ки от Дружината поемат на изток, 
срещайки по пътя си човека мечка 
Беорн и рояк от гигантски паяци в 
коварните гори на Мраколес. Измък-
нали се от хватката на Горските 
елфи, джуджетата продължават 
пътешествието към Езерния град и 
крайната си цел - Самотната пла-
нина. Там те ще трябва да се изпра-
вят пред създание, по-страховито 
от всички, които са срещали досега 
- дракона Смог. Той ще подложи на 
проверка не само смелостта им, но и 
пределите на тяхното приятелство.

Любопитно

Героинята Тауриел не съществу-

ва в романа, а е създадена от Питър 
Джаксън и неговата съпруга и коп-
родуцент Фран Уелш, за да разшири 
света на Елфите от Мраколес и да 
внесе известен баланс в доминира-
ния от мъжки персонажи сюжет.

Орландо Блум е две години по-
възрастен от Лий Пейс. Във филма 
той е в ролята на неговия баща – 
крал Трандуил. 

За снимките актрисата Еван-
джелин Лили е трябвало да се уп-
ражнява да върви, да говори и да се 
бие като елф. „Освен уроците по 
стрелба с лък, бой с ками и с три-
метрови орки трябваше да усвоя и 
eзика на елфите, както и неутрален 
(без никакъв акцент) английски за 
репликите ми на английски“, споделя 
тя. Като добави упражненията по 
движене и жестикулиране като елф, 
Лили изчислява, че е прекарала чети-
ри пъти повече време в подготовка, 
отколкото в същинско снимане.

Иън Холм и Кристофър Лий са 
заснели своите сцени в Pinewood 
Studios в Лондон по здравословни при-
чини – преценили са, че летенето до 
Нова Зеландия няма да им се отрази 
добре. 

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Журналистът Иво Тодоров е 
заложил много провокации към 
читателите в своята нова сти-
хосбирка „Добро утро, синева” - в 
играта с емоциите и редуването 
на драматични и иронични тек-
стове за живота и любовта, в 
англоезичните заглавия, в пре-
пратките към реалии в различ-
ни европейски градове и други. 
На официалното представяне на 
книгата той например разкри, 
че небето от корицата, в чиято 
синева се извисява кулата на Big 
Ben, не е истинското лондонско 
небе: „Това страхотно небе, кое-
то виждате, не е типичното за 
Лондон. Оригиналната снимка е 

моя,  а небето, разбира се, е мрачно, оловносинка-
во, но аз реших, че синевата не може да не бъде 
синя. Затова и променихме цвета на снимката.”

Иво Тодоров сподели също, че всички стихове 
в „Добро утро, синева” са вдъхновени от една 
тема - за любовта: „Тя е нещото, на което искам 
най-много да благодаря - емоцията, която прежи-
вяваме, която ни вкарва в различни настроения 
- и позитивни, и негативни.” Според него именно 
различните емоции, които любовта провокира, 
са нейното най-ценно качество.

Иво Тодоров едва ли има нужда от предста-
вяне. В момента е програмен директор на Бъл-
гарското национално радио (БНР), а преди това 
е бил водещ на сутрешния блок на програма 
„Христо Ботев” по БНР. Изявявал се е като ре-
портер и водещ в радиостанциите „Дарик”, НЕТ 
и „Експрес”, включително и като продуцент на 
информационните програми. Работил е за раз-
лични предавания по Нова телевизия - Dancing 
Stars, „Всяка неделя”, „Часът на Милен Цветков”, 
„Здравей, България”, Big Brother 4, както и в сце-
нарния екип на сериала „Забранена любов”. 

Интересно е, че Иво Тодоров вече е готов и 
със следващия си проект „7 дни без теб“, който 
звучи особено интригуващо - първата в България 
видео книга, в която на DVD ще бъдат показани 
седем филмирани негови стихотворения.
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Светослав Загорски

Приготовленията за 
коледните празници са в 
разгара си и ако има град, 
който да определя мода-
та в цял свят, то това 
е столицата на Северна 
Бавария Нюрнберг. 

Всяка година в послед-
ния петък на ноември в 
центъра града, на площад 
„Хауптмаркт“ се открива 
знаменитият коледен ба-
зар. Той е най-старият в 
Германия, а според някои 
историци – и в света. Съ-
ществува още от начало-
то на XVII в. Продължава 
4 седмици и се посещава 
ежегодно от над 2 млн. 
души от най-различни кра-
ища на света.

Над 180 палатки с чер-
вено-бели покриви пред-
лагат многообразие от 
стоки - от традиционни-
те лакомства - коледни 
меденки и хляб със сушени 
плодове, до играчки и су-
венири. За тези, които са 
премръзнали, бродейки по 
улиците на Стария град, 
се вари глитвайн и се пе-
кат прословутите нюрн-
бергски наденички.

