


2 СТРОИТЕЛ СЕДМИЦАТА петък, 20 декември 2013

КОЛЕДНА ЕЛХА 

НА СТРОИТЕЛИ

В една строителна бригада няма 
много място за романтика. Работата е 
тежка и мъжка - не позволява лирични от-
клонения, та било то и на такъв празник 
като Коледа. Може на всяко друго работно 
място да има елха и украса, но не и на 
строителната площадка. Освен ако на 
нея няма растящо наблизо дръвче, както 
беше в нашия случай. Работехме на обект, 
намиращ се близо до гората, и в двора на 
бъдещия зимен курортен комплекс, който 
се изграждаше от нашата бригада, има-
ше не точно елха, а малък бор. Не знам 
как беше оцелял сред целия хаос от хора 
и машини. От едната страна на дървото 
клоните му бяха опърлени от искрите на 
електрожените. Борът имаше измъчения 
вид на ветеран от война. Една вечер оба-
че той се преобрази за миг и всички го 
преоткрихме. Беше се свечерило, когато 
зад него спря самосвал и включи аварийни-

те си светлини. Мигачите на машината 
пулсираха ритмично и осветяваха силу-
ета на бора, като създаваха около него 
красив ореол на празнично зарево. Жъл-
тият и червеният цвят на аварийните 
светлини си играеха със сенките, криещи 
се между клоните на дървото. Сред тази 
игра на контрастни цветове борът из-
глеждаше толкова приказно, сякаш беше 
излязъл от коледна картичка. Всички се 
загледахме към него и нещо в нас трепна  
- беше усещането за предстоящ празник, 
за коледна идилия и домашен уют. А може 
би и усещането, че на Коледа наистина 
се случват чудеса. С очите си видяхме - 
как един най-обикновен бор се преобрази, 
макар и за кратък миг, в красива коледна 
елха на строители.   

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

Мирослав Еленков

По туристическия мегапроект „Дести-
нация Рила” се работи вече от три години, 
през които френските инвеститори са ана-
лизирали дали страната ни е подходяща, за 
да бъде реализиран той тук. Това заяви вице-
премиерът Даниела Бобева по време на пар-
ламентарния контрол в отговор на питане 
от депутата Лиляна Павлова.

Проектът е получил пълна подкрепа от 
общините Самоков и Сапарева баня и именно 
по тяхна молба е сформирана работна група, 
която да прецени дали той е целесъобразен.

Вицепремиерът поясни, че не се пред-
виждат никакви финансови ангажименти 
от страна на България. Тя съобщи, че голяма 
част от финансовата рамка вече е извест-
на и когато всички документи са получени, 

Емил Христов

Министърът на регионалното разви-
тие Десислава Терзиева и председателят 
на Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ инж. Стефан Чайков пред-
ставиха визията на винетните стикери за 
2014 г. В разпространителските пунктове 
ще има над 1,8 млн. винетки за различните 
видове и категории превозни средства. От 
тях над 1 млн. са годишните стикери за леки 
автомобили. Цената за коли остава непроме-
нена. Годишният стикер е 67 лв., месечният - 
25 лв., а седмичният - 10 лв. Без изменение са 
и цените за моторните превозни средства 
от категория 1 и 2, в които влизат тежкото-
варните камиони и автобусите. В категория 
3 са леките автомобили. Както всяка година, 
така и тази Агенция „Пътна инфраструкту-
ра” променя графичното оформление на ви-
нетните стикери. Те са с по-висока защита, 
с което намалява възможността за фалши-
фикация. Министър Терзиева подчерта, че 
през настоящата година е бил заловен само 
един фалшив стикер в Бургас. 

На новите винетки са вградени две хо-
лограми. Първата е с първо ниво на защита 
за визуално разпознаване. Тя е обемна и с 
постоянни цветове. Вижда се изпъкнала ци-
фра 4. Втората холограма е с 3D ефект. Го-

дишните винетки за 2013 г. за всички видове 
превозни средства са валидни до 31 януари 
2014 г.

„От началото на годината до края на но-
ември са продадени над 6,1 млн. броя. Начис-
лените приходи са близо 216 млн. лв. Постъ-
пленията нарастват с над 7%, или с около 
16 млн. лв. спрямо същия период на миналата 
година“, подчерта министър Терзиева. Прихо-
дите от пътни такси и разрешителни, изда-
вани от АПИ от януари до края на ноември, са 
близо 9,5 млн. лв. За същия период на 2012 г. 
те са били над 8,9 млн. лв. Това е ръст от над 
половин милион лева.

проектът ще кандидатства за сертифи-
циране в Агенцията по инвестиции. Бобева 
добави, че вече са проведени две заседания 
на работната група, на които са обсъждани 
конкретни въпроси на Министерството на 
регионалното развитие, Министерството 
на земеделието и други институции.

„За влиянието на обекта върху защи-
тените територии можем да говорим след 
оценка на въздействието му върху околната 
среда”, допълни вицепремиерът.

Според параметрите на проекта обща-
та стойност на инвестициите при пълното 
му завършване ще е 550 млн. евро, като до 
момента са инвестирани над 1 млн. евро в 
предпроектни проучвания, включващи па-
зарни, технически и финансови анализи. Про-
ектът „Дестинация Рила” ще се изгради на 
две фази. Първата ще отнеме 4 години, а 
втората – около две.

През тази седмица беше дадено на-
чалото на изграждането на пътен възел 
Димитровград от лот 2 Димитровград – 
Харманли на АМ „Марица”. Съоръжението 
се намира при км 38+800 и е в землището 
на с. Крепост. Проектът се съфинансира 
от Кохезионния фонд на Европейския съюз 
и националния бюджет чрез Оперативна 
програма „Транспорт” 2007-2013 г. С по-

строяването на пътния възел, който ще 
е най-големият на територията на Южна 
България, пресичането на автомагистра-
лата с международен път Е-85 (I-5) Дими-
тровград – Хасково ще се осъществява 
безконфликтно на две нива. Изпълнител 
на лот 2 от АМ „Марица” е сдружение 
„Марица Хайуей” с водещ партньор „ПСТ 
Холдинг” АД.

Снимка авторът
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Невена Картулева

Четири са промените 
в Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), с които пра-
вителството ще се опита 
да преодолее липсата на 
прозрачност в процедурите 
при търговете. Това стана 
ясно от отчета за свърше-
ната работа през годината, 
който представи вицепре-
миерът по икономическото 
развитие Даниела Бобева 
в присъствието на всички 
членове от политическия 
си кабинет в Министерския 
съвет.

Бобева обясни, че пър-
вата мярка е участието на 
външни експерти в комисии-
те, втората - публикуването 
на договорите и анексите 
към тях в интернет. По ду-
мите й липсата на конкурен-
ция е основен проблем в тър-
говете и доказателство за 
това е фактът, че едва при 
30% от тях повече от един 
кандидат стига до крайна-
та фаза. Третата мярка е 
насочена именно към прео-
доляване на тази тенден-
ция. Тя предвижда отпадане 
на изискването за оборот 
на фирмите. В четвъртата 
поправка, която все още е 
обект на дискусии между 
депутатите, е записано, че 
компании, които не са изпла-
тили задълженията си към 
подизпълнителите, наети 
от тях, няма да имат право 
да участват в обществени 
поръчки. По нея все още няма 
единодушие, но вицепреми е-
рът подчерта, че законо-
проектът вече е минал през 
работна група и предстои 
да бъде разглеждан на второ 
четене в парламентарните 
комисии. Това означава, че 
ЗОП няма да бъде приет на 
второ четене до края на го-
дината, каквито бяха първо-
началните планове, защото 
от 20 декември до 15 януари 

народните представители 
ще бъдат във ваканция. 

Според Бобева българ-
ските фирми трябва да 
бъдат насърчени да ста-
нат по-прозрачни, а няма 
по-добър начин за това от 
листването им на борсата. 
Правителството планира 
стимули в тази посока и об-
лекчаване на процедурите. 
„Илюзия е да смятаме, че 
малките и средните пред-
приятия ще бъдат активен 
играч на борсата, но сме 
помислили и за тях. Българ-
ската банка за развитие 
(ББР) е важен инструмент 
и подготвя нови продукти в 
областта на търговското 
финансиране и гаранциите 
за малкия и средния бизнес“, 
каза още тя, като подчерта, 
че се готвят и мерки за сти-
мулиране на големи инвес-

титори в различни сектори 
– енергетика, туризъм, ав-
томобилостроене. Специал-
но внимание вицепремиерът 
обърна на финансирането 
на бизнеса. Държавата ще 
работи в три области за 
подобряване на ситуацията 
– развитието на капитало-
вия пазар, подпомагане тър-
сенето на финансиране от 
международните финансови 
институции, както и разви-
тието на ББР.

Отчитайки картината 
за 2013 г., вицепремиерът 
обобщи, че макроикономиче-
ската рамка изглежда благо-
приятна и в много сектори 
има потенциал, който тряб-
ва да бъде подкрепен. „За 
шестте месеца управление 
правителството е успяло да 
запази финансово-икономиче-
ската стабилност въпреки 

външните (по-бавно въз-
становяване на еврозоната, 
както и кризата в Сирия) и 
вътрешните негативни фак-
тори (политическата криза 
и предсрочните избори). Бю-
джетният дефицит остава 
нисък - под 2%“, посочи Бобе-
ва. Тя очаква крайните дан-
ни да покажат икономически 
ръст от 0,6% през тази го-
дина спрямо нулев в ЕС. 

По думите й рисковете 
за икономиката ни са свър-
зани със слабите чужди ин-
вестиции през тази година. 
Заплаха има и заради ниско-
то вътрешно потребление. 
„На този фон предприятията 
с висок потенциал трябва да 
се преориентират към износ, 
макар и това да не е лесно, 
защото основните пазари 
също се свиват. Не са добри 
сигналите и по отношение 
на производителността на 
труда, което също е заплаха 
за развитието на страната 
ни“, коментира още вицепре-
миерът. 

Тя заяви, че една от цели-
те на кабинета е била тесен 
диалог с бизнеса и граждани-
те, както и множество про-
мени в законодателството 
за облекчаване на админи-
стративната тежест. Във 
връзка с това вече е приет 
първият пакет от мерки, а 
през януари 2014 г. ще бъде 
внесен и трети с реформи, 
насочени към строител-
ството и инвестициите. 

Очакванията за след-
ващата година са за ико-
номически ръст от 1,8% и 
инфлация 1,8%, припомни 
вицепремиерът. Тя изра-
зи надежда износът да се 
повиши до 7,2%, а преките 
чуждестранни инвестиции 
да бъдат поне 4,1% от БВП. 
Проблем ще остане все още 
високото ниво на безработи-
цата – около 12,6%, отчете 
Бобева.

„Трябват ни публично-

С отпадането на изискванията за оборот и забраната компании, 
неразплатили се с подизпълнители, да участват в обществените 
поръчки ще се създават условия за конкуренция

частни партньорства (ПЧП) 
особено в инфраструктура-
та, а законодателството 
сега не ги подкрепя доста-
тъчно”, допълни още тя и 
подчерта, че през 2014 г. ще 
се работи по-усилено в тази 
посока. Според нея е възмож-
но да се наложи написването 
на нов закон за ПЧП, защото 
поправките, които са не-
обходими в настоящия, са 
твърде много. 

Бобева съобщи, че пред-
стоят промени в Закона за 

управление на държавното 
участие в търговските дру-
жества, в Закона за подзем-
ните богатства, в Закона 
за защита на конкуренци-
ята. В началото на 2014 г. 
се очаква да бъдат приети 
и стратегиите за адми-
нистративната реформа, 
за туризма, за подземните 
богатства, ще бъде раз-
работена и нова политика 
за иновациите и актуална 
стратегия за публично-
частното партньорство.

Вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева 
отчете свършената работа през годината в присъствието на 
всички членове от политическия си кабинет в Министерския съвет

Скъпи колеги Строители, 

От името на Управителния съвет на Кама-
рата на строителите в България ви пожелавам 
весели празници!

Изпращаме една сложна и трудна за страна-
та и за строителния бранш година. Но именно 
тя показа, че Камарата на строителите в Бъл-
гария е силна и обществено значима организа-
ция. И през 2013 г. продължихме да отстояваме 
интересите на сектора - за ясни критерии при 
провеждането на търговете и за подобряване на 
нормативната уредба. Натрупаният опит през 
годините ще ни даде сили и увереност и през но-
вата 2104-а по-активно да следваме целите си.

Предстои ни много работа по проектите за 
закон за строителството, за устройството 
на територията и за обществените поръчки, в 
които да постигнем по-малко административни 
тежести за фирмите, ясни правила и повече про-
зрачност при провеждането на търговете.

Пожелавам здраве, радост, щастие и успехи 
на вас и вашите семейства!

Честита Коледа и успешна нова година! 

Инж. Светослав Глосов, 
председател на УС на КСБ
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Емил Христов

С модификацията на ОП „Транс-
порт“ ще бъдат прехвърлени 122,1 
млн. евро от нестартиралия про-
ект за удълбочаване на река Дунав 
Батин – Белене и още 20 млн. евро 
от нереализирани пътни обекти към 
инвестиции в жп инфраструктура. 
Всички тези средства ще отидат 
за разширението на метрото в сто-
лицата и за предстоящите ремон-
ти на жп гарите в София, Пловдив 
и Бургас. Това заяви министърът 
на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Данаил 
Папазов  по време на годишния от-
чет по ОПТ. 

По план ще бъдат завършени 
всички проекти по ОП „Транспорт“. 
„Това е най-добре работещата про-
грама, която България в момента 
изпълнява. Тя е най-напреднала по 
отношение на усвояването на ев-
росредства“, допълни той.

Проектите за Западната дъга 
на Околовръстния път на София и 
обходния път на Габрово ще полу-
чат евросредства, след като ЕК е 
одобрила изменението на програма 
„Транспорт“.  Двата обекта бяха 
под риск, тъй като Брюксел обяви 
през октомври, че няма да разглеж-
да искането за финансирането им, 
докато не бъде решен проблемът 
с недостига на пари за жп линиите 
Септември – Пловдив и Първомай 
– Свиленград, предизвикан поради 
наддоговаряне по ОПТ. „В крайна 
сметка средствата за жп обекти-
те ще дойдат от публичната ин-
вестиционна програма „Растеж и 

устойчиво развитие на регионите“ 
и от заем от ЕИБ“, обясни Папазов.

Министърът благодари на всич-
ки бенефициенти, защото те са 
спомогнали да бъде извършен изклю-
чително голям обем от работа. Той 
каза още, че приоритетите за след-
ващия програмен период са свърза-
ни с жп обектите. „Предложили сме 
след 2014 г. да има баланс между 
двата вида транспорт. Така може 
да се каже, че ще обърнем внимание 
и на жп проектите“, обясни Папазов. 
По време на годишния отчет ста-
на ясно, че почти цялата финансова 
помощ от 2 млрд. евро за периода 
2007-2014 г. е договорена. Разпла-
тените средства са около 1,1 млн. 
евро, което е над 50% от сумата, 
като 770 млн. евро са върнати от 
Брюксел в националния бюджет. 

Папазов допълни, че са рехаби-
литирани и изградени над 218 км 
жп линии, а над 140 км магистрали 
са пуснати в експлоатация. Само 
през 2013 г. са открити пет голе-
ми инфраструктурни обекта и са 
стартирани още осем. Към момен-
та се изпълняват общо 15 големи, 
сред които са жп линията Септем-
ври - Пловдив - Бургас, магистра-
лите „Струма“ и „Марица“, както и 
столичното метро. „ОПТ 2014-2020 
включва широк спектър от проекти 
и до средата на другата година ще 
бъдат уточнени всички детайли с 
Брюксел“, посочи Папазов. Той до-
пълни, че в началото на 2014 г. ще 
представи финансовото състояние 
на БДЖ. По думите му към момента 
то е много по-добро в сравнение с 
това, което се е очаквало.  

Снимка авторът

Председателят на УС на АИКБ Васил Велев е новият 
представител на работодателите в УС на Държавния 
фонд за гарантиране устойчивост на държавната пен-
сионна реформа (Сребърен фонд) за 2014 г. Той заменя 
Григор Димитров.

Това стана с промяна, която кабинетът направи в 
правителствено решение от 2010 г. за определяне на 
членове на УС на фонда.

Изменението се налага от ротационния принцип, 
възприет за излъчване на представител на национално 
представителните организации на работодателите за 
член на управителния съвет. 

Ръководството на Сребърния фонд се осъществява 
от 9-членен управителен съвет, чиито председател и 
зам.-председател по право са министърът на финан-
сите и министърът на труда и социалната политика.

„Минимализирането на броя информацион-
ни единици и въвеждането на базата данни 
ще дадат възможност за по-доброто разви-
тие на пристанищата.“ Това заяви зам.-ми-
нистърът на транспорта Петър Киров по 
време на представянето на работата по 
проекта за изграждане на географска инфор-
мационна система (ГИС) на българските пор-
тове. Новата система ще е от изключително 
голяма полза, за да се намали администра-
тивната работа“, допълни още той. „Убеден 
съм, че „Пристанищна инфраструктура” ще 
продължи да е бенефициент по ОП „Транс-
порт” и през следващия програмен период”, 
съобщи  Киров.

Стойността на проекта е около 6 млн. лв.   
Изпълнител е консорциум „ГеоПорт“.

Мирослав Еленков

Финансовите министри на страните 
- членки на Европейския съюз, постигнаха 
договореност за създаването на банков 
съюз. Решението бе постигнато след 
бурни преговори, продължили 12 часа. Но-
вият механизъм трябва да влезе в сила в 
началото на 2016 г. и ще се прилага ди-
ректно към над 300 финансови институ-
ции. Подготовката за създаване на съюза 
започна след началото на световната фи-
нансова криза през 2008 г. 

„Говорим за революционна промяна в 
европейската система. Данъкоплатците 
ще бъдат избавени от необходимостта 
да плащат, за да спасяват затънали бан-
ки“, заяви Мишел Барние, еврокомисар за 
вътрешния пазар и услугите.

Предвижда се създаване на ликвида-
ционен съвет, съставен от представите-
ли на страните членки, който ще решава 
дали дадена финансова институция да 

бъде рекапитализирана или ликвидирана.
Министрите се договориха, че депози-

ти до 100 хил. евро вече ще се покриват 
със средства, заделени от самите банки, 
като по този начин се елиминира рискът 
за вложителите. 

От март 2014 г. най-големите кре-
дитни институции в еврозоната ще по-
паднат под надзора на нов регулатор, 
управляван от Европейската централна 
банка. Той ще разполага с правомощия да 
затваря финансови институции, които 
отпускат заеми в цялата еврозона. Така 
ЕЦБ ще започне да упражнява ефективен 
надзор над общо 6 хил. финансови инсти-
туции в еврозоната.

Правилата на банковия съюз ще бъдат 
задължителни за 17-те страни от евро-
зоната. Останалите 11 държави от ЕС, 
използващи собствена валута, при же-
лание също ще могат да се присъединят 
към банковия съюз. България засега се въз-
държа от членството си в него. 

Проектите за Западната дъга на Околовръстния път на София 
и обходния път на Габрово ще получат евросредства

Мирослав Петров, генерален директор 
на ДП „Пристанищна инфраструктура”, 
представи ГИС
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Десислава Бакърджиева

За първи път от 15 години България 
ще разполага с национален ресурс за 
инвестиции в екологична инфраструк-
тура. Той ще бъде осигурен от пуб-
личния инвестиционен фонд „Растеж 
и устойчиво развитие на регионите“. 
Това съобщи министърът на околната 
среда и водите Искра Михайлова на 
пресконференция във връзка с отче-
та на дейността на министерството 
през второто полугодие на 2013 г.

„В периода август - ноември заед-
но с премиера Пламен Орешарски на-
правихме поредица от срещи с местни 
власти в страната. По време на тях 
получихме информация за важните за 
общините и за регионите проекти. Те 
ще бъдат включени за изпълнение в 
публичния инвестиционен фонд“, обяс-
ни министърът. 

Основните направления на програ-
мата, касаещи дейността на МОСВ, 
ще са насочени към управление на от-
падъци и води. 

По време на отчета стана ясно, че 
няма да загубим нито 1 евро по Опера-
тивна програма „Околна среда” (ОПОС). 
Голям проект за закриване на 66 депа 
в страната ще овладее риска да не 
бъдат усвоени 77 млн. лв. от Кохези-

онния фонд за 2013 г. Добрата новина 
оповести зам.-министърът на околна-
та среда и водите Дин Онбаши. Проек-
тът за депата ще възлезе на 97 млн. лв. 
и трябва да бъде одобрен до края на 
2013 г. По този начин европарите ще 
останат блокирани за усвояване и няма 
да бъдат загубени, а обектите ще мо-
гат да се реализират през следващите 
2014 и 2015 г.

По отношение на нарушенията и 
спирането на междинните плащания по 
ОПОС министърът на околната среда 
информира, че ведомството има ясно-
та как да изпълни изискванията на ЕК. 
То вече е започнало проверки на повече 
от 300 обществени поръчки на стой-
ност над 50 000 лв. Ревизията ще при-
ключи в края на февруари и ще покаже 

къде ще има нужда от финансови коре-
кции или междинните плащания могат 
да бъдат освободени през март.

От екоминистерството не пропусна-
ха да се похвалят и с напредъка по ОПОС. 
Данните показват, че само за една го-
дина разплатените от еврофондовете 
средства са достигнали 870 млн. лв., или 
с около 30% повече от миналата. По про-
грамата са договорени 5,668 млрд. лв. 
при налични 3,522 млрд. лв. Наддоговоре-
ните суми ще бъдат редуцирани, като се 
прехвърлят проекти в следващия програ-
мен период 2014 - 2020 г.

На събитието Искра Михайлова по-
сочи още, че е затворена една наказа-
телна процедура срещу България. Тя се 
отнася до защитена зона Калиакра. Оч-
аква се да бъдат отменени и още три. 

Невена Картулева

Ръководителят на Оперативна програ-
ма „Околна среда” Малина Крумова е подала 
оставка, потвърдиха за в. „Строител” от 
МОСВ. Все още няма решение на минис-
тър Искра Михайлова по въпроса. Свикан 
е дисциплинарен съвет към екоминистер-
ството, който ще анализира работата на 
Крумова. Това е станало по инициатива на 
зам.-министър Дин Онбаши, който отгова-
ря за оперативната програма, с резолюция 
от Искра Михайлова.

Срещу Малина Крумова, която е дирек-
тор на Дирекция „Кохезионна политика за 
околна среда“, е имало сигнали за проблеми 
с програмата, включително от неправи-
телствени организации и общини. 

На въпрос какви мотиви е посочила 
Малина Крумова в писмото си, от екоми-
нистерството отказаха да го цитират, 
но твърдят, че в документа тя давала 
квалификации за работата на ЕК, което 
не било добре за престижа на България. 
От Министерството на околната среда 
и водите цитираха единствено фразата 
„ЕК обича да се възползва от слаби дър-
жави членки”. Министърът на околната 
среда и водите Искра Михайлова крити-
кува индиректно работата на Крумова, 
като съобщи, че бонуси на стойност 1,5 
млн. лв. са изплатени през 2011 г. на 130 
чиновници, които управляват оперативна-
та програма.

Снимка авторът

www.tondach.bg    

TONDACH®

Ревизират всички обекти по програмата над 50 хил. лв. 

Министерството на отбраната ще 
строи нови жилища през 2014 г. Това за-
яви ресорният министър Ангел Найденов 
по време на отчета за последните шест 
месеца на оглавяваното от него ведом-
ство. Той допълни, че  МО разполага с 
около 3000 апартамента при над 14 000 
картотекирани, които чакат. Засега пла-
новете на ведомството са да построи 
нови жилища в Асеновград. От общината 

им предложили сграда, в която след ре-
монт може да се изградят 30 апартамен-
та. Проектът ще струва над 900 хил. лв. 
Ако се окаже скъпо, от МО възнамеряват 
да започнат строеж на зелено. 

Последните ведомствени апартамен-
ти са изграждани по времето на Николай 
Цонев, който беше министър на отбра-
ната в правителството на Сергей Ста-
нишев.

Невена Картулева

Проектът за националния план за дейст-
вие по заетостта за 2014 г. беше подкрепен 
от социалните партньори. Това стана на 
последното за годината заседание на На-
ционалния съвет за тристранно сътрудни-
чество, проведено под председателството 
на вицепремиера и министър на правосъдие-
то Зинаида Златанова.

Основните приоритети на националната 
политика по заетостта през 2014 г. включ-
ват активиране и подобряване на пригоднос-
тта за заетост на безработните лица и най-
вече на тези от неравнопоставените групи 
на пазара на труда; подобряването на бизнес 
средата, подкрепа за запазване на заетост-
та и ефективното оползотворяване на суб-
сидиите за наемане на работа, използване на 
потенциала за заетост на ключови сектори 
на икономиката, подпомагане на заетостта 
в малките и средните предприятия; разви-
тие на междуинституционалното взаимо-
действие и социалното партньорство.

Планът ще бъде финансиран в рамките 
на утвърдените със Закона за държавния 
бюджет 73 млн. лв. за активна политика на 
пазара на труда, както и от еврофондовете.

Със средствата от новия програмен пе-
риод 2014 - 2020 г. ускорено ще стартират 

процедури за финансиране на проекти с цел 
в кратки срокове да започне включване на 
безработните в обучения, стажове и зае-
тост.

Планирано е със средства от държавния 
бюджет да бъде осигурена работа на поч-
ти 22 хиляди и обучение на 12 851 души. С 
финансиране по ОП „Развитие на човешките 
ресурси” ще се гарантира заетост на 6000 
безработни. Във връзка с увеличаването на 
минималната работа заплата от 1 януари 
2014 г. се променя и размерът на субсидира-
ното трудово възнаграждение на включени-
те в програми и мерки безработни – 340 лв. 
при пълен работен ден.

Предложенията за промени в Кодекса 
на труда бяха върнати за доразглеждане 
в работни групи за постигане на съгласие 
между работодатели и синдикати. Очаква 
се проектът да влезе за ново разглеждане 
в тристранния съвет в началото на следва-
щата година. 

„Бих искала да изразя задоволството си 
от изминалата половин година, в която НСТС 
заседава. Имаше трудни моменти, спорни 
въпроси, различни интереси, но диалогът е 
единствената форма на общуване и начи-
нът, по който се стига до взаимно приемливи 
решения“, обобщи вицепремиерът Зинаида 
Златанова след заседанието. 
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Арх. Иван Данов, министър на инвестиционното проектиране: 

Работим за намаляване на бюрократичната тежест в инвестиционния процес 

Свилена Гражданска

Арх. Данов, изминаха близо 
шест месеца, откакто оглави-
хте Министерството на ин-
вестиционното проектиране. 
Кои бяха първите ви задачи?

Те са свързани със създава-
нето на ведомството, тъй като 
то не съществуваше преди 29 
май т.г. След това се заехме с 
най-неотложните задачи, кои-
то бяха поставени пред нас. 
През последните 15 години на 
строителния и проектантския 
бранш не беше обръщано сери-
озно внимание, което доведе до 
изоставане от водещите евро-
пейски и световни тенденции. 
Ето защо сме си поставили за 
цел да дадем зелена светлина 
на инвестиционните проекти в 
страната и да осигурим работа 
на сектора. Задачата ни е да 
усвоим максимален процент от 
евросредствата и да осигурим 
работни места, което ще дове-
де до излизане от икономическа-
та криза. 

До края на декември в МИП 
са постъпили 7 инвестиционни 
проекта за одобрение и издава-
не на разрешение за строеж в 
обхвата на правомощията на 
ведомството. Към момента са 
одобрени пет от тях на обща 
стойност над 134,3 млн. лв. Ос-
таналите са в процес на дооком-
плектоване поради пропуски в 
подготовката на документите. 
Същевременно имаме предвари-
телни разговори с четирима ин-
веститори. Техният интерес е 
в промишлеността. В МИП вече 
е създадена нова дирекция, коя-
то ще работи за привличане на 
чужди вложения. Тя няма да дуб-
лира функциите на Българска-
та агенция по инвестиции, тъй 
като БАИ издава сертификати 
за определен клас инвестиция, а 
министерството - строителни 
разрешителни. Едновременно с 
това по инициатива на Минис-
терския съвет представители 
на МИП са включени в работна-
та група за изготвяне на нацио-
налната програма за публично-
частно партньорство (ПЧП) за 
периода 2014 – 2020 г. като един 
от основните фактори за ико-
номически растеж в условия на 
криза.

Една от задачите ни е раз-
витието на кадастъра у нас. 
В ресора на ведомството се 
намира Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър. Започ-
нахме процедури за създаването 
на кадастър в страната, тъй 
като, вече много пъти съм го 
казвал по различни поводи, през 
последните четири години не е 
инвестиран нито един лев в сис-
темата. А тя е изключително 
важен елемент на държавност-
та, тъй като това е начин да 
се защити собствеността на 
гражданите. За създаването й е 
необходим дълъг период от вре-
ме, повече от един пълен мандат 
на едно правителство. Държави, 
които са много напред в срав-
нение с нас, са развивали кадас-
търа в продължение на 15 до 18 
години. Задачата пред нас е не 
само да го създадем, но и да е на 
високо технологично ниво - диги-

тално. Той ще съдържа пълната 
информация, която трябва да 
има в една подобна база данни. 
През 2014 г. ще стартира съз-
даването на кадастрална карта 
за 40 населени места и осем ра-
йона на столицата – „Слатина“, 
„Подуяне“, „Илинден“, „Изгрев“, 
„Красно село“, „Възраждане“, 
„Лозенец“ и „Триадица“. Сред се-
лищата, включени в приорите-
тите за следващата година, са 
13 града - Казанлък, Свиленград, 
Костинброд, Бяла, Радомир, Ак-
саково, Брегово, Бяла Слатина и 
др. МИП предвиди в бюджета за 
2014 г. средства в размер на 10 
млн. лв., необходими на Агенция-
та по геодезия, картография и 
кадастър (АГКК) за изпълнение 
на дейността по създаване на 
кадастрална карта и кадастрал-
ни регистри. 

В следващите 12 месеца ще 
приключи и работата по създа-
ването на специализирани карти 
и регистри по Закона за устрой-
ство на Черноморското край-
брежие. До момента такива има 
за морските плажове и дюните, 
но предстои да се изготвят и за 
останалите обекти – лагуни, ли-
мани, влажни зони, брегозащит-
ни и брегоукрепителни системи 
и съоръжения. Планираната дей-
ност включва също определяне 
на границите на охранителни 
зони А и Б по Черноморското 
крайбрежие. За реализирането 
на тази задача приоритетно 
ще бъде създадена кадастрална 
карта на 29 населени места в 
областите Варна и Бургас. 

С подготвяния през послед-
ните три месеца проект на за-
кон за изменение и допълнение на 
Закона за кадастъра и имотния 
регистър ще се създаде възмож-
ност за подобряване на реда 
за създаване и поддържане на 
кадастралната карта и регис-

трите, разширяване на съдържа-
нието им с данни за самостоя-
телните обекти, разположени 
в съоръжения на техническата 
инфраструктура, и за зоните на 
ограничения върху поземлените 
имоти и т.н. Разработен е и 
проект за наредба за създаване, 
обновяване, поддържане и прие-
мане на цифрова едромащабна 
топографска карта в мащаби 
1:5000 и 1:10 000.

Към АГКК се създава елек-
тронен регистър и цифров 
архив на съществуващите ге-
ографски, картографски и ка-
дастрални данни. Ще се разра-
боти и специализиран софтуер 
за управление на процеса – така 
наречените смарт технологии 
(Smart Geospatial Technologies) 
за интегрирано събиране, нат-
рупване, архивиране и обработ-
ка на данни на цифровия архив на 
Геокартфонда. Системата ще е 
част от електронното прави-
телство. 

Голяма част от нашите 
населени места нямат общи 
устройствени планове. Започ-
нахме да работим по тяхното 
изготвяне. На първо място тър-
сим средства. От предишното 
правителство бяха отделени 1 
млн. лв. за целта, които обаче не 
достигнаха до общините. ОУП е 
база, върху която трябва да се 
изпълняват проекти, финансира-
ни от ЕС, от държавния бюджет 
или частни инвестиции. 

През октомври 2013 г. МИП 
отправи конкретни въпроси до 
общините и областните адми-
нистрации с цел да се запознае 
с обезпечеността на терито-
риите с ОУП, както и с нивото 
на развитие на техническата 
инфраструктура, благоустроя-
ването на населените места и 
осъществяването на проекти 
със социална насоченост. Ана-

лизът на систематизираната 
информация е основата, на коя-
то експертите на МИП ще съ-
действат на местните власти 
при прилагането на държавната 
политика за устройствено пла-
ниране на територията, включи-
телно и с финансови средства. 

Една от задачите пред вас е 
въвеждането на адекватна жи-
лищна политика. Докъде стиг-
на работата ви по нея? 

До момента жилищната 
система в България няма ефек-
тивно работещи институции 
на централно и местно ниво. 
Домът е обект само на пазар-
ните правила. Общественият 
жилищен сектор е сведен до 
символичните 3%. За да реализи-
ра планираната политика в тази 
област, МИП обработи и анали-
зира информация от всички об-
щини в страната относно нали-
чието на социален сграден фонд, 
подготвените проекти, възмож-
ностите и необходимостта от 
изграждане на домове.

Вече е проучено действащо-
то законодателство и добрите 
практики в най-напредналите 
европейски страни с традиции 
в областта. В резултат започ-
на работата по създаване на съ-
временна българска нормативна 
рамка, включваща основни зако-
ни в териториално-устройстве-
ното планиране, проектиране, 
строителство, стопанисване и 
управление на жилищния фонд. 

Едновременно с това ще ра-
ботим и по създаване на фонд с 
резерв от сглобяеми къщи, кои-
то спешно да се превърнат в 
жилища на пострадали при бед-
ствия. Трябва да складираме та-
кива готови конструкции, които 
за 1-2 дни да осигурят на хората 
подслон. Иначе сега при евен-
туални катаклизми - например 

земетресение, страната оста-
ва на палатки. За целта ще се 
търсят кандидати за доставка 
и финансиране. 

Кои са другите задачи, сто-
ящи пред ведомството? 

Искаме да променим тотал-
но работата на Дирекция „На-
ционален строителен контрол”. 
Основната й насока на развитие 
ще е превантивната дейност. 
Учудва ме, че има запитвания 
на народни представители към 
мен защо сме наредили да се об-
следват моловете. Това е част 
от превантивната дейност, 
а не след като се обърне кола-
та, да се питаме какво стана. 
В строителството има скрити 
дефекти, но една конструкция 
се променя бавно. Би трябвало 
да се наблюдават първичните 
деформации. Това ще е част от 
задачите на ДНСК.

Същевременно мога да кажа, 
че от началото на юли до но-
ември т.г. дирекцията извърши 
3729 проверки на строежи за 
установяване законосъобраз-
ността на разрешеното и из-
вършвано строителство и съ-
ответствието му с издадените 
книжа. Установените нарушения 
на Закона за устройство на те-
риторията са 47. В резултат на 
това са издадени 344 индивиду-
ални административни акта. 
127 са наказателните поста-
новления на обща стойност 
271 850 лв.

Съгласно нормативната 
уредба районните и общински-
те администрации уведомяват 
ДНСК за издадени от тях раз-
решения за строеж. През по-
следните 5 месеца са получени 
11 373. На тази база органите 
на дирекцията са извършили 
12 832 служебни проверки. С цел 
недопускане и отстраняване на 

Снимки Денис Бучел
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незаконно строителство на те-
риторията на страната от юли 
до декември 2013 г. са премахна-
ти общо 343 незаконни строежа. 

Част от работата на ДНСК 
е да издава разрешения за въвеж-
дане в експлоатация на стро-
ежите от I, II и III категория. В 
изпълнение на тази функция за 
последните 5 месеца са разпи-
сани 1688 подобни документа. 
През разглеждания период в ди-
рекцията са обработени 30 308 
постъпили запитвания, жалби, 
сигнали и молби на физически и 
юридически лица.

Същевременно започнахме 
работа по подмяна на законо-
дателството. То е една от ог-
ромните пречки пред чуждите 
инвестиции. Държавата ни е 
много привлекателна за вложе-
ния заради 10% данък печалба. 
При това условие би трябвало да 
имаме опашка от инвеститори. 
Една от причините това да не 
се случи е законодателството. 
То прави всеки процес непредви-
дим във времето. Не знаете кога 
ще започнете дадено строител-
ство, кога ще са ви необходими 
средствата и т.н. Даже да имат 
желание да инвестират, чужде-
нците, когато отидат в банка 
да вземат кредит, не могат да 

го получат, защото нямат пред-
става за сроковете за реализа-
ция на обекта. Друга причина, 
която спира вложенията у нас, 
е липсата на инфраструктура, 
т.е. във всички случаи ние тряб-
ва да построим такава, каквато 
хората очакват. Друг проблем е 
липсата на квалифициран пер-
сонал. У нас няма достатъчно 
кадри. Това означава, че чужди-
те инвеститори трябва да си 
внесат отвън хора, т.е. оскъпя-
ва се процесът. Част от тези, 
които пристигат тук, не са на 
достатъчно добро ниво, което 
създава допълнителни проблеми 
на бизнеса. Всичко това трябва 
да бъде преодоляно. Според мен 
нормативната база в областта 
на строителството е предпос-
тавка за корупционни практики. 
От тази гледна точка бих желал 
да подобрим законодателство-
то. 

Откъде трябва да започне 
промяната? 

Преди дни Законът за кадас-
търа и имотния регистър мина 
на заседание на Министерския 
съвет. Отново в него се прави 
козметична промяна, макар и 
доста важна. Мнението, кое-
то споделям със специалисти в 

тази област, е, че кадастърът 
се дублира с уличната регулация, 
с нотариалните актове. Имаме 
три вида документи, с които 
се описва всеки имот. Между 
уличната регулация и кадастъ-
ра в над 90% от случаите няма 
съвпадение. Това създава нераз-
бория в строителния процес. 
Отивате да си извадите скица 
и се оказва, че не можете да я 
получите, защото не е ясно как-
ва е собствеността ви. Това е 
често срещана практика у нас. 
В другите държави имотните 
граници се определят от кадас-
тралната карта. Надявам се в 
бъдеще да успеем да премахнем 
тези специализирани карти с 
регулациите и кадастърът да 
е единственият валиден доку-
мент. 

С предложените от нас про-
мени изчистваме недомислия в 
сегашния закон. Облекчаваме 
работата на геодезистите и 
специалистите в тази област. 
Това обаче не решава напълно 
проблема, тъй като всеки граж-
данин, който си вади скица и му 
кажат, че има разминаване в да-
нните, го изпращат да донесе 
допълнителни документи. Це-
ната на тази операция е между 
200 и 400 лв. Причината обаче 
не е, че даден служител не си е 
свършил работата. От 2000 г. 
започна процесът на преминава-
не от аналогово към дигитално 
проектиране. Ако при първото 
грешка от 30 до 50 см е в рам-
ките на допустимото, при вто-
рото - не е. 