Една от основните 
атракции е возенето със 
старинната пощенска 
карета. Вече 50 години 
Музеят на пощите орга-
низира весели пътувания 
на куриерска карета с 
конски впряг из историче-
ския център на Нюрнберг. 
Каретата е изработена 
през 1938 г. в стил „Би-
дермайер“. 

И ако сме решили да 
посетим Нюрнберг през 
ноември или декември, то 
нормално е да започнем 
нашата разходка, макар и 
не със 

старинната  

пощенска карета,

 именно от пло-
щада с коледния 
пазар. Тук обаче е 
и една от трите 
красиви църкви на 
града – ненадмина-
тата Фрауенкирхе. 

Храмът е из-
ключително  из -
я щ е н,  а  а ко  с е 
вгледате под ско-
сените и заостре-
ни фронтони със 
скулптурни фигу-
ри, ще откриете 
и известния еркер 
с часовника. Ме-
ханични фигурки, 
наричани „Менлайнлау-
фен”, се показват всеки 
ден в 12 часа. Църквата е 
построена през XIV в. за 
император Карл IV като 
параклис и в продължение 
на много години в нея се 
съхраняват кралските ре-
галии. Сред най-ценните 
предмети е централният 
олтар с резбовани фигу-
ри и триптихът, познат 
като „Тухел Алтар”.

В съседство до църк-
вата е и готическият 

Красив фонтан. Той на-
подобява средновековна 
космическа сонда, висока 
19 м. Включва 40 човеш-
ки фигури, пресъздаващи 
алегорични и библейски 
персонажи, включително 
и Седемте курфюрсти.

Отдалечавайки се от 
коледния пазар е добре да 
минем по Моста на музе-
ите над река Пегниц, от-
правяйки се към централ-
ния Лоренцплац – площад, 

който носи името на една 
от трите емблематични 
църкви. Произведенията 
на изкуството, които 
ще видите в нея, свиде-
телстват за апогея на 
града в късното Сред-
новековие, а в самата 
конструкция на църква-
та най-впечатляващи са 
кулите близнаци, високи 
81 м.

Точно срещу тях ще 
видите известната Наса-
уска къща. Не можете да я 

сбъркате заради нейните 
ъглови кулички и харак-
терни еркерни прозорци, 
датиращи от XIII в. До нея 
на същия площад се нами-
ра и 

Фонтанът  

на добродетелите,

 от чиито фигури не-
прекъснато блика вода.

Разходката ни продъл-
жава по малък полегат 

баир по Бергщрасе, коя-
то е прекрасно павирана. 
Изкачвайки се нагоре, ще 
стигнем до замъка, но 
преди това е добре да се 
разгледа красивото ре-
несансово кметство. По 
пътя нагоре си заслужава 
да отделите време и на 
30-те стаи на Фембоха-
ус – великолепна къща от 
XVI в., която сега е музей 
на града. На последния й 
етаж се съхранява ефек-
тен макет на Нюрнберг.

В крайна сметка раз-
ходката ще ни отведе до 

замъка „Кайзербург”. Ком-
плексът от сгради е бил 
изграден в продължение 
на няколко века. Най-впе-
чатляващата забележи-
телност в замъка е Им-
ператорският параклис, 
построен на две нива. 

След като го разгле-
дате, изкачете 113-те 
стъпала на кулата „Син-
велтурм”. От върха й се 
разкрива страхотна па-
норамна гледка към целия 
Нюрнберг.

Непосредствено под 
замъка е домът на Ал-

брехт Дюрер. Завършен 
през късното Среднове-
ковие, той пресъздава 
живота и бита на великия 
художник.

След  като  видите 
къщата, идва ред и на 
последната от трите 
красиви църкви – Себал-
дускирхе. Тя е проекти-
рана в по-простичкия ро-
мански стил и датира от 
началото на XIII в. Извися-
ващата се източна стра-
на е построена по-късно в 
готически стил и е завър-
шена през XIV в.

Пищното вътрешно 
оформление е съставе-
но от „Кръстният път” 
на Адам Крафт, релефни 
картини върху дърво от 
Файт Щос и „Гробът на 
св. Себалд” – изключи-
телно изящна творба от 
бронз на майстора Петер 
Вишер стари.

Зад цялата тази кра-
сива и внушителна архи-
тектура стои стара и 
богата история. 

От 1050 г. до 1571 г. 
Нюрнберг е важен 

център на свещената  

Римска империя.

 Там заседават Рай-
хстагът и имперският 
съд. През 1219 г. е обявен 
за свободен имперски град 
от император Фридрих II. 
Заедно с Аугсбург Нюрн-
берг се превръща в осно-
вен търговски център на 
пътя от Италия към Се-
верна Европа.