Същевременно очаквам про-
мените в Закона за обществени-
те поръчки да бъдат приети във 
вида, в който вицепремиерът 
Даниела Бобева ги обяви със съ-
ответните корекции между пър-
во и второ четене в Народното 
събрание. МИП има определени 
очаквания към този нормативен 
акт. Искаме да бъдат приети от 
Министерския съвет две наред-
би. Едната е за обществените 
поръчки при строителството, а 
другата - при проектирането. 
Тази, касаеща строителство-
то, е преведената германска 
наредба. Същността й е, че тя 
премахва възможността за мо-
нополизиране на процеса на из-

граждането на обектите. Дава 
се възможност на всички малки, 
средни и големи фирми да бъдат 
равнопоставени. Изключително 
са ясни критериите на търгове-
те при определяне на победител. 
Качеството е предварително 
строго определено и фиксирано. 
Това е наредбата, благодарение 
на която от 1945 г. Германия е 
тръгнала по пътя на въстановя-
ване. Доказано е, че работи. Си-
гурно ще има много хора, които 
ще бъдат против нейното въ-
веждане у нас. За мен всяко мне-
ние, че тази наредба не работи, 
е израз на лобистки интереси и 
желание да се запази статукво-
то такова, каквото е. В момен-
та ние строим три пъти по-скъ-
по, отколкото в Западна Европа. 

Проектонаредбата за проек-
тиране също следва германския 
модел. Там е наречена наредба 
за свободните професии, тъй 
като в нея влизат адвокатски-
те, нотариалните и други ус-
луги. Тя също поставя на едно 
ниво проектантските фирми. 
Смятам, че големите обекти у 
нас трябва да се обявяват на 
архитектурен конкурс. Нямам 
никакво съмнение, че това е на-
чин да се достигне най-добро 
качество. Необходимо е според 
мен конкурсът да е на между-
народно ниво. Естествено при 
тези конкурси е изключително 
важно кой пише заданието, за-
щото то предопределя част от 
решението. Условието може да 
е рестриктивно, конкретно или 
абстрактно. Наредбата за об-
ществените поръчки в проекти-
рането трябва да регулира про-
цеса и за по-маловажни обекти.

Камарата на строителите 
в България предлага разделяне-
то на Закона за устройство 
на територията на два други 
нормативни акта. Какви са 
предимствата на тази идея? 

Намаляването на регулатор-
ната тежест в инвестиционния 
процес е първостепенна задача 
на МИП. В ход е изготвяне на 
окончателно предложение за за-
кон за изменение и допълнение 
на Закона за устройство на те-
риторията (ЗУТ), което да бъде 
внесено за обсъждане в парла-

мента. Промените са заимства-
ни от германския опит. Ще се 
разделят в два нормативни акта 
градоустройството и строи-
телният процес. ЗУТ трябва да 
определя градоустройствени-
те процедури. България отново 
е уникална с това, че се прави 
ПУП на отделен имот, а в раз-
витите европейски страни - на 
цял квартал. 

Сред нормотворческите 
ни инициативи е желанието да 
накараме архитектите и инже-
нерите да правят 3D проекти 
на всички сгради, защото това 
намалява грешките в конструк-
циите до минимум. Технология-
та на инженерните войски на 
САЩ е била успешно приложена 
в гражданското строителство 
в Холандия например. Така се 
намалява рискът и съответно 
цената на строителството с 
около 20%. 

Как оценявате сътрудни-
чеството с КСБ? 

Имаме доста добри парт-
ньорски взаимоотношения. В 
началото, когато прохождаше 
министерството, те ни ока-
заха изключително важна под-
крепа. Това, което сме споде-
ляли с тях, е, че промените в 
законодателството, касаещо 
строителството, са наложи-
телни. Още повече, че една от 
задачите на ведомството е да 
вдигнем строителния бранш на 
крака. Той е изключително важен 
за икономиката на страната. 
Необходимо е да осигурим ин-
вестиции от страната или от 
чужбина. Трябва е да се намери 
работа за тези хора и фирми. За 
мен е изключително важно ком-
паниите да са стабилни. 

Какво ще пожелаете на 
строителите? 

На първо място ще пожелая 
здраве, любов и щастие. От 
гледна точка на бизнеса - обек-
ти, които да са добре платени. 
Имаме нужда от работни мес-
та, а строителството създава 
такива. Важно е да се квалифи-
цират тези кадри, смятам, че 
това е процес, който ние ще за-
почнем и ще зададем правилната 
посока на развитие. 
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Необходима е по-голяма прозрачност 
при провеждането на търговете и при 
реализацията на обектите

Свилена Гражданска 

Инж. Колелиев, как 
протече работата на 
секция „Инженерна ин-
фраструктура“  през 
2013 г.? 

Основната ни дей-
ност през изминаващата 
година бе да помогнем на 
фирмите в тяхното все-
кидневие при решаване на 
общите проблеми, които 
касаят всички. Участва-
хме при подготовката на 
предложения за промяна 
на Закона за обществе-
ните поръчки. Във връзка 
с новите четиригодишни 
договори за пътно поддър-
жане съвместно с Българ-
ска браншова камара „Пъ-
тища“ направихме няколко 
срещи с ресорната адми-
нистрация, за да намерим 
правилните текстове, 
които секторът смята 
за най-полезни. Както и 
досега продължаваме да 
се опитваме да подпомог-
нем фирмите в техните 
институционални връзки 
с различните ведомства. 

Кои бяха трудности-
те, с които се сблъскваха 
компаниите през послед-
ните месеци? 

През 2013 г. най-чес-
то цитираният проблем 
беше отношението меж-
ду главен изпълнител и 
подизпълнител. Връзката 
между двете страни е 
прекъсната със сегашния 
Закон за обществените 
поръчки. Статутът на 
подизпълнители не е ре-
гламентиран. Оттук вед-
нага възникват проблеми-
те със своевременното 
разплащане. 

На второ място като 
трудност мога да опреде-
ля забавените плащания 
по договорите с бенефи-
циентите по различните 
европрограми. Фирмите 
могат да бъдат санкцио-
нирани, че не спазват 
сроковете за строител-
ство, но възложителите 
не могат. Това се използ-
ваше доста често от 
държавните институции. 
По правило всяка общест-
вена поръчка трябва да е 
обезпечена финансово. За-
бавянето доведе до това, 
че голяма част от сред-
ствата, вместо да се 
влагат в хора и в техника, 

отиваха за погасяване на 
кредити от банки. 

Следващ проблем е от-
ново Законът за общест-
вени поръчки, но друга 
негова част - изборът на 
изпълнители за строител-
ство. Много често фирми-
те бяха предопределени, 
което води до недобро пре-
разпределяне на работа-
та. Оказа се, че определен 
брой компании получават 
търговете, а останалите 
са длъжни, ако искат да 
строят, да участват като 
подизпълнители. 

Необходима е по-голяма 
прозрачност при провеж-
дането на обществените 
поръчки и при реализаци-
ята на обектите. Това 
е нещото, което трябва 
да бъде въведено в сек-
тора. По този начин съм-
ненията, които остават 
както при провеждането 

на тръжните процедури, 
така и при изпълнението 
на обекти веднага ще от-
паднат, при положение че 
всичко е явно. 

Преди години водихме 
борба да бъдат публични 
всички договори за текущ 
ремонт и пътно поддър-
жане на сайта на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ). Веднага след пуб-
ликацията им там се ви-
дяха фрапиращи разлики. В 
област Плевен се кърпят 
дупки за 38 лв. на кв. м, а 
в съседната Ловеч се пра-
вят за 13 лв. Веднага се 
подчертаха тези размина-
вания и бяха взети мерки 
от АПИ. При всички случаи 
прозрачността води до ре-

ална конкуренция. 
Необходимо е да се 

дава възможност на фир-
мите да печелят общест-
вени поръчки и цената да 
бъде адекватна на извърш-
ваната работа. 

Друга трудност, с коя-
то се сблъскваме, са сро-
ковете за отчуждаване. 
Процедурите са изключи-
телно бавни и тромави и 
водят до забавяне на из-
пълнение на проектите. 

Какви ще бъдат нови-
те условия в договорите 
за поддръжка на пътната 
мрежа в страната?

Очакваме АПИ да ги из-
готви. До дни ние ще пред-
ложим нашите препоръки 
на агенцията и се надявам 
те да бъдат приети. В мо-
мента работна комисия 
подготвя текстовете, за 
да може тези проблеми, 

които срещнахме през 
периода на първите че-
тиригодишни договори, да 
бъдат отстранени. 

Предлагаме цените 
на дейностите да бъдат 
съобразени с отделните 
области. Същевременно 
според нас трябва голя-
ма част от персонала да 
бъде на трудови договори, 
а техниката да е собстве-
ност на фирмите, които 
ще изпълняват дейност-
ите. Практиката досега 
показа, че с едни и същи 
машини се печелят много 
договори, оттам нататък 
проблемите са както за 
агенцията, така и за съ-
ответните компании. 

Предлагаме цените за 

определена дейност, кога-
то е в по-голям обем, да 
бъдат по-ниски, а когато 
са за спешен ремонт, да 
бъдат по-високи. 

На тези срещи изгот-
вихме обръщение към ве-
домствата, в което изра-
зяваме безпокойството, 
че средствата, които са 
заделени за пътно под-
държане, са изключително 
недостатъчни. Всеки лев 
от тях отива за подобря-
ване на безопасността по 
пътищата. Нашето пред-
ложение е да се избегне 
това чисто българско яв-
ление - кръпки по трасе-
тата, липса на маркиров-
ка и на почистени окопи и 
банкети. Това се дължи на 
изключително ниския раз-
мер на отделяните целе-
ви средства. Необходимо 
е да се осигурят по 600 
млн. лв. годишно, за да мо-

жем да ремонтираме 1/10 
част от републиканската 
пътна мрежа. Средната 
годност на настилките 
е около 10 години, така че 
при 20 хил. км трасета у 
нас, ако рехабилитираме 
по 2000 на година, ще пре-
махнем срамното явление 
да кърпим дупки. 

Кои са основните про-
екти през следващата го-
дина? 

Очаквам 2014 г. да е 
по-добра от настоящата. 
Същевременно съм при-
теснен, тъй като това е 
първата година от новия 
програмен период. Основ-
ните средства за път-
ните и жп проекти са по 

европрограмите. Сега 
условията по тях се про-
менят и дали администра-
цията ще има достатъ-
чен капацитет да влезе 
с летящ старт в новия 
програмен период, още не 
е ясно. Това, на което се 
надяваме, е работа по АМ 
„Струма“ и евентуално 
част от АМ „Хемус“. Очак-
ваме много средства и за 
жп инфраструктурни про-
екти, като се предполага, 
че тяхното финансира-
не ще надвиши пътните. 
Сред обектите са рекон-
струкция на жп линиите 
Русе - Варна, София – Плов-
див - Бургас. 

В пътните проекти 
трябва да се мисли за из-
ползването на парите по 
ОП „Региони в растеж“ за 
втори и трети клас учас-
тъци. Не трябва да се по-
дминава и четвъртоклас-
ната пътна мрежа, която 
е собственост на общи-
ните и не се поддържа по 
адекватен начин. Необхо-
димо е да се помисли дали 
не е по-добре тя да се 
прехвърли към централна-
та власт. 

Каква е междуфирме-
ната задлъжнялост спря-
мо 2012 г.?

По принцип има положи-
телно изменение по този 
въпрос. За съжаление по 
„Транзитни пътища V“ дър-
жавата изостава с раз-
плащанията, но все пак 
мога да кажа, че има крач-
ка напред. Ако ние успеем 
да приложим европейската 
директива за месечно раз-
плащане, това би облекчи-
ло много фирмите. Отново 
ще повторя, че вместо да 
инвестираме в хората и 
в техниката, ние влагаме 
средствата в лихвите по 
банковите кредити. 

Качеството на проек-
тите подобри ли се през 
тази година? 

Все още няма необходи-
мата плановост на проек-
тирането. А този процес 
предопределя дали един 
обект ще бъде ефективен 
или не след реализацията 
му. Парите, които се от-
делят за целта, са доста 
малко. В тази връзка смя-
там, че още много е необ-
ходимо да се направи по 
отношение на проектите. 

Не трябва да забравяме, 
че при строителството 
на всички магистрали се 
наложи да се отпуснат 
допълнителни средства 
именно заради бързото 
предпроектно проучване, 
което не успя да обхване 
всички теренни условия. 

Накъде  трябва да 
обърне поглед български-
ят пътен строител? 

Вече има първи лясто-
вици в сектора. Задължи-
телно трябва да помислим 
за работа зад граница, 
тъй като капацитетът, 
който създадохме, преви-
шава средствата, които 
се инвестират в пътната 
инфраструктура. Необхо-
димо е да обърнем поглед 
към балканските страни, 
които още не са влезли в 
ЕС, и да им предадем на-
шия опит. Трябва да тър-
сим изяви и на български-
те проектанти, тъй като 
при всички случаи обемът 
на новите проекти у нас е 
по-малък от капацитета 
на специалистите. 

Какво ще пожелае-
те на колегите си през 
2014 г.? 

На първо място да са 
живи и здрави, а в профе-
сионален план - по-малко 
бюрократични спънки. 
Да влагаме повече усилия 
в качеството на наши-
те обекти. Камарата на 
строителите в България 
трябва да продължи да 
защитава интересите 
на нейните членове - раз-
плащането от страна на 
публичните власти, опре-
делянето на статута на 
подизпълнителите и т.н. 
Вече е прието държавата 
да плаща до 30 дни след 
издаването на фактурата 
на фирмите, но за да се 
разпише този документ, 
е необходимо да се изда-
де сертификат за свър-
шената от нас работа, а 
процесът се бави. Трябва 
да се облекчи процедура-
та за кандидатстване по 
търговете. Изискват се 
едни и същи документи. 
Същевременно се надявам 
през 2014 г. да се проме-
ни и Кодексът на труда, 
тъй като той не отразява 
сегашното състояние на 
отношението работода-
тели-служители. 

Инж. Росен Колелиев, председател на секция 
„Инженерна инфраструктура“ в КСБ: 

Снимки Денис Бучел
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Емил Христов

В Камарата на стро-
ителите в България се 
проведе нарочна среща на 
председателя на КСБ инж. 
Светослав Глосов с вре-
менно изпълняващия длъж-
ността посланик на Ве-
ликобритания в България 
Катрин Барбър. Обсъдени 
бяха редица възможности 
за развитие на сътрудни-

чеството в строителния 
бранш. Разисква се още 
и идеята за организира-
не на съвместна кръгла 
маса, на която да участ-
ват специалисти и фирми 
от двете страни. И.д. по-
сланикът на Великобрита-
ния прояви голям интерес 
към предложенията на 
Камарата за промени в 
Закона за обществените 
поръчки, вижданията за 

публично-частното парт-
ньорство и възможност-
та фирми от Острова да 
инвестират в България. 
На събитието присъства-
ха още инж. Иван Бойков, 
изпълнителен директор 
на Камарата, инж. Джа-
ни Антова, гл. експерт 
„Международна дейност“ 
в КСБ, и Марта Рашева, 
търговски съветник на 
посолството.

Обсъдени бяха редица възможности 
за развитие на сътрудничество

Снимка Денис Бучел

Анелия Кулинова, 
ОП на КСБ - 
Пазарджик

„Артстрой инвест“ 
ЕООД е безапелационен по-
бедител и в двете класации 
на областното предста-
вителство в Пазарджик - 
„Сграда на годината 2013” и 
„Сграда на публиката 2013”. 
Отличията са за построй-
ката на „Ви Ти Ес Инвест“ 
с проектант арх. Валя Мла-
денова. Тя се намира в цен-
тралната част на града, на 
ул. „Димитър Петков” №3А.

На второ място в кла-
сацията „Сграда на го-
дината 2013“ и Сграда на 
публиката 2013” е класи-
рана постройката на „Еко 
хидро-90“ на  ул. „Димитър 
Греков” №1. Фирмата е ин-
веститор и главен изпълни-
тел на обекта. Проектант 
е „Млада-арт“ - арх. Николай 
Младенов.

На трето място е сгра-
дата на Архиерейското 
наместничество в Пазар-
джик. Изпълнител на обек-
та е „Янев-55“ ЕООД.

А публиката отреди 
трето място на Къщата с 
маковете. Базата за отдих 
е в с. Проглед, общ. Чепе-
ларе. Главен изпълнител е 
„Хаси инженеринг“ ЕООД, 
Пазарджик.

Класирането е направе-
но от комисия с участието 
на главния архитект на 
Пазарджик Кръстьо Танков, 
арх. Петър Мурджев – пред-

седател на регионалната 
структура на Камарата на 
архитектите, инж. Тодор 
Енев, председател на ре-
гионалната Камара на ин-
женерите в инвестицион-
ното проектиране. Както 
„Строител“ писа, сградата 
на публиката бе избрана с 
онлайн гласуване на сайта 
на областното представи-
телство.

Новият носител на при-
за „Златна либела“ – символ 
на добър строителен ме-
ниджмънт и добра строи-
телна практика, е „Термикс 
ЕС” ООД с управители Шен-
ка Илиева и Стефан Гочев. 
Приза „Златната либела” 
връчи инж. Ангел Пецев – 
началник на РО НСК – Па-
зарджик, към РДНСК.

Областното предста-
вителство раздаде и оста-
налите годишни награди за 
строителство в областта. 

Класирането  се извършва 
по групи на база съдър-
жащата се информация в 
публичната част на регис-
търа за последната финан-
сова година. 

В първа група - стро-
ежи от високото строи-
телство, прилежащата 
му инфраструктура, елек-
тронни съобщителни мре-
жи и съоръжения, победи-
тел е „Заводски строежи 
– ПС - Пазарджик“ АД. „Еко 
хидро-90“ ООД е на челно 
място в две групи – втора 
- строежи от транспорт-
ната инфраструктура, и 
в четвърта - строежи от 
благоустройствената ин-
фраструктура, хидротех-
ническо строителство и 
опазване на околната сре-
да. Победителят в трета 
група - строежи от енер-
гийната инфраструктура, 
е „Ди Ти Ай“ ООД.

Галя Прътева, 
ОП на КСБ - Благоевград

ОП на КСБ – Благоевград, удостои 
с приза „Най-добър строител” фирмите 
от региона. В автентична българска об-
становка председателят инж. Стефан 
Стоев приветства колегите си и награ-
ди отличените компании. В класацията 
участват само строители, членове на 
ОП на КСБ – Благоевград, и вписани в 
Централния професионален регистър 
на строителя, изпълнили процедура-
та по чл. 20, ал. 2 от ЗКС за 2012 г. 

Победителите бяха определени 
от техническа комисия, оглавена от 
председателя, и гласувани на засе-
дание на областния съвет. Класи-
рането се извършва на база съдър-
жащата се информация в регистъра 
за последната финансова година, а 
именно нетни приходи от продажби 
(НПП), носещи 15 т., дълготрайни 
материални активи (ДМА) – 5 т., 
средносписъчна численост на персо-
нал – 10 т. Във всяка група строежи 
се обособяват по три раздела стро-

ители на база средносписъчен персонал 
за последната финансова година: големи 
- над 50 души; средни – от 31 до 50; мал-
ки – до 30.

Гости на мероприятието бяха инж. 
Стоян Благоев, заместник-кмет по 
строителството, и председателят на 
Търговско-промишлената палата -  Бла-
гоевград, и член на КСБ, ОП – Благоев-
град, инж. Ромео Шатев.

Първа група - строежи от високото 
строителство:
големи фирми - „Балканстрой” АД, Разлог
средни фирми - „Стил комплекс” ООД, 
Благоевград
малки фирми - „Браво строй” ООД, Бла-
гоевград
Втора група – строежи от транс-
портната инфраструктура: 
големи фирми - „Агромах” ЕООД, Благо-
евград
средни фирми - „Стилстрой-М” ЕООД, 
Благоевград

Трета група – строежи от енергийна-
та инфраструктура:
големи фирми - „Хидроенергийна компа-
ния” ООД, Благоевград
средни фирми - „Димитър Янков – Кенеди 
Метал” ООД, Благоевград
Четвърта група – строежи от благо-
устройствената инфраструктура:
големи фирми - „Водоснабдяване и кана-
лизация” ЕООД, Благоевград
средни фирми - „Монолитстрой – Чор-
баджийки и Байкушев” ООД, Благоевград
малки фирми - „ Фроси” ООД, Сандански

Носителят на приза „Златна либела“ Шенка Илиева с ОП 
председателя Евтим Янев

Йордан Каназирев от „Балканстрой“ АД получава 
голямата награда в Благоевград
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Елица Илчева

Г-н Симеонов, на среща с председателя 
на Камарата на строителите в България 
(КСБ) инж. Светослав Глосов и изпълни-
телния директор инж. Иван Бойков взе-
хте решение за разширяване на сътруд-
ничеството между двете организации. В 
каква насока виждате бъдещите си общи 
действия? Как двете организации могат 
да си бъдат полезни?

Необходимо е сътрудничеството между 
двете организации да се разшири предвид 
затрудненията в икономиката и по-специал-
но за преодоляване на проблемите в бранша. 
БТПП и КСБ имат потенциал за съвместни 
дейности в много направления. Могат да 
участват заедно в проекти, да работят за 
подобряване на нормативната база и прак-
тиката на провеждането на обществени 
поръчки. Наше общо желание е кандидат-
стването да става по електронен път, да 
са описани всички параметри, които после 
да станат част от договора. Други възмож-
ности за съвместна работа са участие в 
изпитни комисии за придобиване на профе-
сионални квалификации, участия в комисии 
и отраслови съвети. Членове на Камара-
та могат да се включват в организирани 
от нас бизнес форуми и да осъществяват 
срещи с потенциални партньори. Можем да 
работим заедно в областта на професио-
налното обучение, дори за въвеждането на 
иновативни методи и подходи. 

Защо избрахте настоящия момент за 
това решение?

Това решение не е ново за двете орга-
низации. БТПП и КСБ са дългогодишни парт-
ньори. Камарата на строителите в Бълга-
рия е пряк член на палатата. През годините 
е участвала в много наши инициативи и в 
Съвета на браншовите организации при 
БТПП. Но истината е, че в трудни времена 
е добре да обединяваме усилията си, за да 
може предимствата и на едната, и на друга-
та организация да се използват ефективно. 

КСБ води активна борба за законода-
телни промени, по-конкретно за разделяне 
на ЗУТ и промени в ЗОП. От гледна точка 
на вашата организация нужни ли са тези 
промени и къде другаде според вас се на-
лагат такива? 

Ние се доверяваме изключително много 
на експертизата на браншовите неправи-

телствени организации и затова разглежда-
ме задълбочено всички техни предложения. 
Стремим се да ангажираме широк кръг спе-
циалисти в съответната област. Затова 
сме ангажирали и Българската предприема-
ческа камара в строителството, която по-
иска становище на БТПП за разделянето на 
ЗУТ и промените в ЗОП. Палатата изпрати 
становището си. По отношение на разделя-
нето на ЗУТ на два закона – ЗУТ и закон за 
строителството, предложихме въпросът да 
се постави за разглеждане в рамките на Съ-
вета на браншовите организации към БТПП. 
Относно гарантиране разплащането към 
строителните фирми по обществени поръч-
ки предложението ни е срокът за това да 
е 1 месец. С промените в Търговския закон 
(ДВ бр. 20 от 28.02.2013 г.) е създаден нов 
чл. 303а, съгласно който публичен възложи-
тел по смисъла на ЗОП следва да изпълни па-
ричното си задължение към другата страна 
по търговска сделка в срок не повече от 30 
дни, вкл. и по обществените поръчки.

В рамките на приоритетите за дей-
ността си БТПП поддържа позиция в насо-
ка извършване на законодателни промени 
за въвеждане на повсеместно електронно 
подаване на документи и електронната им 
обработка във връзка с  проекти по линия 
на европейските фондове и в сферата на 
търговете. Това многократно е предлагано 
от БТПП.

Ролята на БТПП като универсална орга-
низация на бизнеса е да балансира интере-
сите на отделните икономически сектори, 
включително между организации в сферата 
на строителството. 

Предвиждате ли разширяване на съ-
трудничеството и на регионално ниво?

Добре развитите регионални струк-
тури на КСБ и БТПП вече имат установени 
връзки между тях, но е необходимо сътруд-
ничеството да се разшири и в останалите 
области.

Много ефективна е съвместната ни ра-
бота в Пловдив, Стара Загора, Перник.

В Пловдив например Националният цен-
тър за професионално обучение към Тър-
говско-промишлената палата съвместно 
с Камарата на строителите провеждат 
обучителни курсове и практически занима-
ния във фирми за контрол върху качество-
то на изпълнение на строителството, за 
съответствие на влаганите в строежите 
строителни продукти със съществените 
изисквания за безопасност и други.

Какви действия е предприемала ваша-
та организация за защита на малките и 
средните фирми, които са най-потърпев-
ши в годините на криза? 

Мудното административно обслуж-
ване, нестабилното законодателство, 
корупцията и нелоялната конкуренция са 
главните пречки за бизнеса и през 2013 го-
дина, показват резултатите от анкетно 
проучване на БТПП за условията за бизнес 
и инвестиции в страната, осъществено в 
края на октомври 2013 година. През цяло-
то време подкрепяме малките и средните 
предприятия в различни насоки – за облек-
чаване на тяхната стопанска дейност с 
намаляване на регулациите, за противопос-
тавяне на административното увеличава-
не на минималните осигурителни прагове 
в тези сектори, в които няма и не е въз-
можно да има споразумение за намаляване 
на административните такси за услугите 
към тях и определянето им по разходопок-
ривен метод, и др.

БТПП винаги е стояла зад идеята за 
електронно правителство и смята, че пре-
одоляването на бюрократичните пречки за 
фирмите може да бъде постигнато именно 
с неговото въвеждане. Това е заложено и в 
програмата на Министерския съвет. 

Какво още предстои да направите?
През 2014 г. една от амбициозните цели 

на БТПП е да съдейства за премахване или 
облекчаване на всички административни и 
регулаторни тежести, наложени на МСП, 
които не се изискват или надхвърлят стан-
дартите на ЕС. Вече бе представен на ком-
петентните държавни органи доста дълъг 
списък на нормативните актове и конкрет-
ните разпоредби в тях, които затрудняват 
стопанската дейност на МСП.

Палатата от години работи и за евро-
интеграцията. Трябва да се стремим към 
по-добро представяне на Европейския съюз 
на трети пазари. ЕС се нуждае от повече 
динамика и от по-малко бюрокрация. Съ-
юзът трябва да се развива в посока конку-
рентоспособност. Бюрокрацията трябва 
да бъде редуцирана, администрацията да 
бъде отворена към бизнеса. И ако можем 
да направим правилата в ЕС не толкова на-
товарващи, за да могат допълнителните 
разходи, които бизнесмените правят в рам-
ките на единното европейско икономическо 
пространство, да станат по-ниски. Българ-
ските фирми имат много задължения, тъй 
като страната ни е ратифицирала много 

Снимки Денис Бучел

В ролята на универсална организация на бизнеса 
се стремим да балансираме интересите на отделните 
икономически сектори

Ренета Николова

Основите на фактическа 
програма за действие поло-
жиха на среща в КСБ ръко-
водствата на Камарата на 
строителите и Българската 
търговско промишлена пала-
та (БТПП). За председателя 
на КСБ инж. Светослав Глосов, 
изпълнителния директор Иван 
Бойков и председателя на 
БТПП Цветан Симеонов това 
е втора среща в рамките на 

седмица, като първата се 
проведе в сградата на БТПП. 
Двете страни се разбраха да 
работят  по европейските 
програми, а КСБ да се включи 
активно в съвета на браншо-
вите организации към търгов-
ската палата.  „Договорихме 
се да използваме възможност-
ите на БТПП като специфичен 
инструмент за развитие на 
външния пазар и цялата па-
литра от функции, които има, 
включително и арбитраж. 
Имаме много общи неща, кои-

Цветан Симеонов, председател на БТПП:

то споделихме, по отношение на 
законодателството и нуждата 
от промени в нормативните ак-
тове. БТПП подкрепя законода-
телните изменения, които пред-
лагаме“, заяви след срещата изп. 
директор на КСБ инж. Иван Бой-
ков. Двете организации ще рабо-
тят заедно и за намаляване на 
административната тежест за 
бизнеса. През януари предстои 
среща на експертно ниво, на коя-
то ще бъде уточнено активното 
участие на експерти от двете 
организации в мероприятия на 
КСБ и БТПП. 

На срещата са обменени още 
идеи по отношение развитието 
на икономиката и сектор „Стро-
ителство”, а Цветан Симеонов 
е останал много впечатлен от 
условията, които са създадени 
за работа в КСБ. 

Залага се на работа по европейските 
програми и за промени в законодателството 

конвенции на Международната организация 
на труда - именно затова е важно да се на-
малят тези тежести.

Каква беше за БТПП отиващата си 
2013 г. Кои бяха основните акценти в ра-
ботата ви, кои от дейностите определя-
те като постижения?

През 2013 г. БТПП активно реагира сре-
щу опита на държавата със законодател-
ни промени да ограничи независимостта 
на работодателските организации и да ги 
приравни към държавните структури. Тази 
твърда реакция от страна на палатата 
доведе до отмяна на спорните законови 
текстове и бе призната като успех и от 
Международната организация на работо-
дателите (МОР).

Наскоро участвахте във форум за раз-
витие на публично-частните партньор-
ства. Какви са перспективите в тази 
на сока?

Освен на форума, в който БТПП участва, 
преди това разговаряхме с председателя на 
УС на Националния съвет за публично-част-
но партньорство (НСПЧП) Ева Цветичова. 
Обсъдихме и възможности за сътрудни-
чество с държавните институции и насоч-
ване на вниманието им към важността на 
публично-частното партньорство и биз-
неса за реализиране на проектите. Като 
основен проблем отбелязахме липсата на 
проекти, които да се предложат на чуждес-
транни инвеститори.

БТПП и НСПЧП ще обединят усилията 
си за участие в подходящи обекти по опера-
тивни програми. Обърнахме внимание и на 
съвместното сътрудничество в обучение-
то на кадри, на подобряване на норматив-
ната уредба в областта на ПЧП, както и 
възможността  успешното публично-част-
но партньорство да се превърне в един от 
вариантите за изход от кризата.

Отделно от срещата на форума за за-
силване на сътрудничеството между скан-
динавския бизнес и държавната админи-
страция - „Публично-частно партньорство 
и обществени поръчки“, който се проведе 
преди дни, бяха представени успешни скан-
динавски практики в сферата на публично-
частното партньорство и обществените 
поръчки от гледна точка на законодател-
ството и изпълнението на проекти. В дис-
кусията, която се състоя между участни-
ците - представители на дипломацията у 
нас, държавните институции и бизнеса, бе 
изразено желание за засилване на диалога 
между българската държавна администра-
ция и скандинавските компании и бяха очер-
тани възможни мерки в посока подобряване 
на бизнес климата в България.
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Иван Христов, член на УС на Българската банка за развитие:

Свилена Гражданска

Г-н Христов, разкажете ни 
кои са основните приоритети 
в работата на новото ръко-
водство на ББР?

Първата и най-важна цел на 
новия екип е да създаде работе-
ща стратегия за превръщане-
то на ББР в пълноценна банка 
за развитие. До момента тя ра-
боти по-скоро като търговска 
институция, отколкото като 
инструмент на държавата за 
подпомагане на малките и сред-
ните предприятия у нас. А ми-
сията на подобна структура е 
да бъде пълноценен партньор на 
бизнеса не само като предоста-
вя атрактивни възможности за 
финансиране, но и като безпла-
тен консултант. 

Кои са най-наложителните 
реформи?

В момента се изработва из-
цяло нова стратегия, която ще 
бъде предоставена за одобрение 
от правителството. Управител-
ният съвет вече подкрепи сли-
ването на Банката за развитие 
с нейното дъщерно дружество 
– микрофинансиращата инсти-
туция „Джобс”. Това ще даде 
възможност за по-добра коорди-
нация и за провеждане на единна 
кредитна политика на банката. 
Сред обсъжданите възможности 
е стартирането на заложения в 
Закона за ББР фонд за капита-
лови инвестиции, който ще ни 

позволи да подкрепим малките 
и средните фирми чрез дялово 
участие в техни проекти.

Наскоро беше обявено, че 
Националният гаранционен 
фонд, част от групата на ББР, 
стартира нова програма, в 
рамките на която ще се по-
крива половината от риска 
по кредити, предоставени от 
търговските банки на малки 
и средни предприятия (МСП). 
Разкажете ни нещо повече за 
това.

Схемата е с лимит от 180 
млн. лв. Чрез нея ще се изда-
ват гаранции, допълващи обез-
печението по инвестиционни и 
оборотни кредити, включител-
но заеми за проекти по опера-
тивните програми. Максимал-
ната гаранция е в размер на 
250 хил. лв., а крайният срок за 
включване е септември 2015 г. 
Целта на гаранционната схе-
ма е да се улесни достъпът до 
финансиране на над 2 хил. мал-
ки и средни фирми. В началото 
на 2014 г. ще бъдат подписани 
споразуменията с търговските 
банки, с което ще се постави и 
фактическият старт на програ-
мата.

По какви други схеми МСП 
могат да кандидатстват при 
вас за кредитиране?

Преди месец стартирахме 
програма с ресурс от 20 млн. лв. 
за подкрепа на микро- и малките 
предприятия. С нея предоста-
вяме възможност както на ком-
паниите с история, така и на 
новостартиращите фирми да 
получат кредитиране при изгод-
ни условия – фиксирана лихва от 
6 на сто за целия период и 1 го-
дина гратисен период. За да об-
лекчим максимално условията по 
заема, намалихме два пъти и по-
ловина изискването за собстве-
но участие – от 25% на 10%. В 
началото на 2014 г. планираме 
пускането на нови кредитни 
продукти, отново насочени към 
малкия и средния бизнес, като 
ще поставим акцент на компа-
ниите в сферата на експорта и 
иновациите.

Как ББР си сътрудничи с 
Камарата на строителите в 
България, неотдавна се про-
веде среща с представители 
на ръководствата на двете 
страни?

Имаме подписан меморандум 
за сътрудничество с КСБ, който 
позволява на организацията да 
осъществява директен контакт 
с кредитни експерти на банка-
та. За членовете на Камарата 
са предвидени преференциални 
условия за кредитиране – напри-
мер отсъствието на такса за 
управление на заема за първите 
две години.

Обръщат ли се по-често 
строителните компании към 
вас?

Вследствие на кризата мно-
го търговски банки ограничиха 
кредитирането на сделки с не-
движими имоти, което рефлек-
тира и върху възможностите за 
финансиране на компании в сек-
тора. ББР продължава да работи 
със строителните фирми, кога-
то предлаганите от тях проек-
ти са разумни.

Има ли добри бизнес проек-
ти?

ББР има положителен опит 
в публично-частното партньор-
ство с общини и фирми, които 
работят по обекти, финансира-
ни от оперативните програми. 
Става въпрос за големи инфра-
структурни проекти за изграж-
дането на ВиК, пътища, транс-
порт и др. 

Кои са секторите, които 
трябва да се стимулират, за 
да получи тласък българската 
икономика?

На първо място това са 
тези, които участват в раз-
витието на икономика на зна-
нието и имат висока добавена 
стойност – образование, наука, 
високи технологии и иновации. 
От водещо значение е инвес-
тицията в младите кадри и по-
вишаването на тяхната конку-
рентоспособност и експертни 
знания, така че да се постигне 
икономически растеж с повече и 
по-качествени работни места. 
Не бива да забравяме тради-
ционно приоритетни сектори, 
каквито са земеделието, индус-
трията и туризмът.

Българските фирми имат 
нужда от рекапитализиране и 
от по-дълги срокове на кредити-
ране. И за двете ББР има готов-
ност да откликне на фирменото 
търсене.

Очаквате ли да получите 
допълнителни средства за кре-
дити?

За да осъществи своята ми-
сия за развитие на икономиката 
и нейния гръбнак – малките и 
средните предприятия, ББР при-
влича основната част от своя 
ресурс от международни финан-
сови институции. Наши основни 
партньори са Европейската ин-
вестиционна банка, Банката за 
развитие към Съвета на Европа,  
Скандинавската инвестиционна 
банка, Черноморската банка за 
търговия и развитие, като съ-
трудничеството ни с тях е от 
повече от 13 години. Средства-
та, които те предоставят, са 
основно за краткосрочно и дъл-
госрочно финансиране на малки 
и средни фирми, създаване на 
нови работни места и подкрепа 
на заетостта. През 2014 г. ББР 
ще получи допълнителен ресурс 
в размер на 150 млн. евро от 
Европейската инвестиционна 
банка за кредитиране на мал-
ки инфраструктурни проекти, 

управлявани и финансирани от 
общините, както и за подкрепа 
на младежката заетост, инова-
циите и стартиращите пред-
приятия.

Още колко години на криза 
ще издържат банките у нас?

Системата в България е 
стабилна, добре капитализира-
на и с добра ликвидност. Това 
показват данните от финан-
сово-икономическия анализ, 
който ББР изготвя всяко три-
месечие. За периода от юли до 
септември 2013 г. активите на 
финансовите институции са се 
увеличили с 2%, като в края на 
септември те са на стойност 
84,8 млрд. лв. Годишният ръст 
на заемите остава положите-
лен, въпреки че равнищата са 
все още ниски. Данните от 
последните месеци показват 
задържане и лек спад на дела 
на лошите и преструктурира-
ни кредити. Може да се очаква, 
че постепенно с излизането от 
кризата банките ще формират 
портфейли от нови заеми с до-
бро качество. 

Как да накараме натрупа-
ните средства във влогове да 
заработят?

Нашето желание е да напра-
вим кредитните продукти мак-
симално адекватни към нуждите 
на българския бизнес и по този 
начин да предизвикаме интереса 
на фирмите. По-дългите сроко-
ве, подкрепата за стартиращи 
фирми и намаленото собствено 
участие – това са все дейности 
в посока на облекчаване на ус-
ловията за финансиране. Изли-
зането от кризата на много от 
страните от Европейския съюз 
ще се отрази позитивно и на 
нашия пазар. Моята лична прог-
ноза е за повече и по-достъпни 
кредити за българския бизнес 
през следващата година.