През XV и XVI в. ста-
ва едно от средищата на 
германския Ренесанс. 

През 1525 г. приема 
Реформацията, а през 
1532 г. там е сключен 
Нюрнбергският мир, с кой-
то лутераните получават 
значителни отстъпки. 
През 1632 г., по време на 
Тридесетгодишната вой-
на, Густав II е обсаден в 
Нюрнберг от Валенщайн. 
После градът запада и 
възстановява значението 
си едва през XIX в., когато 
се превръща в индустриа-
лен център.

Още преди столетия 
Нюрнберг е бил център 
на фината механика. Бо-
гатите граждани дори са 
могли да си позволят пре-
носими часовници, така 
наречените нюрнбергски 
яйца, които можете да 
видите и днес. Накрая на 
тази техноразходка тряб-
ва да се отбиете в Музея 
на железниците, в който 
„Адлер“, първият локомо-
тив в света, ни връща 
далече в началото на мо-
дерната мобилност. 

Също като прослову-
тата старинна пощенска 
карета, с която започна 
нашата коледна разходка 
из Нюрнберг.

Коледният базар пред Фраункирхе

Разходка по Бергщрасе

Входът на замъка

Насаухаус с нейните кулички

Църквата „Св. Лоренц”

Гарата в стил необарок

Фонтанът с 

40-те фигури



36 СТРОИТЕЛ ACCENTS friday, 13 december 2013

Mike Brown, Managing Director of London 
Underground and London Rail:

We will introduce innovation 
and great extension of the lines

M r.  B row n ,  y o u  v i s i t e d 

Bulgaria on the occasion of 

150th anniversary of the London 

Underground. Tell us more about 

the history of the underground 

railway.

The London Underground is the 
oldest in the world. This year we 
celebrate our 150th anniversary. At 
the beginning of its construction 
each of  the  tunne ls  th rough 
which it currently runs was dug by 
hand. Then there was no specific 
technique to perform this hard work and a 
huge resource of people was necessary 
to dig even one tunnel. Nowadays the 
underground is one of the most used means 
of transport in England. More than 4 million 
people pass through it per day. Of course 
the peak hours are in the morning and in the 
evening but I can say that over the weekends 
– Saturdays and Sundays, the influx of 
travelers is very huge. 

Currently we are confronted with a big 
challenge because we have to repair and 
renovate many of the stations and we also 
plan to launch new railcars. The signal 
system will also be renewed. Some of the 
smaller stations will be extended in order 
to receive a larger flow of people. Most 
important of all that I mentioned is that we 
have to work without stopping the operation 
of the lines. We cannot afford to close 
because the underground in London is like 
a living organism. We have to figure out a 
way not to disturb the people. Тhe traffic in 
the capital of Great Britain is very heavy and 
as I said the underground “donates blood to 
the heart” of London.  

Do you think that companies from 

Great Britain would be interested to invest 

and build here? Maybe even invest in the 

construction of the third ray in Sofia?

I  hope and I ’m sure that  a future 
cooperation will cause interest on the part 
of companies dealing with this in England. 
I think that not only investments can be 
put here but we can provide you with best 
practices and experience. I am sure that in 
time we will also learn some things from you. 
At the meeting with the Mayor of Sofia we 

discussed the possibilities our companies to 
provide different technique that helps in the 
construction of the Sofia underground. 

In this train of thoughts what advice 

would you give to Eng. Bratoev?

I think every city that expands not by 
days but by hours and Sofia is one of those 
cities one has to be first very ambitious. Also, 
he has to think ahead because it’s going to 
be even more difficult to travel by car and 
people will understand that most convenient 
for them is the underground. My advice is 
Eng. Bratoev to continue expanding the 
underground railway in Sofia and to build 
new stations because they will be used. 

The Sofia underground is known for its 

many historic sites. What are the places of 

interest to tourists in London?

The f irst metro station that I would 
recommend is ‘Green Park’ because once 
you come out of it you see a huge green 
park and it is also close to Piccadilly Street. 
Buckingham Palace is also very close to 
this station. Three other routes pass by this 
region. One can say that they are from three 
different ages of the underground in London, 
so people can see how it has developed over 
the years. 

What are your impressions of Bulgaria?

I am for the first time here but I can say 
that Sofia is a remarkable and very beautiful 
city. The center is gorgeous and the weather 
is great. I am very excited from my stay here 
and I was honored to meet with the Mayor 
of Sofia and the director of the metropolitan 
Eng. Bratoev.  

BCC – active participant  
in the dialogue on introduction 
of the dual system 

Urgen t  re fo rms  i n 
educat ion,  h igh youth 
u n e m p l o y m e n t ,  l a c k 
of qualif ied staff, poor 
interaction between social 
partners – these and many 
other issues have long been 
part of the public agenda in 
Bulgaria. Finding solutions 
also occupies a central 
location and is the subject 
of a number of discussions, 
conferences and forums. 

The dual system of 
vocational education is 
one of these solutions. Its 
introduction in Bulgaria is 
yet to come but the benefits and opportunities 
that it provides are already known. The 
emphasis in the dual model of vocational 
training is put on the practical utilization of a 
profession. Among the advantages of the dual 
system is also the removal of one of the main 
problems for young people to find a job – lack 
of experience. Furthermore, the introduction 
of such a system provides companies with 
trained staff, thereby saving financial resources 
and time to train new staff. 

These and other aspects of the dual model 
for vocational education were promoted at a 
number of forums in the past three months. 
Representatives of the Bulgarian Construction 
Chamber (BCC) took an active part in them. 
The seminars were of the Bulgarian Industrial 
Association (BIA) on “The role of business 
in tackling youth unemployment” under 
the European project CEE Youth. A series 
of conferences organized the European 
Parliament Group of the Progressive Alliance 
of Socialists and Democrats on “Dual system 
– united efforts to better prospects for young 
people”. 

Audit of the National Audit House for 
realization of graduates in the labor market for 
the period January 2009 – January 2012 was 
one of the accents during the BIA seminars. 
Data of the audit report reflect disturbing 
conclusions about the labor market and 
education in Bulgaria. First is the problem of 
the lack of uniform state policy for research, 
planning and forecasting to commit personnel 
training with the national needs of the labor 

market and to increase the impact of public 
investment in higher education. The National 
Audit House reports that opportunity is given 
to oversaturation of the market with cadres 
of some specialties and strong shortage of 
others. Furthermore, the level of training of 
students does not match the needs of business 
as it is mostly theoretical. 

The chairman of the Association for 
Development of Human Potential in Industry Dr. 
Tomcho Tomov presented alarming statistics. 
According to data, for 12 years the population 
has decreased by about 8%; in 2012 people 
in working age were 61.8%, in 2020 they are 
expected to be only 56%; in 2012 31% of the 
included 67,000 people on the labor market 
were Roma, and in 2020 their number is 
expected to increase to 47%; only 1.7% of 
the population in working age is included in 
programs “Lifelong learning” (compared to the 
rate in EU is 12.5). 

Eurostat data for youth unemployment (up 
to 25 years) as of 30 July 2013 also arouse 
concern. One quarter of Bulgarians (25%) aged 
between 15 and 25 years are unemployed. For 
comparison in the two countries with most well 
developed dual system Austria and Germany 
levels are respectively 9.2% and 7.7%. They 
are the two European countries with lowest 
youth unemployment. At an average of 23.4% 
youth unemployment across the European 
Union, unfortunately Bulgaria is among the 
countries with the highest rate. The reasons 
for this are complex but we can outline the 
main ones. 

The overall rehabilitation 
of 41 km from the road of 
Trakia Motorway in the region 
of Plovdiv and Pazardzhik will 
start next year. The repair will 
be funded with about BGN 
70 million under the project 
“Transit Roads V”, announced 
Minister of Regional Develop-
ment Desislava Terzieva dur-
ing the presentation of the 
ministry report for the sec-
ond half of 2013. She speci-
fied that tender procedures 
for the rehabilitation of old 
sections of the motorway will 
begin in early 2014.

“We also have to com-
plete about 90 km road in-
frastructure, financed under 
the Operational Programme 
Transport. It is about 70 km 

Rehabilitation of 41 km of Trakia 
Motorway to start in 2014 
At the beginning of the year to be launched tender procedures from Maritsa Motorway, 15 

km from Lot 4 of Struma Mo-
torway, 6.5 km from the by-
pass of Vratsa and 3 km from 
the Western arc of the Sofia 
ring-road,” added Terzieva. 
According to her, on provid-
ing the needed funds there is 
also a possibility to start the 
repair of 36 km from the road 
Dupnitsa – Samokov and 
nearly 29 km from the sec-
tion Samokov – Ihtiman. 

During the report the 
minister of regional develop-
ment discussed the new OP 
“Regions in Growth” (OPRG), 
and said that at expert level 
was agreed to pay particular 
attention to roads second 
and third grade. 

“There are big differences 
between the regions and we 
work to reduce them. For this 

purpose, small towns should 
be encouraged,” she added. 
Terzieva said that the focus 
should be directed to cultural 
infrastructure through invest-
ment in theatres, community 
centers, libraries, museums, 
opera houses, galleries and 
exhibition halls. It is envis-
aged the measures for sup-
port of community centers 
and libraries to be funded 
100% with resources from the 
future OPRG, without having 
the state or local authorities 
to pay extra part of the pro-
jects cost. 