За членовете на Камарата сме предвидили 
преференциални условия за кредитиране

Иван Христов е член на Управителния съвет на Българската банка за развитие 
от септември 2013 г. Завършил е „Индустриален мениджмънт” в Техническия 
университет в София и „Финанси, кредити и застраховане” в Стопанската 
академия в Свищов. Професионалният му опит е свързан с банковата система у нас. 
Кариерата му преминава през БНБ, Първа частна банка и Централна кооперативна 
банка. В продължение на 10 години заема поста регионален мениджър на Райфайзен 
банк за региона Сливен и Ямбол. През 2011 г. поема ръководството на отдел 
„Териториално развитие и човешки капитал” в Токуда банк.

Снимка Денис Бучел
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Инж. Димчо Михалевски, председател на парламентарната Комисия по регионална политика        

Свилена Гражданска

Инж. Михалевски, в 
края сме на 2013 г. Като 
председател на регионал-
ната комисия как проте-
че според вас тя?

Можем да я оценим 
като напрегната, емоцио-
нална и с много социален 
заряд. Очевидно е, че като 
общество се нуждаем от 
кауза, нови модели на раз-
пределение на правата и 
отговорностите и от по-
справедлив начин на функ-
циониране на общността 
ни. Според мен е необхо-
димо да намерим сили и 
всички заедно да променим 
процесите. Досегашният 
модел е изчерпан. Той пре-
дизвиква задълбочаващо 
се неравенство. Демоти-
вира гражданите и лишава 
България и поколенията 
от перспектива. Отговор-
ността на политиците 
днес е огромна. Те трябва 
да намерят решение не 
за себе си, не за своите 
партии, а за бъдещето на 
страната ни. В частност 
за мен беше напрегната. 
Избори, законодателна ра-
бота. Като цяло резулта-
тите не са лоши, но лично 
аз бих желал да постигнем 
много повече.

Кои бяха основните 
промени в нормативната 
база, касаещи  строител-
ството? 

Те бяха в няколко на-
правления. В началото на 
годината се приеха спеш-
ни промени в Закона за ус-
тройство на Черноморско-
то крайбрежие в опит да 
се успокои общественото 
напрежение след скандала 
„Дюнигейт“. Ефектът от 
тях е спорен предвид не-
целесъобразни изменения 
(като например изважда-
нето на дюните от зона 
А и частичното разреша-
ване на строителство 
върху тях). Друго важно 
изменение в законодател-
ството беше разделение-
то на функциите между 
Министерството на реги-
оналното развитие и Ми-
нистерството на инвес-
тиционното проектиране. 
Изменен бе и Законът за 
устройство на терито-
рията и други 82 норма-
тивни акта. Това е важно 
решение, но са необходими 
още много последователни 
и напрегнати усилия, за да 
се постигне полезност от 
разделянето на МРРБ. Про-
менен беше и Законът за 
водите с цел да се дефини-
рат нови срокове и допъл-
ващи правила за провежда-
не на реформата в сектор 
„Водоснабдяване и канали-
зация“. След забавянето 
на промените в отрасъла 
през последните 4 години 

настоящото им изпълне-
ние е повече от наложи-
телно както с оглед на по-
добряване на политиката, 
така и за реализиране на 
необходимите изменения, 
които са задължително 
предварително условие за 
използване на европейски-
те средства след 2016 г.

Какво обхващат нови-
те изменения в Закона за 
устройство на Черномор-
ското крайбрежие, пред-
ложени от вас и от ваши 
колеги? 

Целта на внесените 
текстове в ЗУЧК е да се 
нормализират условията 
при експлоатация на пла-
жовете и застрояването 
в зона А. По отношение 
на тези обекти трябва 
да отчетем няколко ком-
плексни фактора. Първо, 
всички искаме да получава-
ме качествена и достъпна 
като цена услуга на плажа. 
Има недоволство от това, 
че близо 100 от тях са не-
охраняеми и нестопанисва-
ни, което крие своите ри-
скове. Отделно цените за 
чадъри и шезлонги са дос-
та високи за портфейла на 
средния българин. Второ, 

за да имаме основателни 
претенции към стопаните 
(концесионери и наемате-
ли), трябва да отчетем и 
условията, при които те 
работят. Преди около 10 
години, когато са сключ-
вани повечето концесии, 
е изчислявано възнаграж-
дение при 20% свободна 
площ от общата площ на 
плажа. Днес действащото 
законодателство е увели-
чило територията на 50%. 
Всяка година стойността 
на концесионните догово-
ри нараства с размера на 
т.нар. верижен индекс на 
инфлацията, без да нара-
стват възможностите на 
гражданите да заплащат 
по-високи цени на услуги. 
Отделно преди три години 
се въведе 20% ДДС върху 
цената на концесионното 
възнаграждение. В начало-
то на годината се намали 
площта на преместваеми-
те съоръжения, които мо-
гат да се разполагат на 
плажа, от 2% на 1%. 

В тази връзка смята-
ме, че за да постигнем ка-
чество и достъпна цена, 
трябва баланс. Предло-
женията ни са свързани с 
въвеждане на методика за 

класифициране на отделни-
те видове плажове, което 
ще помогне да се определи 
по-справедливо разпреде-
ление между обществения 
интерес и този на стопа-
ните. Така мислим, че ще 
намалим значително броя 
на неохраняемите и нес-
топанисвани обекти. От-
делно изключваме дюните 
от територията на пла-
жовете и регламентираме 
свободната площ между 

30% и 50%. Справедливо 
е възстановяване на пло-
щта на преместваемите 
съоръжения до 2%, като 
същевременно ще въведем 
систематичен контрол за 
постепенно нормализира-
не на цените за чадърите 
и шезлонгите.

По отношение на за-
строяването в зона А 
смятаме, че е нормално в 
урбанизираните терито-
рии правилата да са отго-
ворност и задължение на 
местните власти и чрез 
наредба да контролират и 
регламентират този про-
цес. В националните курор-
ти ще настъпят сериозни 
промени. Ще освободим 
всички първи крайбрежни 
алеи от всякакво застро-
яване, а в зоната от 100 м 
ще въведем сериозни огра-
ничения за преместваеми-
те обекти, най-вероятно 
само в урегулираните по-
землени имоти.

Друго важно измене-
ние, което предвиждаме, 
е да оставим контрола на 
водното спасяване само в 
задълженията на МРР, а не 
и при областните управи-
тели, което намалява без-
смислената администра-
тивна тежест и дублиращ 
се контрол. 

Ще успеем ли да ус-
воим по-голяма част от 
евросредствата от този 
програмен период? 

Използването на пари 
от европейските фондове 
от плановия период 2007-
2013 г. вече е в заключи-
телната си и най-реши-
телна фаза. Усвояването 
през последните месеци 
бележи устойчив ръст. Все 
още има рискове за крайния 

резултат. Към 1 декември 
степента на усвояване 
по седемте оперативни 
програми е малко над 52%. 
Това е обемът на разпла-
тените на бенефициенти-
те средства. Размерът на 
окончателно признатите 
(сертифицирани) разходи 
от ЕК към същата дата е 
малко над 34%, който заед-
но с предоставения аванс 
по програмите достига 
42% от общия размер на 
парите по седемте опе-
ративни програми. Тези 
числа показват, че имаме 
подобрение, средномесеч-
ното усвояване от 1,272% 
за 2012 г. е нараснало на 
1,659% през 2013 г. За 
да вземем напълно сред-
ствата, в оставащите 2 
години трябва да вдигнем 
средния месечен темп на 
над 2%. За момента рис-
кът от автоматична за-
губа в края на тежката 
2013 г., когато се събират 
едновременно финансови-
те планове за две години – 
2010 г. по правилото „n+3” 
и 2011 г. по „n+2”, е овладян 
и няма да се разделим със 
сериозни суми. Единстве-
ният последен значим риск 
е дали до края на година-
та Столичната община 
ще подпише договора за 
изграждане на завода за 
отпадъци на София. Ако 
не го направи, България ще 
загуби 200 млн. лв. Моята 
лична прогноза е, че стра-
ната ни в крайна сметка, 
ще се представи добре и 
ще усвои значителна част 
от предоставените й въз-
можности. През последни-
те два месеца и първите 
два на 2014 г. ще има из-
вестно напрежение, тъй 
като ще трябва да разпла-

Експертизата на КСБ и ефективното 
законодателство от наша страна ще 
гарантират развитието на строителния 
сектор

Снимки Денис Бучел
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       и местно самоуправление: 

щаме изпълнение, без да 
получаваме значими суми 
от ЕК поради дефицит в 
нейния бюджет, но това 
е временно явление, което 
ще се преодолее. Трябва да 
се стремим да усвоим не 
по-малко от 90% от въз-
можните средства за пе-
риода 2007-2013 г.

Преди дни беше приет 
бюджетът за 2014 г. Кои 
са основните приорите-
ти в него и с какво той се 
отличава от тазгодиш-
ния? 

Бюджетът беше със-
тавен при нелеки условия. 
Ще спомена някои от най-
важните акценти в него. 
България е със силно на-
малени възможности да 
разчита на фискалния си 
резерв. Имаме висока без-
работица и икономика в 
депресия. Контрабандата 
все още не е пресечена 
в необходимата степен. 
Доверието на инвестито-
рите към средата в Бълга-
рия не е високо. Доходите 
на хората бяха замразени 
през последните четири 
години. При тези условия 
пред бюджета за 2014 г. 
стояха повече задачи, кои-
то той може да поеме за 
една година. Затова и ак-
центите бяха фокусирани 
главно в социалната сфера 
за облекчаване на положе-
нието на най-уязвимите 
групи граждани. Други при-
оритети са образованието 
и здравеопазването. Също 
така създадохме инвес-
тиционен инструмент за 
подпомагане развитието 
на регионите, който ще 
разполага с 500 млн. лв.

Има ли пари за строи-
телство? 

За инфраструктурно 
строителство има. По 
програмите от насто-
ящия и следващия пери-
од има над 20 млрд. лв. за 
публични инвестиции. Съ-
ществува обаче недостиг 
на частни инвестиции 
в строителството. Тук 
трябва законодателната 
и изпълнителната власт 
да концентрираме бързо и 
ефективно своите усилия 
за подобряване средата 
за вложения. Това е ключов 
въпрос за развитието на 
България.

Готова ли е страната 
ни за следващия програ-
мен период? 

България е в усилена 
подготовка за следващия 
планов период 2014-2020 
година. Споразумението 
за партньорство между 
България и Европейския 
съюз получи първите си ко-
ментари от страна на ЕК. 
До февруари ще бъдат вне-
сени корекции след широки 
експертни обсъждания и 
ще започне финалният пе-
риод на договарянето му. 
Паралелно се работи по 
всички оперативни про-
грами за следващия пери-

од и до средата на 2014 г. 
и те трябва да са във фи-
нална фаза на одобрение. 
Отделно се подготвя план 
как да стартира схемата 
за набиране и одобрение 
на проекти, за да не се 
губи време за усвояване 
на средствата от новия 
планов период. Вероятно 
това ще подпомогне ра-
ботата по програмите за 
транспорт, за регионите и 
за развитие на човешките 
ресурси.

Какви са  нужните 
промени в законодател-
ството за следващата 
година?

Главният въпрос, който 
трябва да бъде решен, е 
как да привлечем значими 
инвестиции. Предвиждат 
се промени в Закона за 
кадастъра и имотния ре-
гистър за подобряване на 
условията за извършване 
на отчуждителните про-
цедури при изпълнение на 
публичните инвестиции. 
Основната ни задача е 
да разделим Закона за ус-
тройство на територията 
на две фокусирани части. 
Първата ще се отнася до 
устройството на терито-
рията и свързаното с нея 
териториално и регионал-
но развитие и политики. 
Втората ще бъде с ясно и 
облекчено регламентиране 
на одобрението и реализа-
цията на инвестиционни-
те проекти. 

Как смятате, че ще 
протече 2014 г. за бран-
ша? 

Напрегнато, но надявам 
се силно ползотворно. Ние 
в законодателната власт 
ще се постараем да създа-
дем условия да бъде така. 
Трябва да стабилизира-
ме размера на влаганите 
средства, да гарантира-
ме справедлив достъп до 
обществените поръчки и 
ритмично разплащане на 
фирмите. Необходимо е да 
се фокусираме както в по-
значими обществени ин-
вестиции – автомагистра-
лите „Струма“, „Хемус“ и 
„Черно море“, в строител-
ството на язовири, на го-
леми хидроенергийни про-
екти като Никопол –Турну 
Мъгуреле, така и в повече 
на брой разпределени по 
територията на страната 
вложения за подобряване на 
положението в регионите.

Как работите с Кама-
рата на строителите в 
България? 

Сигурен съм, че експер-
тизата на КСБ и ефектив-
ното законодателство от 
наша страна ще бъдат ва-
жни допълващи се фактори, 
които ще гарантират раз-
витието на строителния 
сектор.

Пожелавам на строи-
телите през 2014 г. много 
здраве, усилна работа и 
видими и задоволяващи ре-
зултати.

Правителството одобри проект 
на закон за изменение и допълнение 
на Наказателния кодекс. Предложе-
нията са изготвени в изпълнение 
на задължението на България като 
държава - членка на ЕС, да приведе 
националното си законодателство в 
съответствие с европейското.

С предлаганите промени ще се 
изпълни и препоръка на Комитета на 
експертите за оценка на мерките 
срещу изпирането на пари и финан-
сирането на тероризма ( МОНИВАЛ) 
към Съвета на Европа. Препоръката 
е отправена към България за привеж-
дане в съответствие с междуна-
родните стандарти на престъпле-
нието „финансиране на тероризъм“. 
Предложеното изменение предвижда 
да се криминализира финансирането 
на терористични организации и от-
делни терористи, дори при липсата 
на връзка с конкретни актове. 

Законопроектът привежда На-

казателния кодекс в съответствие 
със задълженията по допълнител-
ния протокол към Наказателната 
конвенция на Съвета на Европа от-
носно корупцията, активния подкуп 
и търговията с влияние, когато об-
лагата е предназначена за трето 
лице. Разширява се определението 
на „чуждо длъжностно лице“ с цел 
то да обхване и тези, които изпъл-
няват функции на арбитър по зако-
на на чуждата държава. Така става 
възможно наказанието на подкупа и 
търговията с влияние с тяхно учас-
тие. Наказанията за пасивен и ак-
тивен подкуп и търговия с влияние 
се налагат и когато със съгласието 
на длъжностното лице или лицето, 
което може да упражни влияние, об-
лагата е предложена, обещана или 
дадена на друго лице.

Последната група изменения в 
Наказателния кодекс произтича от 
започнала процедура за нарушение 

от страна на България на член от 
Договора за функционирането на 
ЕС. Тя е свързана с определянето на 
наказателната отговорност при 
нарушение на режима на сделките, 
вноса, износа или други действия с 
валутни ценности, или задължения-
та за тяхното деклариране и при-
лагането на предвидените в зако-
на санкции, когато предметът на 
престъплението е в „особено големи 
размери“. Измененията в законопро-
екта дефинират „големи размери“ и 
„особено големи размери“, които към 
момента са определени единствено 
от съдебната практика. Инкримини-
ра се само недекларирането на гра-
ницата на страната, когато тя се 
явява външна граница на ЕС. В слу-
чай на неспазване на режима за де-
клариране на вътрешните граници 
на ЕС ще се налага административ-
на санкция, която не е в съчетание 
с конфискация.

Невена Картулева

Проект на типов договор за 
взаимно насърчаване и защита на 
инвестициите като основа за во-
дене на преговори между България 
и държави, които не са членки на 
Европейския съюз, беше одобрен от 
правителството.

След влизане в сила на Догово-
ра от Лисабон инвестиционната 
политика стана част от общата 
търговска политика на съюза и е 
от компетентността на ЕС. Общ-
ностното право дава възможност 
на държавите членки да договорят 
двустранни инвестиционни спора-
зумения с трети страни. Спора-

зуменията следва да отговарят 
на изискванията на Регламент 
1219/2012. Гласуваният от кабинета 
проект ще бъде представен на ЕК 
за одобрение, след което България 
може да пристъпи към договаряне 
на споразумения за насърчаване 
и защита на инвестициите със 
страни, към които има интерес.

Почти единодушно 
Висшият съдебен съвет 
избра Евгени Диков за 
директор на Национална-
та следствена служба. 
За него гласуваха 23-ма 

от членовете на ВСС, а 1 
се въздържа. Диков беше 
единственият кандидат 
за поста. Досега той 
беше изпълняващ длъж-
ността градски проку-

рор на София, след като 
Николай Кокинов подаде 
оставка заради скандала 
с подслушвани разговори 
с негово участие. Избо-
рът на нов директор на 

следствието се наложи, 
след като Бойко Найде-
нов оваканти поста по 
време на втория си ман-
дат поради лични причи-
ни.

От Коалиция за България вне-
соха дългоочакваните промени в 
Изборния кодекс. Депутатите от 
БСП не успяха да се договорят за 
общ проект с ДПС.  Заместник-
председателят на парламента 
Мая Манолова, която оглавяваше 
временната комисия за подготов-
ката на изборния закон, го внесе 
в деловодството в парламента с 
уточнението, че очаква и остана-
лите парламентарни групи – ДПС, 
ГЕРБ и „Атака” – да предложат 
свои проекти. Изработването 
на промените отне половин годи-
на. Очаква се новите текстове 
да бъдат гласувани до февруари. 
След това ще е необходимо вре-
ме, в което да бъде назначена и 
да заработи нова изборна админи-
страция, за да подготви вота за 
евродепутати през май.

Задължителното гласуване 
може да бъде въведено след про-
мени в конституцията, коменти-
ра тя. „То изглежда лесен начин за 
решение на проблемите, но справ-
ка показва, че страните, които 

вече са го въвели, се отказват 
една по една от него“, обясни Ма-
нолова. 

От групата на БСП предлагат 
праг на преференция от 7% - т.е., 
ако 7% от всички гласували за 
една партийна листа посочат, че 
предпочитат един и същи канди-
дат за водач, то тя се пренареж-
да.  Проектът на БСП включва 
още професионална и постоянна 
изборна администрация.

Предвижда се на европей-
ските избори догодина да се из-
ползва експериментално машин-
но гласуване. Поетапно ще се 
въвежда активна регистрация и 
прецизиране на избирателните 
списъци. Предлага се наблюда-
телите и медиите да присъст-
ват на абсолютно всички фази 
на вота. В проекта е включено 
и предложението за безплатно 
отразяване на кандидатите в 
обществените медии и пакети, 
осигурени от държавата, за ку-
пуване на време в частните.

„Ще се облекчи гласуване-

то на гражданите в страната и 
в чужбина. Остават изискването 
за уседналост и денят за разми-
съл“, подчерта Манолова.

Заложена е и облекчена ре-
гистрация на независими канди-
дати. С проекта се предлага и да 
не се гласува с един-единствен 
знак. 

„Няма да от-
стъпим от ин-
тегралната бю-
летина,  всичко 
останало създа-
ва предпоставки 
за злоупотреби”, 
подчерта зам.-
председателят 
на парламента. 
Печатането на 
изборните книжа 
ще се извършва 
от БНБ,  а  кон-
тролът за пръв 
път ще се поеме 
от  Министер -
ството на фи-
нансите.
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Емил Христов

Дни преди края на годината 
идва време за равносметка. 
Повечето хора я правят само 
в личен план, но трябва да се 
замислим и в по-широк аспект, 
например какво се случи в дър-
жавата или с какви придобивки 
тя може да се похвали. В сфера-
та на пътното строителство 
поводите са няколко. Сред тях 
са изградената магистрала до 
морето, откритите две отсеч-
ки на АМ „Хемус”, очакваният 
от десетилетия втори мост 
над р. Дунав и др. Историята 
на всички проекти започва 
преди няколко десетилетия, а 
финалът беше едва тази годи-
на. Една българска поговорка 
гласи, че хубавите неща ста-
ват бавно, и това много точ-
но се доказва от дългия път и 
множеството трудности, през 
които преминават обектите, 
преди да бъдат пуснати в екс-
плоатация.  