The event was attended 
by the Chairman of the Board 
of Road Infrastructure Agen-
cy Eng. Stefan Chaikov and 
Deputy Minister of Regional 
Development Eng. Miroslav 
Maznev. 
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Министър Мариана Георгиева постави фокуса върху стадион „Юнак“
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Министърът на младежта и 
спорта Мариана Георгиева съобщи, 
че през 2014 г. ще бъдат предприети 
сериозни стъпки за възстановява-
не на спортната база в страната. 
Тя постави фокуса върху стадион 
„Юнак“, който по думите й може да 
се превърне в център на масовия 
спорт в столицата. 

„Има вероятност имотът да се 
води съзнателно към фалит, за да 
се приватизира. Водим добър диа-
лог с кмета Йорданка Фандъкова 

и се надявам да намерим решение. 
Искаме мястото да има водеща по-
зиция за масовия спорт в Столична-
та община“, каза министър Георги-
ева. Тя добави, че ще се работи и по 

реконструкция на базата „Червено 
знаме“ и местността Къро. „Искам 
двата комплекса да бъдат различ-
ни, а не като в момента - руини 
и спортна археология“, подчерта 
Георгиева. Според нея темата за 
басейна „Спартак“ продължава да 
бъде горещ картоф. Ще предоста-
вим съоръжението на спортните 
клубове „Левски“, но не на ОСК, за-
щото законът в момента не ни го 
позволява“, каза още министърът. 
Тя бе категорична, че планираният 
основен ремонт на Зимния дворец 
в София също ще се състои през 
2014 г.

Стадион „Българска армия“ ще бъде предоставен 
безвъзмездно за ползване на ЦСКА. Това стана ясно 
от декларираните планове на министъра на физиче-
ското възпитание и спорта Мариана Георгиева. 

Тя направи и отчет за свършеното през послед-
ните 6 месеца, с който определи и приоритетните 
федерации за догодина. Интересното е, че в списъка 
не фигурира Българският футболен съюз. Приоритет 
номер 1 обаче остава проектът за изменение и допъл-
нение на Закона за физическото възпитание и спорта, 
който е минал успешно през всички парламентарни 
комисии и се чака да бъде внесен за първо четене в 
пленарната зала.

Гръцкият шампион „Олимпиакос” 
отново се добра до елиминациите в 
Шампионската лига. Той надделя над „Ан-
дерлехт” с 3:1 у дома и продължи напред 
за сметка на „Бенфика”. Португалският 
гранд остана трети, въпреки че победи 
със същия резултат фаворита ПСЖ на 
„Луш“. Това обаче беше горчива победа. 
„Олимпиакос” имаше нужда от задължи-
телен разгром над „Андерлехт”, за да е 
сигурен участник в елиминациите. И 
гърците се хвърлиха от началото да го 
търсят.  Двубоят ще се запомни с две 
пропуснати дузпи от „Олимпиакос” и три 
червени картона за гостите. Два гола за 
„Олимпиакос” реализира Хавиер Савиола 
(34, 58), а третото попадение бе дело на 
Алехандро Домингес, който в последната 
минута вкара третата дузпа, отсъдена 
в полза на домакините. За „Андерлехт” се 
разписа Саша Клиестан в 39-ата минута. 
„Олимпиакос” зае второ място в крайното 
класиране в група С с 10 точки. Със съ-
щия актив, но на трета позиция остана 
„Бенфика”, като португалците отпадат 
от надпреварата, въпреки че тази вечер 
надвиха с 2:1 у дома „Пари Сен Жермен”. 
Френският шампион спечели групата с 13 
точки, а „Андерлехт” остана на последна-
та четвърта позиция само с една точка.

В среща от друга група тимът на 
„Манчестър Сити” успя да навакса изо-
ставане от два гола на „Алианц Арена“ и 

да стигне до успех с 3:2 над властващия 
европейски шампион „Байерн” (Мюнхен). 

Това сложи край на историческата се-
рия на баварците от 10 поредни победи 
в турнира и пет такива в група D. Се-
лекцията на Джосеп Гуардиола поведе с 
два гола до 12-ата минута след попадения 
на Томас Мюлер (5') и Марио Гьотце (12'). 
След това начало всички фенове на тима 
очакваха нов разгром, но „Манчестър 
Сити” успя да стигне до пълен обрат бла-
годарение на Давид Силва (28'), Алексан-
дър Коларов (59' - дузпа) и Джеймс Милнър 
(62'). „Байерн” изигра доста слабо второ 
полувреме, а Мануел Ноейр дори спаси 
отбора от загуба с 2:4, която щеше да 
коства първото място на баварците в 
групата.

В другия мач от групата ЦСКА (Мос-
ква) допусна обрат и загуба с 2:1 от 
„Виктория” (Пилзен), която изхвърли ру-
ския тим от по-нататъшно участие в ев-
ротурнирите. „Армейците“ се нуждаеха 
само от точка в Пилзен, за да играят в 
Лига Европа напролет, а в 65-ата минута 
дори водеха с 1:0 след попадение на Ахмед 
Муса, но допуснаха пълен обрат след го-
лове на Даниел Колар (76') и Томаш Вагнер 
(90').

Георги Миланов започна като титуляр 
за ЦСКА и остана на терена до 74-тата 
минута, когато бе заменен.

„Левски” постигна чет-
въртата си поредна побе-
да от началото на сезона 
в Еврохолд Балканска лига, 
надигравайки лидера във 
временното класиране „КК 
Куманово 2009” с 88:82. 
Така левскарите имат 4 
успеха и 2 поражения в 
турнира, докато македон-
ците са с баланс 5-2. Ня-
колко пъти в първото по-
лувреме „Левски” водеше в 
резултата, но след това 
„Куманово” се връщаше. 
Преди почивката домаки-
ните направиха серия от 
8-0 и поведоха с 9 точки, а 
с тройка на Лайънъл Чал-

мърс малко преди сирена-
та разликата стана 10. 
„Левски” запази аванса си в 
началните минути на вто-
рото полувреме и водеше с 
58:47, преди „Куманово” да 
вдигне оборотите и да по-
стигне пълен обрат, пове-
ждайки с 62:64 след серия 
от 17-4. 

До края на тази чет-
върт двата тима си раз-
мениха водачеството ня-
колко пъти, преди все пак 
да се оттеглят при резул-
тат 69:68 в полза на „Лев-
ски” след 30 минути игра. 
Столичани се съвзеха и 

отново поеха инициати-
вата след подновяването 
на срещата и водеха със 
75:72 след малко повече 
от 33 минути. Македонци-
те изравниха - 75:75, преди 
„Левски” да дръпне с 82:76, 
а след това „сините“ не 
изпуснаха лидерството в 
оставащите четири ми-
нути. Крайният резултат 
бе 88:82. 

Урош Лукович бе №1 за 
гостите и записа дабъл-
дабъл от 23 точки и 14 
борби, докато Ройс Паран 
добави 15 точки и 8 асис-
тенции.

Отборът на „Рилски 
спортист” записа четвър-
тата си загуба в третия 
по сила европейски клубен 
турнир „Еврочалъндж” и 
се прости с шансовете 
за продължаване напред в 
надпреварата. Българите 
отстъпиха при гостува-
нето си на беларуския пър-
венец „Цмоки” ( Минск) със 
75:94 и вече имат баланс 
от 1 победа и 4 поражения.

В последната среща 

от груповата фаза „Риле-
цо” ще гостува на румън-
ския „БК Муреш”. „Цмоки”, в 
чийто състав е бившата 
звезда на „Рилски спор-
тист” Бранко Миркович, 
започна със серия от 12:2 
за едва три минути игра, а 
след това нямаше проблем 
да поддържа аванса си до 
края на частта, когато 
бе напред с 28:20. Бълга-
рите започнаха втората 
четвърт добре и намали-

ха пасива си до само две 
точки – 35:33, но послед-
ваха осем безответни за 
домакините за 43:33, а на 
почивката резултатът 
бе 51:40 в полза на „Цмо-
ки”. Третата четвърт се 
превърна в истинска ка-
тастрофа за играчите 
на Росен Барчовски, след 
като разликата продължи 
да се трупа и достигна 20 
точки – 64:44, след малко 
повече от 25 минути игра. 
След 30 минути домакини-
те имаха комфортна пред-
нина от 71:52.

Двата тима си подели-
ха последната четвърт – 
след силно начало „Цмоки” 
излезе напред в резултата 
със 79:54, но българите за-
вършиха частта силно и 
успяха да свалят част от 
изоставането си за край-
ното 94:75. Евън Равънел 
вкара най-много за „Рилски” 
– 13 точки, Върнън Тейлър 
се отчете с 10, колкото 
реализира и Станислав Ва-
клинов. Кийт Бенсън вкара 
15 за „Цмоки”, Париш Пети 
добави 13, а Бранко Мирко-
вич приключи с 6 точки, 6 
борби и 4 асистенции.

„Няма значение кого трябва да победя. 
Целта ми е ясна – да се бия с Владимир 
Кличко и да взема всичките му пояси“, за-
яви българският боксьор Кубрат Пулев. 
Кобрата трябваше да излезе срещу баха-
меца Шърман Уилямс, но той получи кон-
тузия и се отказа от мача. За замест-
ник бе избран американецът Джоуи Абел, 
който ще се изправи срещу Пулев на 14 
декември в немския град Нойбранденбург.