Завърши епохата „Тракия”

С последните 34 км от ма-
гистрала „Тракия” завършва 
една цяла епоха. Това заяви 
инж. Лазар Лазаров, експред-
седател на Управителния съ-
вет на Агенция „Пътна инфра-
структура”, при откриването 
на последната отсечка от 
аутобана. И допълни, че денят 
на откриването е паметен за 
бранша, за тези, които се зани-
мават с пътно строителство. 
На официалната церемония по 
откриване на магистралата 
присъстваха президентът на 
България Росен Плевнелиев, 
министърът на регионалното 
развитие Десислава Терзиева, 
министърът на транспорта, 
информационните технологии 
и съобщенията Данаил Папазов, 
представители на местната 
власт, браншови организации 
и изпълнителят. Новото тра-
се на магистралата е с обща 
дължина 115 км и е част от 
трансевропейския транспор-
тен коридор 8. В завършване-
то му бяха вложени близо 700 
млн. лв. от Оперативна про-
грама „Транспорт” (ОПТ). Из-
граждането на магистралата 
е приоритет не само за Бъл-
гария, но има и международно 
значение. С реализацията на 
обекта  разстоянието между 
София и Бургас стана 360 от 
над 400 км преди строител-
ството. Средната скорост 
на движение се увеличи от 68 
км/час до 101-105 км/час, което 
позволява от столицата до мо-

рето да се стига за по-малко 
от 4 часа.  

Екология, ниски цени и про-
блеми са част от думите, с 
които можем да опишем из-
граждането на „Тракия”. Из-
пълнителите на лотове 2, 3 
и 4 са избирани по критерия 
„най-ниска предложена цена”. 
Така ауто банът става най-
евтиният, като се дости-
гат стойности по-малко от 4 
млн. лв. (2 млн. евро) на кило-
метър. Друго изискване е по 
време на строителството да 
бъде опазена околната среда. 

Така в тръжните условия е за-
писано, че трябва да има пред-
пазни огради и стени за птици, 
тунели за костенурки и за гу-
щери. По дължината на почти 
10 км от лот 3, свързващ Нова 
Загора и Ямбол, са поставени 
специални мрежи, оцветени с 
ярък контрастен цвят и високи 
около 4 метра, за опазване на 
прелетните птици. Освен това 
е изградена и шумозаглушител-
на ограда в землището на град 
Кермен. В района на с. Дражево 
(лот 4) също са поставени мре-
жи, като дължината им е 3,5 км. 

Освен това в отсечката между 
Ямбол и Карнобат има изграде-
ни и близо 3,5 км бетонни сте-
ни, които спират преминава-
нето на гущери и костенурки 
през магистралата.  

Въпреки всички форсма-
жорни обстоятелства, които 
удължиха срока за завършване 
на последния участък от АМ 
„Тракия“, на 8 юли той получи 
акт 15, с който се финализи-
раха строително-монтажните 
работи.   

АМ „Хемус” порасна  
с над 16 км

Две отсечки от магистра-
лата с дължина 8,5 км и 8,2 км 
бяха пуснати в експлоатация. 
Това са съответно трасета-
та СОП - гара Яна, свързващо 
Софийския околовръстен път 
и съществуващото начало на 
„Хемус”, и Шумен – Белокопи-
тово. Изграждането на СОП – 
гара Яна отне 2 години, а в него 
са инвестирани 39 млн. лв., кои-
то се отпуснаха от ОПТ.  

Стойността на участъка 
Шумен – Белокопитово е близо 
45,5 млн. лв., които бяха осигу-
рени от националния бюджет. 
Изпълнител бе „Автомаги-
страли Черно море” АД, като 
договорът за строителство 
е подписан още в средата на 
90-те години. Надзорът се 
упражняваше от „Пътинвест 
инженеринг” АД, София. Изгра-
дени бяха два надлеза и един 
селскостопански подлез, както 
и още 21 малки пътни съоръже-
ния. Дейностите продължиха 
две години. Забележителното 

при обекта са множеството 
артефакти, намерени при ре-
ализацията на пътя. Над 1,2 
млн. лв. е осигурила пътната 
агенция за археологически про-
учвания на участъка. Разкрити-
те находки бяха представени в 
Шумен на изложбата „Археоло-
гическите разкопки преди една 
магистрала”. Тя се организира 
от Регионалния исторически 
музей в Шумен и Националния 
археологически институт с 
музей при БАН.  По трасето 
на отсечката бяха проучени 5 
обекта от различни периоди – 
селища от късната бронзова 
епоха, ранното Средновековие 
и и т. н.

При разкопките археолозите 
откриха амфорен печат и кера-
мика, изработена на грънчарско 
колело от късната желязна епо-
ха – VI-I в. пр. н. е. Разкрит бе 
и гроб с богат и разнообразен 
инвентар. Сред даровете има 
сива кана с врязани знаци, обра-
ботен костен рог, железен нож. 
В късносредновековен некропол 
бяха проучени над 720 гроба. 
Намереното в тях – пръстен, 
обици и копчета, дава основа-
ния да се смята, че те са от 
XV-XVI век. 

С решение на правител-
ството магистрала „Хемус” бе 
обявена за обект с национално 

значение. И се предвижда стро-
ителството на оставащите 
около 275 км да се изпълни през 
следващия програмен период 
на ЕС. 

От Долна Диканя до Дупница 
се стига за минути 

Първият лот от магистра-
ла „Струма” вече е в експлоата-
ция. Откриването на участъка 
между Долна Диканя и Дупница 
стана на официална церемо-
ния. В събитието участваха 
министърът на регионалното 
развитие Десислава Терзие-
ва, заместник-министърът на 
транспорта Петър Киров, инж. 
Камен Пешов, председател 
на Надзорния съвет на „Глав-
бол гарстрой холдинг”, инж. 
Симеон Пешов, президент на 
„Главболгарстрой” и почетен 
председател на Камарата 
на строителите в България, 
представители на местна-
та власт и др. Изпълнител на 
строително-монтажните рабо-
ти бе консорциум „Струма – 1”, 
съставен от италианската 

През годината завършиха няколко         

Дунав мост - 2  е ключово съоръжение в европейската транспортна мрежа. 
Общата стойност на проекта е 282 милиона евро, а очакванията са той да 
донесе 4 милиона лева приходи до Нова година
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фирма „Импреза“ и български-
те „ГБС - Инфраструктурно 
строителство“ и „Пътстрой 
92“. Стойността на договора 
бе 70 240 800 лв. с ДДС. Стро-
ителният надзор бе осъщест-
вен от ДЗЗД „Инфраструкту-
ра - магистрални пътища”. По 
дължината на участъка има 18 
големи съоръжения, като сред 
тях са 4 моста, 7 подлеза, 6 
надлеза и един виадукт. Едно 
от тях е уникално не само за 
отсечката, а и за страната. 
Това е мостът за мечки, който 
беше заложен в условията за 
строителство, за да се спазят 
нужните екологични норми.  

Изграждането на лот 1 за-
почна на 1 октомври 2011 г. 
със символична първа копка. По 
време на строителството се 
активизира свлачище. Пробле-

мът е решен чрез изграждане 
на виадукт на мястото.  

Мостът „Нова Европа” 
свърза двата най-бедни 
региона на Европа

Дунав мост 2 (Видин – Ка-
лафат), или мостът „Нова Ев-
ропа”, беше пуснат в експло-
атация. „Това е съоръжение, 
което ще бъде връзката меж-
ду два региона, в които живее 
население, нареждащо се сред 
най-бедните в ЕС“, каза Йоха-
нес Хаан, европейски комисар 
по регионална политика, кой-
то присъства на официалното 
откриване. „Нека споделя убеж-
дението ми, че след няколко го-
дини ще започнем да черпим 
позитивите от този мост. Тук 
ще се провежда политика на по-

вишаване на благосъстояние-
то на хората, което ще стане 
възможно и чрез постигнатото 
сътрудничество между двете 
държави”, посочи още Хаан. 
Свързаност, развитие, Бълга-
рия, Румъния и Европа бяха ос-
новните думи, които се чуваха 
по време на церемонията. Мос-
тът е комбиниран – има пътна 
и железопътна част, които са 
съответно с дължини 1,391 км 
и 1,791 км. Изпълнител на про-
екта е испанската фирма FCC, 

а стройността му е 255,6 млн. 
евро. Конструкцията на съоръ-
жението е уникална.  

Първата идея за втори 
мост над р. Дунав в българо-ру-
мънската част е на повече от 
100 години. Но самото начало 
на проекта е поставено през 
2000 г. с подписване на спора-
зумение между двете държави 
за изграждането на комбинира-
но съоръжение за преминаване 
над реката. Следват няколко 
допълнителни документа, про-
цедури и договори, като послед-
ният е акт 16 от 13 юни 2013 г., 
с който се узаконява и разре-
шава пускането на моста.  

И нови релси влязоха  
в експлоатация

С официална церемония пус-
наха в експлоатация железо-

пътната линия от Свиленград 
до турската граница. Участъ-
кът е с дължина 17 км, а стой-
ността на строителството 
му е близо 70 млн. лв. Ново-
изграденото трасе е изцяло 
електрифицирано и позволява 
скорости от 160 км/час за път-
ническите влакове и 120 км/час 
- за товарните. В рамките на 
проекта бе изграден уникален 
железопътен мост над река 
Марица с обща дължина над 433 
м и ширина от близо 8 м. Той се 
намира в Свиленград. Мостът 
е с десет сводови отвора над 
реката и два рамкови над сел-
скостопански пътища и диги.  

Форсмажорни обстоятел-
ства забавиха с около 2 годи-
ни изграждането на обекта. 
Причините за него са лоши 
метеорологични условия, при-
чинили повишаване на нивото 
на р. Марица. Наводненията 
налагат частична промяна на 
плана, освен това унищожават 
част от механизацията. Все 
пак в края на миналата годи-
на линията получава акт 15, с 
който се удостоверява краят 
на строителството и предава-
нето на обекта на възложите-

ля. От началото на май има и 
акт 16, който разрешава полз-
ването му. 

Трасето е с голямо значение 
и за Турция. Преминаването на 
товарите през двете държави 
се улеснява чрез свързването 
на контактните мрежи и сиг-
нализацията на железниците. 
Отсечката е част от плана за 
модернизация и реконструкция 
на линията Пловдив - Свилен-
град - турска/ гръцка граница. 
Това е едно от най-старите 
железопътни трасета, а запо-
чналият ремонт е най-големи-
ят инфраструктурен проект 
на Национална компания „Же-
лезопътна инфраструктура“. 
Срокът за работата по цялата 
линия е краят на 2014 г. Но се 

предвижда поетапно пускане в 
експлоатация на завършени от-
сечки.

Първата по рода си  
морска гара вече приема  
посетители

В началото на октомври в 
България акостира и първият 
круизен кораб. Това стана на 
новоизградения пътнически 
терминал на територията 
на пристанище Бургас. Сред-
ствата, инвестирани в стро-
ителството на морската 
гара, са на обща стойност 3 
298 000 лв. и се отпускат от 
Държавно предприятие „Прис-
танищна инфраструктура” 
(ДППИ). Изпълнител е консор-
циум „Техномашпрогрес“ ООД. 
Сградата е проектирана в 
три модула. Първият включ-
ва пътническия терминал за 
пристигащи. Заведение за 
обществено хранене е вто-
рият, а третият е терминал 
за заминаващи. Капацитетът 
на построеното съоръжение е 
1000 пътници. 

С градата на морската 
гара има характерен ромбови-

ден профил с наклон в посока 
запад – към корабното място. 
Пътническият терминал пред-
ставлява еднопространстве-
на зала с височина 11 м. Тя е 
разделена на две от прозрачна 
преграда за пристигащи и за-
минаващи, като по този начин 
удовлетворява изискванията 
на Шенген. В средата й са 
разположени общо 8 поста за 
служителите на гранична по-
лиция. По периферията на за-
лата има служебни помещения 
за нуждите на ИА „Морска ад-
министрация”, Агенция „Мит-
ници“ и ГД „Гранична полиция“, 
както и санитарните възли 
за служители и пътници. Към 
галерията има и панорамна 
тераса от запад.

        от най-очакваните проекти у нас 

През 2013 г. бе пусната новата жп линия от Свиленград до границата  
ни с Турция

Морската гара е част от проект „Супер Бургас – 
зона за обществен достъп“

Пускането на движението в участъка от Долна Диканя до пътен възел Дупница-север на лот 1 от АМ „Струма“ бе 
отбелязано с официална церемония

Снимки в. „Строител“
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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

Като населено място историята на Сопот 
започва преди около 3 хилядолетия. В чертите 
на самия град и в землището му са открити 

останки от живот още от времето на ста-
рожелязната епоха. Под самия център лежат 
масивни римски руини. Открит е и некропол от 
този период. 

С голяма вероятност може да се допусне, 
че Сопот е така дълго издирваното ранносред-

новековно селище Потука (Потока), описан в 
разказа за свети Михаил Воин - един от първи-
те християнски светци от български произход, 
чието житие в старобългарската книжнина е 
известно като „Чудото на свети Георги с бъл-
гарина“.

Г-н Личев, има ли в 
битността ви на кмет 
един необичаен ден, кой-
то да се различава от 
останалите в годината. 
Постоянно сте ангажи-
ран с развитието на гра-
да. Всичко това предпо-
лага дни, които да не си 
приличат един с друг.

Много са необичай-
ните денонощия за един 
кмет, ако той заспива и 
се събужда с болките и 
проблемите на съграж-
даните си. И това не е 
някакво клише като за ин-
тервю за уважавания от 
мен в. „Строител”. Особе-
но в днешно време, когато 
хората са разпънати от 
безверие и не вярват на 
държавните институции, 
макар че те съществу-
ват и много от тях ра-
ботят добре. Срещам се 
непрекъснато с хората, 
разговаряме. Дебатира-
ме. И аз много често пи-
там съгражданите: Какъв 
е нашият днешен нацио-
нален идеал? Кой е той? 
Има ли го? И хората вед-
нага почват да говорят за 
Левски, за Ботев, за Иван 
Вазов, но не намират съ-
временни герои. За съжа-
ление днес ние не вярваме 
на никого и затова нямаме 
идеал. Моята баба казва-
ше, че ние, българите, сме 
се договорили да не се… 
разбираме!

Поради това идват и 
проблемите ни. И аз като 
кмет имам много и различ-
ни дни – и добри, и лоши, 
и трудни, но всеки един на 
поста е неповторим. 

В момента държавни-
те институции стоят из-
ключително добре. Наши-
те съграждани си нямат 
представа колко служби се 
грижат за тях… Като се 
започне от ВиК, пожарна-
та, полицията, социално-
то подпомагане, бюрата 
по труда, безопасността 
на храните и още много 
агенции… Затова непре-
къснато влизам в разгово-
ри и обяснявам, че държа-
вата работи и трябва да 

си имаме доверие.
Почти  като  всеки 

жител на Сопот и аз за-
почнах трудовата си би-
ография във Вазовските 
машиностроителни за-
води. След това - в една 
българо-немска фирма и 
оттам ни „натиснаха” 
да учим след техникума. 
Искам да се спра по-под-
робно на втората ми ма-
гистратура - управление 
и контрол при кризи в На-
ционалния военен универ-
ситет във Велико Търново. 
Всеки един кмет трябва 
да завърши тази специ-
алност, защото тук се 
извършва подготовка за 
действие по различните 
видове бедствия, които 
могат да настъпят в на-
селеното място, не дай си 
Боже. Това са земетресе-
ния, наводнения, големи 
катастрофи, пожари. А и 
нашият град с големия во-
енен завод е в по-различна 
ситуация. 

В университета във  
Велико Търново се придо-
биват специфични умения 
– усещане за настъпване 
на кризи, т.е. кога да за-
почне превенцията, начи-
на за управлението им и 
т.н. Това е много сериозна 

наука, която е от особена 
полза на всеки управленец. 
Пак повтарям, че е необхо-
димо с тази наука да бъде 
запознат всеки кмет. Не 
се знае какво може да сер-
вира животът на дадено-
то населено място.

В предварителния 
ни разговор уточнихте, 
че вие сте кмет, който 
иска да направи Сопот и 
с. Анево, което е един-
ственото друго селище 
в общината, повече от 
предпочитани места за 
живеене.

Малко ще върна лен-
тата назад. Сопот е пър-

вата община в България, 
създадена още през 1814 г. 
Тогава в страната се е 
управлявало чрез турски 
вакъфи. Регионалният ис-
торически музей в Пловдив 
разполага с писмени доку-
менти от 1814 г., че наши 
родолюбиви съграждани 
взимат заем от няколко 
хиляди златни пари за по-
строяването на църква 
в селището и тогава за 
първи път в България се 
прави печат с надпис „Об-
щина Сопот и съветници”. 
На протокола са записани 
имената на девет души, 
които гарантират връща-
нето на заема за църква-

та. Кметът слага общин-
ския печат и подписа си 
като гаранция. Тогава об-
щината е обхващала още 
7-8 села, чак до с. Кърнаре.

Но въпросът ви беше 
как може Сопот да стане 
добро място за живеене… 
В момента ние работим 
по толкова много проекти. 

Имаме над 30 реализирани 
обекта по предприсъе-
динителните фондове и 
други около 20, които са 
изпълнени или скоро при-
ключват и които са с ев-
ропейско финансиране. 

Природните даденос-
ти на района, резерва-

Веселин Личев, кмет на общината:

Новият 
кинокомплекс

По ОПРР са ремонтирани детските заведения в града

Снимки авторът
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И НСОРБ

През 1665 г. е основан девиче-
ският манастир „Въведение Бого-
родично“. Той е построен в близост 
до Хилендарския метох, където е 
идвал Отец Паисий със своята 
„История славянобългарска“. Тук 

тя е преписвана многократно и от 
нея са известни по-късни преписи 
от 1828 г. и 1845 г. под името „Со-
потски преправки на Отец-Паис-
иевата история“. От средата на 
XVI век има данни за килийно учи-

лище при църквата „Света Бого-
родица“. През 1845-1846 г. в Сопот 
е издигната една от най-големите 
възрожденски църкви по български-
те земи, шедьовър на брацигов-
ската строителна школа - „Св. св. 

апостоли Петър и Павел“. 
Сопот е важно средище и за 

дейността на Васил Левски. На 7 
декември 1858 г. той приема мо-
нашеството и името Игнатий в 
манастира „Св. Спас“.  

тът Централен Балкан, 
са дар от Бога. Какво 
правите обаче за благо-
устрояването? Как се 
разви през последните 
години градската инфра-
структура?

Ето само преди дни 
подписахме договор за 38 
млн. лв. за подмяна на пи-
тейния водопровод на об-
щината и частично за ка-
нализацията. Това е много 
сериозна строителна дей-
ност. Сегашният етерни-
тов водопровод, освен че 
е много стар и износен, е 
и опасен за здравето на 
хората.  

Предстоящ е и ремон-
тът на центъра на града 
и на един жилищен квар-
тал, където има интерес-
на вертикална планировка. 
Районът след извършване 
на строително-ремонт-
ните дейности ще бъде 
на седем нива, все едно 
че кварталът слиза от 
планината към града. С 
различни подпорни сте-
ни, тераси на определени 
нива – всичко това ще му 
придаде уникална визия 
и той ще стане едно от 
добрите места за живе-
ене. Проектът е готов и 
само чакаме да навлезем 
в новия програмен период 
и да се отворят осите за 
европейско финансиране 
2014-2020 г. 