В двубоя Кобрата ще заложи пояса 

си на интерконтинентален шампион на 
IBF (Международната боксова федера-
ция), както и претендентското място 
за световната титла на украинеца Вла-
димир Кличко. Джоуи Абел има 34 мача на 
професионалния ринг, като е спечелил 27 
победи, от които 26 с нокаут, допуснал е 
пет поражения, а две срещи са били пре-
кратени. 

Точките за последното състезание 
във Формула 1 за сезона ще бъдат уд-
воени, за да се повиши интересът към 
него. Промяната е част от няколко 
мерки, една от които е да се въведе 
бюджетен таван от януари 2015 г. Ос-
вен това всеки пилот ще има уникален 
състезателен номер от 2 до 99, който 

ще може да ползва до края на кариерата 
си, реши Международната автомобилна 
федерация (FIA). „Ще бъде създадена ра-
ботна група с представители на всички 
отбори, за да се приеме правилник, кой-
то ще бъде утвърден през юни 2014 г.“, 
се казва в официалното становище  
на FIA.
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Често стигат няколко фра-
зи, за да се създаде представа 
за събеседника. Умелата кому-
никация може да оставя различ-
но впечатление у околните. И 
тази година се появиха редица 
изследвания на най-модните 
думи. 

Компанията Global Language 
Monitor за 14-и път представи 
своята класация  „Дума на годи-
ната”, която отразява често-
тата на употребата на опре-
делени фрази в англоговорещия 
сегмент на интернет.

Изследователите са скани-
рали  275 хил. печатни и елек-
тронни списания и вестници, 
както и материали от бло-
говете и социалните мрежи. 
Разглеждани са само тези ле-
ксикални елементи, които се 
срещат най-малко 25 хил. пъти 
и винаги в различни типове из-
точници и без връзка с отделни 
страни, професии или социални 
групи. За рейтинга е използва-
на статистика на употребата 
на думите на английски език от 
англоговорещото население на 
света, което към момента е 
над 1,83 млрд. души.

Сред най-популярните в кла-
сацията „Думи на годината” са 
404 - кодът, който в интернет 
показва недостъпност на зая-
вената страница и fail (провал 
на англ. ез). 404 е привлякла 
огромно внимание през годи-
ната заради множеството уеб 

страници, в които се появява, 
за да информира за грешка и 
недостъпност. Тя се превърна 
в универсален числов код, кой-
то всички в глобалната мрежа 
разбираме като недоразумение 
и срив в системата, посочват 
анализаторите.

Сред ключовите в класа-
цията „Фрази на годината” 
анализаторите поставят на 
първо място Toxic Politics, тер-

мин, използван за  политически 
кампании, по време на които се 
прави опит словесно да се оч-
ернят максимално опонентите. 
Следват „глобалното затопля-
не”, „Арабската пролет”, „около-
земен  астероид” (във връзка с 
падането на метеорита в Че-
лябинск), както и редица други 
изрази, включително и тези, 
свързани с бюджетната криза 
в САЩ и терористичното на-
падение по време на маратона 
в Бостън.

Списъкът на най-често сре-
щаните лични имена се оглавя-
ва от папа Франциск. Местата 
от второ до пето в класацията 
„Собствени имена на годината” 
заемат Obamacare (поредица 
от реформи в американска-
та здравна система на Барак 
Обама), Агенция за национална 
сигурност, Eд Сноудън и Кейт 
Mидълтън.

Президентът на САЩ е на 
13-о място, непосредствено 
преди иранския Хасан Рухани, а 
15-ата позиция принадлежи на 
Олимпийските игри в Сочи.

Модните думи 

В рейтинга са се класирали 
и „хаштаг” (знак за препратка 
за търсене в социалните мре-
жи) и @Pontifex (адресът на  
папа Франциск в Twitter). Оptic е 
дума, която надминава narrative 
в рейтинга и се използва за раз-
каз, описание.

Сред останалите думи в Топ 
20 на най-употребяваните ан-

глийски слова са:
- surveillance - наблюдение в 

смисъла на подслушване, следе-
не;

- drones - безпилотни само-
лети, напоследък активно упо-
требявани в Афганистан;

- deficit – дефицит;
- sequestration - крия се, изо-

лирам се;
- emancipate – еманципирам, 

този глагол придобива нара-
стващо значение заради пови-
шаването на общественото 
внимание към проблемите със 
съвременното робство на жени 
и деца по света;

- filibuster - продължителен 
дебат в законодателен орган, 
с който да се отложи или пре-
дотврати вот по даден въпрос;

- представката nano, из-
ползвана пред технологии, ма-
шини, оръжия;

- twerking - туъркинг е свое-
образен танц, който имитира 
няколко секс пози, станали из-
вестни от представлението на 
американската актриса и певи-
ца Майли Сайръс;

- deadlock - застой, мъртва 
точка;

- franken - представка, коя-
то придава смисъл, че някаква 
човешка дейност по невнима-
ние излиза извън контрол по по-
добие на сюжета във фирма за 
Франкенщайн;

- meme - меме, забавна кар-
тинка;

- stalemate - провал на всич-
ки страни да постигнат спора-
зумение, набра инерция покрай 
преговорите за уреждане на 
конфликта в Сирия преди спо-
разуменията в Женева;

- cloud – облак, терминът 
се използва, когато се говори 
за клауд компютинг или вирту-

ално хранилище на данни;
- phony - любима думичка на 

президента Барак Обама, с коя-
то той окачествява противни-
ците си и твърденията им като 
лъжливи, фалшиви, неистински;

- comet - комета.