Сопот е известен пре-
ди всичко като родното 
място на Патриарха на 
българската литература 
Иван Вазов. Но какви са 
другите възможности за 
туризъм в района?

Да, и всеки божи ден 
пред паметника му хората 
поставят свежи цветя. 
Имаме идеи за развитие-
то на различни видове ту-
ризъм. На първо място ще 
ремонтираме Аневското 
кале. Това е единствената 
запазена крепост от Вто-
рото българско царство. 
Но има проблем. Цялата 
прилежаща територия на 
калето се води към Минис-
терството на околната 
среда и водите заедно с 
Централен Балкан като 
един от трите национални 
парка в Република България. 
Калето като собственост 
трябва да се прехвърли към 
Министерството на кул-
турата, но това се бави 
независимо от моето и на 
областния управител нас-
тояване. Като стане наше 
притежание, ние веднага 
ще започнем ремонтни и 
укрепващи дейности. Рабо-
тим активно с археолози-
те, които са открили това 
изключително интересно 
от историческа и архео-

логическа гледна точка 
място, и ние искаме час 
по-скоро да го експонираме 
пред хората. 

С амо  ще  кажа,  че 
Аневското кале в Сопот 
е точно копие на замък в 
Единбург - столицата и 
втория по големина град 
в Шотландия. Предстои 
реставрация, консервация 
и последващо показване 
на гостите на общината. 
Всичко трябва да стане 
атрактивно. В основата 
на стените е канализаци-
ята, а в средата им върви 
водопровод чрез улеи. Уни-
кално място и архитек-
тура, здраво строително 
изпълнение…

Разбирам. Нека се вър-
нем отново в днешния 
ден - какво правите за 
реновирането на сгради 
общинска собственост - 
училища, детски градини 
и други? 

През  изминаващи я 
месец ние успяхме да за-
вършим ремонтите на по-
стройките от образова-
телната инфраструктура. 
Три големи детски градини 
и две ясли са обновени. Те 
са санирани и с подменени 
отоплителни инсталации, 
като подбрахме котлите 
да могат да работят на 
три вида гориво - пелети, 
биомаса и на въглища. И в 
зависимост от цените ще 
решаваме конкретно. Пра-
вим го в името на енергий-
ната ефективност и на 
разумното използване на 

общинските пари. Сигурен 
съм, че подходът ни е пра-
вилен, и очаквам значител-
ни икономии на средства. 

За пътната инфра-
структура няма да ви 
питам, защото сте на 
трасето на централния 
път от София за Бургас. 
Но може би ще споделите 
няколко думи по отноше-
ние на градската инфра-
структура?

Естествено е, че за-
това бързаме и реализа-
цията на водния цикъл. 
Завършим ли го, тогава 
на дневен ред ще бъдат 
и улиците над тръбите. В 
никакъв случай няма да се 
съглася да разкопаваме по 
два пъти.

Кой е най-големият 
инфраструктурен про-
блем на общината? Как 
виждате неговото раз-
решаване? 

Ние имаме един-един-
ствен проблем, който 

тежи на всички, и това 
не е от вчера. Вододобив-
ната и водопреносната 
система на Сопот с до-
веждащите колектори е 
собственост на ВМЗ, на 
държавната военна фа-
брика. И особено в лет-
ните месеци, по противо-
пожарните изисквания на 
това специфично произ-
водство, в завода трябва 
да се поддържат резер-
воарите на много високо 
ниво. По тази причина те 
изчерпват количествата 
вода, необходими на насе-
лението. Военните снаб-
дяват с питейна вода и 
други села наоколо. ВМЗ 
обаче изпитва труднос-
ти за поддръжката на 
това огромно водно сто-
панство, състоящо се от 
седем грамадни резерво-
ара. Очакваше се и прива-
тизация и поради всичко 
това предложих цялата 
система да премине към 

ВиК - Пловдив, което е 
най-разумното действие. 
В момента това се случ-
ва, като обещанието е 
до края на годината ця-
лото водно стопанство 
да бъде прехвърлено на 
национален воден хол-
динг, който предстои да 
се създаде по подобие на 
енергийния. 

Същевременно по по-
речието на Стряма има 
11 дълбоки сондажни кла-
денеца, от които се полз-
ват само три. Доста-
тъчно е  ВиК да пусне в 
експлоатация още две или 
три съоръжения и летни-
ят проблем на нашите 
населени места просто 
ще изчезне. Тук искам 
да припомня, че според 
Константин Иречек име-
то Сопот произлиза от 
старославянската дума 
„сопотъ“, която означава 
„поток“ или „изкуствен во-
ден улей“. Защо градът е 
наречен така, всеки, кой-
то го посети, може да се 

убеди със собствените 
си очи, като види теча-
щата из вадите по улици-
те вода и петте извора, 
които захранват 20-те 
постоянно течащи град-
ски чешми. 

Вие май сте единстве-
ният град, където толко-
ва много чешми текат, 
без да са закачени за някак-
ви измервателни уреди?

Има стари хроники, 
които документират, че 
водата от тези пет из-
вора е хваната още преди 
300-400 години и сега тя 
тече по успореден на град-
ската водоснабдителна 
система водопровод. Тя е 
изключително чиста, без 
никакви примеси. Тук само 
ще вметна, че от голяма 
компания искаха да я бу-
тилират за бебешка вода. 
Това няма как да се случи, 
защото сопотци са изклю-
чително ревниви към тази 

си собственост, и 
бих препоръчал на 
управленците на во-
дните системи да 
внимават много с 
новите си идеи. 

Чист град е Со-
пот… Разкажете ни 
за организираното 
събиране и извоз-
ване на твърдите 
битови отпадъци в 
цялата община.

Този  въпрос  е 
решен много добре. 
Ние извозваме от-
падъците на депото 
в Карлово. Развихме 
разделното съби-
ране, а специализи-
раната фирма има 

изградена сепарираща 
площадка, където полез-
ните суровини се отде-
лят за по-нататъшна пре-
работка, и в този случай 
ние много малко, предимно 
битов отпадък, караме на 
сметището. Намаляваме 
и транспортните си раз-
ходи по този начин. Имаме 
проблем в това отноше-
ние и той пак е свързан с 
ВМЗ. Военните ни дължат 
2 700 000 лв., че се гри-
жим за тяхната чистота. 
Общината инвестира във 
ВМЗ… Иначе военният за-
вод има пречиствателна 
станция за промишлени 
води, а ние от три години 
- ПСОВ. Тя е изключител-
но техническо постиже-
ние на чешки производи-
тели и беше изградена 
само за шест месеца. По 
тази технология има по-
строени  пречиствателни 
станции в Мексико сити, 
Париж и…Сопот. Ако ис-
кате, веднага ще ви заве-
да, за да усетите, че една 

ПСОВ може да функциони-
ра, без да има каквато и 
да е миризма около нея. 

Привличате ли инвес-
титори?

Има много голям ин-
терес към развитието на 
туризма. Сопот е едно от 
трите най-добри места в 
страната за летене с па-
рапланери и делтапланери, 
както и предлага отлични 
терени за планинско коло-
ездене. 

Самият вие сте лю-
бител на екстремните 
спортове?

Да, аз карам АТВ не 
само в планината, но и в 
града. Всяка година сме 
домакини на 4-5 европей-
ски и 1-2 световни първен-
ства по въздушни спорто-
ве. Градът и околностите 
се изпълват с гости. Ид-
ват от цял свят и инвес-
тират в изграждането на 
хотели. 

На финала на това 
предпразнично интервю 
какво ще пожелаете на 
вашите колеги и на съ-
гражданите ви от общи-
ната?

На моите колеги от 
страната, а и на всички 
строители пожелавам да 
не обръщат внимание на 
вечно недоволните хора. 
Трябва и държавните ин-
ституции да престанат 
да се впечатляват от 
разните евроскептици, 
които със своите нега-
тивни писания карат ве-
домствата да работят 
нахалост, извършвайки 
безсмислени проверки по 
техните сигнали. Само 
за един обект, за ПСОВ, 
имахме 18 проверки по 
такива писания. Един-
ствено от Светия синод 
не дойдоха да ме проверя-
ват. Колко енергия отива 
на вятъра…

А на моите съгражда-
ни предпразнично ще кажа, 
че предстои работата по 
един много сериозен ин-
фраструктурен проект - 
водопровода и канализаци-
ята. Ще имаме проблеми, 
затруднения и неудобства, 
но 7-8 месеца трябва да 
изтърпим в името на ут-
решния ден.

На всички българи ос-
вен традиционното здра-
ве, щастие и късмет поже-
лавам и вяра, и надежда, и 
любов. Те имат нужда от 
всичко това.

Църквата „Св. апостоли Петър и Павел” е описана в романа 
„Под игото”

Камбанарията
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Емил Христов

Провадия вече е с об-
новена пречиствателна 
станция за отпадни води, 
след като обектът бе 
официално открит. Той 
е част от вече завърше-
ния проект DIR51011116-
14-49 с обща стойност  
17 238 662,25 лв., като 
13 279 286,30 са по ОПОС, 
3 319 821,58 лв. са нацио-
нално съфинансиране, а 
639 554,37 лв. са осигурени 
от община Провадия.

„Много пъти се питах-
ме заслужаваше ли си да 
стартираме обновяване-
то на пречиствателната 
станция, но две години 
по-късно мога да кажа, 
че усилията си струваха. 
Благодарение на изпълне-
нието на обекта няма да 
търпим финансови санк-
ции през 2015 г.“, заяви 
кметът на Провадия  инж. 
Филчо Филев. Той благода-
ри на обединение „Прова-
тон“ за добре свършената 
работа.

На церемонията при-
състваха още Иван Вели-
ков, областен управител 
на Варна, Красимира Ана-
стасова, народен пред-
ставител, инж. Любослав 

Иванов и Стефан Желяз-
ков, представители на 
обединение „Проватон“. 
Тържествен водосвет от-
служи отец Георги Стои-

менов. Проектът включва 
разширение, реконструк-
ция и модернизация на 
пречиствателна станция 
за отпадни води, основен 
ремонт на канализацио-
нен тласкател от канал-
на помпена станция 3 до 
съществуваща изливна 
шахта, битова канализа-
ция в кв. 4,9 и 10 в южната 
промишлена зона, рекон-
струкция на водопровод и 
битова канализация по ул. 
„Дунав” от км 42+422 до 
км 42+787 на р. Провадий-

ска и изграждане на под-
порни стени.

Както повелява тра-
дицията, кметът на Про-
вадия и останалите офи-

циални гости прерязаха 
лентата, с което сим-
волично откриха новата 
пречиствателна стан-
ция. Инж. Желязков разкри 
тайната на краткия срок, 
с който „Проватон“ е ус-
пяла да изгради всичките 
4 обекта. „Ние работихме 
едновременно на няколко 
строителни площадки. 
Благодарение на  профе-
сионализма на колегите 
се справихме в график“, 
заяви той.

Пречиствателната 
станция за отпадни води 
включва механично и би-
ологично третиране на 
отпадните води и меха-
нично обезводняване на 
утайките и се реализира 
чрез изграждане на отдел-
ни стъпала за приемане и 
пречистване на отпадни-
те води с отстраняване 
на биогенните елементи. 
Чрез изпълнението на про-
екта се подобрява инфра-
структурата за отпадни 
води в Провадия и привеж-
дането й в съответствие 
със законодателството 
на ЕС за устойчива окол-
на среда. Реализацията на 
проекта ще допринесе за 
повишаването на качест-
вото на живот на населе-
нието, привличане на нови 

Инж. Филчо Филев, кмет на общината: 

За последните 20 месеца строителите свършиха 
невероятна работа и ние от ръководството на об-
щината няма как да не сме доволни. Всички средства 
на Провадия през последните две години отиваха 
изцяло и само за пречиствателната станция, така 
че тя се реализира и благодарение на нашите съ-
граждани. Мога да кажа, че сега ние откриваме този 
обект, който отговаря на всички изисквания на Евро-
пейския съюз (ЕС), и искам да заявя, че благодарение 
на това нашият град няма да понесе никакви санк-
ции от Брюксел. Подобен проблем вече изпитахме 
на гърба си заради депото за битови отпадъци. То 
не е изградено и от миналата година плащаме глоби 
за това. Отново искам да благодаря на обединение 
„Проватон“ за добрата работа. Признателен съм и 
на жителите на Провадия, които приеха неудобства-
та особено последните няколко месеца. Сега те мо-
гат да видят подобрената инфраструктура в града.

Изградена е и нова битова канализация

инвестиции и създаване 
на нови възможности за 
повишаване на конкурен-
тоспособността на об-
щина Провадия.

За първи път граж-
даните на Провадия ще 
могат да се възползват 
от изградената нова би-
това канализация в квар-
тали 4,9 и 10 в южната 
промишлена зона в Про-
вадия. Общата дължина 
на двата канализационни 
клона е 840 м. Поставе-
ни са и сградните кана-
лизационни отклонения 
към прилежащите имоти. 
Чрез проекта е намалена 
вероятността от замър-
сяване на района и река 
Провадийска, а оттам и 
на Белославското езеро. 
По проекта е извършена и 
реконструкция на водопро-
вод и битова канализация 
по ул. „Дунав“.

След изграждане на 

подпорни стени на река 
Провадийска са възстано-
вени уличната настилка 
и тротоарните платна. 
Подновен е и канализа-
ционният тласкател от 
канална помпена станция 
3 до съществуваща излив-
на шахта в града с дължи-
на 660 м.

Координаторът на про-
екта Марин Пенчев под-
черта, че за жителите на 
Провадия пречиствател-
ната станция означава по-
вишаване качеството на 
живот. Той допълни, че но-
вите работни места в от-
критата ПСОВ са шест, а 
общо работещите там 
са осем. Станцията е 
проектирана за 16 000 ек-
вивалент жители – цифра, 
актуална към настоящия 
момент и с перспектива 
за развитието на града. 
Изпълнението по проекта 
е продължило 20 месеца.

Десислава 
Бакърджиева

Мащабен проект за из-
граждане, реконструкция 
и рехабилитация на ВиК 
мрежата започна в Бан-
кя. Това е първият етап 
от водния цикъл на града. 
Той ще обхване строи-
телството на главни ка-
нализационни колектори 
и подмяна на съществу-
ващи водопроводи, попа-
дащи по трасетата им 
в кварталите „Градоман“, 
„Михайлово“, „Вердикал“ и в 
с. Иваняне. Общата стой-

ност на инвестицията ще 
възлезе на 74 127 861 лв. 
От тях 57 752 660 лв. са 
осигурени по Оперативна 
програма „Околна среда“.

 Договорът за безвъз-
мездна финансова помощ 
за изпълнение на проек-
та  е сключен на 8 август 
2012 г. между Министер-
ството на околната сре-
да и водите и Столичната 
община.

Началото на строи-
телно-монтажните ра-
боти даде кметът на 
район Банкя Рангел Мар-
ков в присъствието на 
Емилия Желева, директор 

на дирекция „Европейски 
програми и проекти” в 
Столичната община, и 
Димитър Димитров, ръ-
ководител управление 
„Проекти“ към „Софийска 
вода”. „Започваме един из-
ключителен проект. Той е 
най-мащабният правен до-
сега на територията на 
Банкя. Проектът е важен, 
защото се явява гръбнак 
на канализацията в гра-
да. През 2014 година ще 
започне етапът за проек-
тиране на канализацията 
във вътрешноквартални-
те улици. Това ще даде 
шанс и за подобряване на 

инвестиционната среда в 
Банкя, свързана с балне-
олечението. Чрез проекта 
ще бъде решен и пробле-
мът с пътната настил-
ка, тъй като ще последва 
цялостно асфалтиране на 
улиците, което е предпос-
тавка и за подобряването 
на инфраструктурата на 
целия град”, заяви Рангел 
Марков по време на пър-
вата копка.

Строителството ще 
бъде изпълнено от ДЗЗД 
„Монисад Банкя”, а надзо-
рът ще се осъществява 
от ДЗЗД „Консорциум Ен 
Ар - Банкя“. В рамките 

на проекта се предвижда 
изграждане и рехабили-
тация на 45 км канализа-
ционна мрежа и на близо 
16 км водопроводна ин-
фраструктура. Дейност-
ите по канализацията 
са разпределени в рекон-

струкция на 14,3 км главни 
колектори, монтиране на 
7,9 км сградни отклонения 
и други. Първият етап от 
изграждането на канали-
зацията на Банкя трябва 
да приключи на 30 декем-
ври 2014 г. 

Снимка авторът

Снимки Мирослав Еленков
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Свилена Гражданска

„Бюджетът за 2014 г. 
може да се определи като 
влагане на инвестиции 
във възстановяването 
и промяната на града“, 
заяви кметът на Сто-
личната община Йор-
данка Фандъкова, която 
заедно с екипа си пред-
стави проектобюджета 
на София за догодина. 
„Предложението е той 
да нарасне с около 230 
млн. лв. спрямо 2013 г. и 
това се дължи на увели-
чените средства за капи-
талова програма, които 
са с 244 млн. лв. повече 
от тази година, а общи-
ят й размер е 697 млн. лв. 
67% от тези пари са от 
еврофондовете”, обясни 
кметът. Тя посочи, че в 
момента се изпълняват 
47 проекта, от които 29 
са по оперативни програ-
ми. Сферите, в които ще 
бъдат използвани при-
влечените почти 3 млрд. 
лв. от еврофондовете, са 
транспортната инфра-
структура, екологията и 
образованието, култура-
та и историческото на-
следство. „След отваря-
нето на подземния музей 
в базиликата „Св. София” 
предстои да открием и 
Музея за история на Со-
фия“, заяви Фандъкова. 

„Заложените приходи 
в бюджета на Столична-
та община за 2014 г. са 
1 421 340 000 лв.“, обяс-
ни заместник-кметът по 
направление „Финанси и 
стопанска дейност” Дон-
чо Барбалов. „За догодина 
в приходната част сме 
подходили максимално 
реалистично. Работим 
по оптимизиране на раз-
ходите. Очакваме ръст 
на данъчните приходи. 
Планираме запазване на 
основните приоритети 
на общината”, заяви Бар-
балов. Той посочи, че раз-
ходите за общинската 
администрация са нама-
лели с почти 5 млн. лв. 

Барбалов представи 
изпълнението на бюдже-
та за 2013 г., като каза, 
че има устойчив ръст на 
приходите. През насто-
ящата година има подо-
брение на постъплени-
ята от данък МПС и от 
налога върху възмездно-
то придобиване на иму-
щество. „В последните 
години имаме ясно изра-

зена политика да не се 
увеличават таксите, а да 
имаме по-добра събирае-
мост”, обясни Дончо Бар-
балов. По думите му рей-
тингът на София според 
„Стандарт енд Пуърс“ в 
момента е добър.

Ремонтите започват  
напролет 

„Още през пролетта 
ще стартираме рехаби-

литацията на булеварди-
те „Ботевградско шосе”, 
„Цариградско шосе”  и 
„Никола Мушанов“, заяви 
зам.-кметът по транс-
порт Любомир Христов 
на представянето на бю-
джета на общината за 
2014 г. Следващите град-
ски трасета за обновява-
не са „Тодор Каблешков”, 
„Сливница”, „Арсеналски”, 
„Овча купел”, „Братя Бък-
стон”, „Прага” и улица 
„Обиколна”. 