Най-употребяваните фрази

Сред топ фразите в интер-
нет през 2013 г. се отличават:

- toxic politics - политически 
кампании за съсипване на про-
тивника в американски стил, 
които напоследък стават все 
по-модерни по целия свят;

- federal shutdown - спиране 
на работата на федерално пра-
вителство по подобие на случи-
лото се през годината в САЩ;

- g lobal  warming/c l imate 
change - глобално затопляне, 
климатични промени;

- tread lightly - по думите 
на главния герой в сериала „В 
обувките на Сатаната” да се 
натъкнеш на нещо, да преминеш 
през нещо.

Любимите имена

Сред най-срещаните и упо-
требявани имена и названия 
през 2013 г. са:

- папа Франциск; 
- Obama Carе - названието 

на програмата за здравни ре-
форми на президента на САЩ;

- NSA – Агенцията за нацио-
нална сигурност (АНС) на САЩ 
във връзка с глобалното под-
слушване;

- Ед Сноудън – сътрудникът 
на АНС, изнесъл данни за скан-
далните подслушвания; 

- Кейт Мидълтън - херцоги-
ня на Кеймбридж и съпруга на  
принц Уилям.

Топ 20 на най-значимите думи за 2013 г.

Героят, който умело използва думите и фразите
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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.

Защитата 
на интересите 

на браШНа беше 
основната цел на 

дискусията

Виц 

Най-голямата 
глупост в живота 
ми - поръчах си 
S-класата с тъмни 
стъкла... Цяла зима 
карам с отворени 
прозорци да ме 
видят, че съм аз...

Бисери от кухнята
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Цени за членове на КСБ

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/661479, факс 046/665480
e-mail: abc_en@mail.bg

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

Еластоизол оптимум ХПП3.0 - 2,59 лв./м2

Еластоизол оптимум ТКП4.0 - 3,77 лв./м2

Еластоизол оптимум ХКП4.0 - 3,08 лв./м2

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно - 4,43 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0 - 3,00 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0 - 4,23 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

от 2,59 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

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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Уважаеми колеги,
В два поредни броя ще ви запознаем с аквапарка, намиращ се в хотелски комплекс SOL LUNA 

BAY в Бяла.  
Фирма АКВАТЕК ЕООД участва в изготвянето на пълната проектна документация, строи-

телството, доставката на всички водни пързалки, атракциони и изпълнението на технологи-
ята на пързалките, басейните и облицовката на басейните. 

Теренът, върху който е построен аквапаркът, е с триъгълна форма, площ от 1301 м2, и се на-
мира в северния край на хотелски комплекс SOL LUNA BAY, в непосредствена близост до морето. 
Той е с голяма разлика в нивата от близо 4 м. В средата на аквапарка има разположен военен 
бункер от началото на XX в., който АКВАТЕК ЕООД заедно с инвеститора решиха да запазят 
и да използват като атракция и същевременно стартова площадка за част от пързалките. 

По време на проектирането се наложиха археологически разкопки на парцела. След извърш-
ването им в близост до бункера бе открита антична пещ от V в. Необходима беше цялостна 
промяна на концепцията на аквапарка с цел запазването й в изпълнение на разпоредбите в За-
кона за културното наследство. Въпреки тези ограничения - формата и големината на парцела, 
разликата в нивата му, съществуващият военен бункер и откритата археологическа находка, 
АКВАТЕК ЕООД успя да предложи на инвеститора решение, в което да има максимален брой 
водни атракции и да завърши проекта в договорения срок от 6 месеца.

Съобразен с терена и археологическата находка, аквапаркът е изграден на три нива. На 
разположение на посетителите са следните водни атракции: ролба, водна тръба, трипистова 
пързалка, „камикадзе”, детски пиратски кораб и други. На най-ниското ниво се намират детски-
ят басейн и този за приземяване от ролбата. На средното са двата басейна за приземяване 
от водната тръба, трипистовата пързалка и „камикадзето”, а на най-високото са разположени 
двете стартови площадки.

В следващия брой очаквайте продължение на статията, в което ще ви разкажем повече за 
басейните и водните атракции в аквапарка.