 Мащабната строи-
телна програма ще за-
почне с ремонт на ос-
новите на надлезите на 
„Цариградско шосе” при 
булевардите „Г. М. Дими-
тров” и „Александър Ма-
линов”. Ще бъдат обнове-
ни и подлезите при Орлов 
мост и при спирката при 
болница „Св. Анна“. Цели-
ят ремонт ще е за над 10 
млн. лв.  

„Осъзнаваме, че това 
е най-важната и нато-
варена пътна артерия 

в  столицата,  затова 
реконструкцията ще се 
прави на етапи и движе-
нието няма да се спира”, 
подчерта той. 

Програмата предвиж-
да и ремонт на кръгово-
то кръстовище при Руски 
паметник. По време на 
реконструкцията паве-
тата ще бъдат сменени 
с асфалт. Движението 
на трамваите пък ще 
бъде изместено двупо-

сочно само от страна-
та към бул. „Скобелев”. 
В началото на годината 
би трябвало да започне и 
дългоочакваното строи-
телство на кръстовище-
то на две нива на Лъвов 
мост. То се забави заради 
оспорване на подробния 
устройствен план. 

По план догодина ще 
започне и изграждането 
на кръстовище на две 
нива на бул. „България” 
и бул. „Гешов”, което ще 
отпуши тапата, която 
създаде в района проби-
вът на „Гешов” под ул. 
„Георги Софийски”. 

Близо 1/3 от софиянци 
са се придвижвали с ме-
тро тази година, 40% - с 
автобуси, 20% - с трам-
ваи. 1/5 от местата в 
синята зона стоят праз-
ни всеки ден, в зелената 
- всяко четвърто. 

ВиК строителство

56 км канализация и 

20 км водопроводи ще 
бъдат изградени през 
2014 г. в Суходол, Банкя и 
други, обяви зам.-кметът 
по инвестиции и строи-
телство Ирина Савина. 
Ще се ремонтират и 7 
фонтана, включително 
този пред президент-
ството.

През следващата го-
дина ще стартира из-
граждането на нов при-
ют за 1090 кучета. За 
градинки пред блоковете 
ще бъдат отпуснати 
общо 350 000 лв. 

София ще санира два 
блока  в  кв.  „Дружба“ . 
Повече от половината 
апартаменти в тях са 
общински жилища. „Така 
ще дадем пример как едни 
напълно порутени сгради 
може да се превърнат в 
удобни и енергийно ефек-
тивни жилища“ ,  обяви 
главният архитект на 
София Петър Диков. Той 
призна, че няма инте-
рес от столичани да се 

включат в програмата 
за саниране на жилищни 
сгради с европари и до 
момента само 3 проекта 
са заявени пред община-
та. 

Истински студент-
ски кампус с  контрол 
на достъпа пилотно ще 
бъде изграден на тери-
торията на Студентски 
град. Столичната общи-
на заедно с ректорите 
на няколко университета 
работи по общ проект. Те 
ще търсят финансиране 
от новата инвестицион-
на програма за развитие 
на регионите, за която 
в бюджета за 2014 г. са 
предвидени 500 млн. лв. 

7 общежития ще фор-
мират пилотния сту-
дентски кампус. „Две от 
сградите - 35 и 36, са 
на УАСГ, останалите 5 
в съседство са на други 
висши училища“,  обяс-
ни главният архитект 
на София Петър Диков. 
Устройствените плано-

ве на Студентския град 
предвиждат 70-те блока 
там да бъдат обособени 
в 4 кампуса. По думите му 
според предварителните 
разчети за саниране на 
всички общежития щели 
да са нужни 600 млн. лв. 

Общината ще направи 
опит отново да даде на 
концесия Западния парк, 
на чиято територия да 
бъде изграден атракцион 
от типа на бившия „Со-
фия ленд”.

Голяма закрита ле-
дена пързалка пък ще 
бъде построена в квар-
тал „Младост“, като се 
предвижда средствата 
да бъдат осигурени от 
фонда за градско разви-
тие JESSICA. Предстои 
и довършването на парк 
„Възраждане“, към кой-
то ще се построи и нов 
спортен комплекс. 

В напреднала фаза е и 
проектът за етажен пар-
кинг до Военномедицинска-
та академия. „Той ще раз-
полага със 780 паркоместа 
и ще може да обслужва ця-
лата болница“, обясни Ди-
ков. Голям подземен гараж 
пък ще бъде изграден под 
бул. „Цар Борис III”. 

Столичната община 
подготвя конкурси за ре-
новиране на Борисовата 
градина, Княжеската гра-
дина и паметника „1300 
години България”. 

Подготвя се и про-
ект за кръстовището на 
Сточна гара. През 2014 г. 
предстои обновяване на 

зони в централ-
ната част - Град-
ската градина, 
градинката при 
църквата „Св. 
Седмочисленици”, 
пространството 
около храм-па-
метника „Св. Ал. 
Невски” и др. Про-
ектирането ще 
се състои през 
2014 г., а реали-
зацията - между 
2015 и 2018 г. 

Йорданка Фандъкова, кмет на София: 

697 млн. лв. е капиталовата програма на общината 

Снимка Денис Бучел

Бъдещата зала за кънки 
в „Младост“

Блокът в жк „Дружба“ преди... ... и след като бъде извършено 
санирането
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Кметовете влизат в новия програмен период с умерено оптимистични бюджети 

Елица Илчева

Д о к а т о  о т в с я к ъ -
де валят притеснения, 
че 2014 г. ще е „куха“ за 
строителството като 
първа в новия програмен 
период, кметовете затя-
гат колани и с инвести-
ционните проекти в бю-
джета. Малцина са онези, 
които се осмеляват да 
залагат по-амбициозни 
строителни проекти в 
капиталовите си програ-
ми и да се опират на пла-
хата надежда, че кризата 
е на път да отстъпи. А и 
бюджетите на общините 
отново ще са спрямо чер-
гите им. Заради недости-
га на пари част от градо-
вете няма да реализират 
големи проекти. Тези от 
тях обаче, които са си 
свършили работата и 
вече са спечелили пари от 
Брюксел, ще имат ударна 
строителна програма и 
през 2014 г. 

Бургас насочва инвести-
циите към периферията 
на града

В Бургас, града, кой-
то се радва на най-бурно 
развитие през годината 
и който е отличник по 
усвояване на евросред-
ства, инфраструктурни-
те проекти през 2014 г. 
постепенно се измест-
ват от централната 
част към периферията. 
Това е една от особено-
стите на бюджета дого-
дина. При представянето 
на финансовата рамка 
кметът Димитър Нико-
лов обяви, че се поставя 
акцент върху ремонта на 
стари тротоари и пеше-
ходни пространства, а 
сред основните задачи е 
включването на местна-
та общност при намира-
нето на решения за обно-
вяване на междублокови 
пространства.

Проектите, свързани 
с ВиК структурата, са 

за изграждане на нова 
канализация и две пре-
чиствателни станции. 
Те ще обслужват Банево, 
Минерални бани, Ветрен, 
Горно Езерово. Предвиде-
ни са пари за довършва-
не на канализацията в с. 
Маринка. Стартиране на 
нови проекти предстои в 
Крайморие, Рудник, Черно 
море.

В бюджета е заложе-
но изграждане на 4 пеше-
ходни надлеза, които ще 
облекчат придвижването 
на хората в райони с на-
товарено движение извън 
централната градска 
част – по бул. „Стефан 
Стамболов”, ул. „Никола 
Петков”, ул. „Струга” и 
ул. „Одрин”. Пасарелките 
ще се изградят с пари 
по проекта „Интегриран 
градски транспорт на 
Бургас”.

Реверанс към компле-
ксите е и заложеното об-
новяване на две същест-
вуващи детски градини в 
„Меден рудник” и „Изгрев”, 
както и изграждане на 
детска градина в „Меден 
рудник”. Пари има и за кв. 
„Горно Езерово”, където 
ще се построи ново крило 
на училището.

Добрата новина за 
бизнеса в проектобюдже-
та е свързана с местните 
данъци и такси. Харчове-
те за следващата година 
са разчетени на база на-
маляване на такса смет 
за юридическите лица и 
офисите. Прогнозната 
рамка на бюджет 2014 
е 162 млн. лв., а мотото 
му е „Достъпна среда и 
устойчива мобилност”. В 
подкрепа на инвестици-
ите е и проект на стой-
ност 1 336 000 лв. Той има 
за цел да увеличи готов-
ността на община Бургас 
за предизвикателствата 
на следващия програмен 
период 2014 – 2020. В дей-
ностите по изпълнението 
се предвижда подготовка 
на инвестиционни проек-
ти, осигуряващи устойчи-
во и интегрирано градско 
развитие. Предвижда се 
също така идентифици-
ране на проектни пред-
ложения, допринaсящи за 
развитие на определени-
те зони за въздействие 
- част от интегрирания 
план за градско възста-
новяване и развитие на 
Бургас.

Източници на финан-
сиране са Европейският 
фонд за регионално раз-
витие и националният 
бюджет по ОПРР. Пе-
риодът на изпълнение е 
от 30 октомври 2013 г. 
до 30 април 2015 г. (18 
месеца).  Този проект 
ще позволи на община 
Бургас да има куп гото-
ви проекти, с които да 
кандидатства за евро-
пейско финансиране при 
отваряне на новите про-

грами. 

Варна залага на ново 
строителство, а не на 
кърпежи

Наложената през по-
следното десетилетие 
практика за ремонти на 
парче на улиците във Ва-
рна отива в миналото, 
става ясно от проекто-
бюджета на морската 
столица. Общата му рам-
ка е почти като тазго-
дишната - 211 млн. лв., но 
за кърпене на дупки са за-
ложени три пъти по-малко 
средства - 1,5 млн. лева.

За сметка на това 
двойно е увеличен раз-
четът за ново строи-
телство и цялостна ре-
конструкция на улиците 
- общо 15,8 млн. лв. 

С 200 000 лв. от хазна-
та си до лятото община-
та ще довърши крайбреж-
ната алея на „Кабакум” и 
ще реши въпроса с ог-
ромните задръствания 
там. Половин милион ще 
отидат за ремонт на 
тротоари и подлези, а 
800 000 лв. - за изготвяне-
то на европроекти. Само 
за следващата година 
градът планира да усвои 
295 млн. лв. от еврофон-
довете, а до 2020 г. ще 
кандидатства за общо 
800 млн. лева.

Паркирането  край 
Морската градина пък ще 
се уреди с изграждането 
на платен паркинг за 150 
коли и 7 автобуса на бул. 
„Княз Борис I” - от спирка 
„Акациите” до Делфинари-
ума. Общината смята да 
гарантира средствата 
за строителство с нис-
колихвен заем. 

Лошата новина от по-
следните дни на старата 
година е, че общината 
няма да получи европейско 
финансиране за строеж 
на нова автогара. След 
няколкомесечна кореспон-
денция управляващият 
орган на Оперативна про-
грама „Регионално разви-
тие” е премахнал само 

този проект от листата 
с предложения, които Ва-
рна е представила. Спо-
ред регламента е възмо-
жен единствено ремонт 
на съществуващи авто-
гари, които са общинска 
собственост.  

Сред приоритетните 
инфраструктурни обекти 
в града са реконструкци-
ята на трасето от бул. 
„Приморски” до пътен въ-
зел „Почивка”, ремонтът 
на бул. „Мара Тасева” в 
кв. „Аспарухово”, както и 
благоустрояване на ра-
йона около ул. „А. Желез-
кова”. 

В образователната 
сфера са заложени енер-
госпестяващи мерки в 4 
училища и 4 детски гра-
дини, а в социалната об-
ласт трябва да се изгра-
дят 250 жилища за хора в 
неравностойно положение 
и няколко защитени жили-
ща. Сред проектите е и 
поставянето на стъклен 
покрив над двора на Архе-
ологическия музей.

На територията на 
район „Приморски”  ще 
стартира  процес  на 
оптимизация на общин-
ската образователна 
мрежа със строежа на 
съвсем ново училище. 
Идеята е на кмета Иван 
Портних.  Тази година 
община Варна ще оси-
гури средства за про-
ектирането на новата 
сграда с перспектива до 
2015 – 2016 г. училище-
то да стане факт. Вече 
е започнало проучване 
на подходящи терени, 
които не са предвидени 
за зелени площи, като до 
20 януари администра-
цията ще има визия за 
точното място на шко-
лото.

Средства за реали-
зация на проекта ще се 
търсят чрез публично-
частно партньорство 
или чрез дългови инстру-
менти, тъй като засега 
държавата не предвижда 
финансиране на подобни 
проекти във Варна. 

Търново разработва идеи 
с пари от фонд ФЛАГ 

Над 52 милиона лв. е 
общата рамка на проек-
та за бюджет на община 
Велико Търново за 2014 г. 
Целевата субсидия за ка-
питалови разходи е само 
1 187 700 лв., като в това 
число влизат и 577 000 лв. 
за общинската пътна 
мрежа. Сред най-крупни-
те строежи тук ще бъ-
дат новият онкологичен 
център и подмяната на 
водопроводната мрежа в 
останалата извън голе-
мия воден цикъл на града 
част.

Велико Търново е при-
ключило голяма част от 
проектите, които изпъл-
нява в този програмен пе-
риод на Европейския съюз, 
а за влизането в следва-
щия администрацията е 
заложила в бюджет 2014 
вземането на заем от 
фонд ФЛАГ в размер на 10 
милиона лева. 

Местната власт е 
твърдо решена да от-
стоява пред държавните 
институции и необхо-
димостта да бъде осъ-
ществен проектът за 
изграждане на нов ско-
ростен четирилентов 
път между Русе и Велико 
Търново. Вече е изготве-
но предложение до АПИ 
обектът да бъде включен 
в програмата на агенци-
ята за 2014 г., като ста-
не част от разширения 
списък на ОП „Транспорт“. 
Идеята е от техническа-
та помощ на програмата 
да се финансира предпро-
ектно проучване, избор на 
вариант за трасе, идеен 
проект, парцеларен план 
и ОВОС, за да има техни-
ческо-проектна готов-
ност за строителство. 
Областните управители 
на Русе Венцислав Калчев 
и на Велико Търново инж. 
Георги Рачев подкрепят 
идеята. Те имат и друго 
предложение - да се от-
пуснат целеви средства 
от фонд „Безопасност на 
движението”. 

Сред проектите във Варна е и поставянето на стъклен покрив над двора на Археологическия 
музей

След като превърна центъра в образцов, кметът на Бургас 
насочва капиталовите разходи към периферията на града

✓ Централна градска част, к-с „Възраждане”, к-с 
„Меден рудник”

✓  Реконструкция на парк „Езеро”
✓  Реконструкция на улица и изграждане на подземен 

паркинг за 80 автомобила в парк „Езеро”
✓  Реконструкция на зелени площи и изграждане на 

поливна система с оползотворяване на дъждовна 
вода в южната част на Приморски парк (от па-
метника на Пушкин до ул. „6 септември” и хотел 
„Приморец”

✓  Преустройство и промяна на предназначението 
на съществуваща сграда ДДЛРГ „Ал. Г. Коджака-
фалията” в учебен корпус

✓  Реконструкция на училищен двор на ОУ „Елин Пе-
лин”

✓  Изграждане на нова детска градина в районен 
център – „Меден рудник”

✓  Социални жилища в комплекс „Меден рудник” 
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Мащабното строител-
ство е водещо в бюдже-
та на Русе

Мащабното строи-
телство е водещо в про-
ектобюджета на Русе. 
Със заложените рекон-
струкции общината най-
после  ще възстанови 
емблематични сгради в 
центъра. В крайречния 
град ще се запази фи-
нансовата рамка от над 
80 млн. лв. Завишението 
спрямо миналата година 
е 13%. Така реално про-
ектобюджетът е с 10 
млн. лв. по-голям. За да се 
съфинансират спечелени-
те 43 европроекта за 190 
млн. лв., ще се теглят над 
20 млн. лв. кредити от 
фонд ФЛАГ. Данък сгради 
и такса смет няма да се 
променят.

Заложен е значите-
лен ръст в превантивна 
дейност за намаляване 
на вредните последствия 
от бедствия и аварии - 
осигурени са средства в 
размер на 220 000 лв. за 
декоративен защитен ек-
ран на сграда по ул. „Алек-
сандровска” и ул. „Черно 
море” (бившата полиция) 

и за почистване на кори-
тата на реки и дерета. 

19 %  е  р ъ с т ъ т  н а 
средствата за жилищно 
строителство, комунал-
ни дейности и опазване 
на околната среда. Със 
100 хил. лв. повече са за-
ложени за осветление на 
улици и площади в Русе и 
малките населени места 
(общо 377 хил. лв.). С 11% 
е по-висок бюджетът за 
кому на лни  дейности . 
Предвидени са 79 хил. 
лв. за пътна маркировка. 
Със 161 хил. лв. нараства 
целевата субсидия за ка-
питалови разходи – 989 
хил.  лв. ,  в това число 
287 500 лв. са предвидени 
за ремонт на общинска 
пътна мрежа. 

Търговище, Шумен и 
Силистра нямат пари за 
ремонти и строежи

Предвижда се бюдже-
тът на Шумен за 2014 г. 
да бъде приблизително 
колкото и през тази - 50 
млн. лв. Близо 930 000 лв. 
са предвидени в перо „Ка-
питалови разходи”, от 
които 399 000 лв. ще са 

за ремонт и изграждане 
на общински пътища. 

Следващата година 
основен акцент ще бъде 
и завършването на някол-
ко големи проекта, кои-
то трябва да променят 
облика на града и реги-
она. 5 млн. лв. ще бъдат 
инвестирани в паркове и 
детски площадки. Започ-
ва и голям туристически 
проект в резервата „Ма-
дара”.

Добрата новина от 
Шумен е, че общината 
няма да вдига данъци и 
такси. Кметът Красимир 
Костов обеща, че основен 
ангажимент на общинско-
то ръководство ще бъде 
да гарантира изпълнение-
то на европейските про-
екти с мостово финанси-
ране. 

През 2014 г. най-ма-
щабният строителен про-
ект в Силистра ще бъде 
този за изграждането на 
пречиствателна станция 
и модернизация на ВиК 
мрежата. Новата станция 
ще бъде построена върху 
общински терен от близо 
12 декара в промишлената 
зона на града, като ще об-
служва и селата Айдемир 
и Калипетрово. Договорът 
за изпълнение на интегри-
рания план беше подписан 
още в средата на ноември 
2012 г. и е на стойност 
72,5 млн. лв. Изпълнител е 
Строително-предприема-
чески холдинг. 

31,2 милиона лева е 
проектобюджетът на 
община Търговище. Ка-
питаловите разходи са 
в рамките на повече от 

14% от общия бюджет. 
Планира се инвестицио-
нен заем от 1,7 милиона 
лв., които да бъдат вло-
жени в ремонт на улици.

Хасково строи общински 
мол и е сред първите с 
одобрен план за развитие

Хасково е  една от 
първите общини в стра-
ната, които влизат в но-
вата година с одобрен от 
регионалното министер-
ство интегриран план за 
градско възстановяване и 
развитие до 2020 година. 
На първо място в него е 
поставено обновяване-
то на образователната 
инфраструктура .  Ин -
тегрираните планове за 
градско възстановяване 
и развитие са задължи-

телен елемент за финан-
сиране по оперативните 
програми на  ЕС за след-
ващите седем години. 
Междувременно обаче 
общината извади идея 
за нов строителен про-
ект за 2014 г. Местната 
власт започва съдебна 
битка с военното минис-
терство за имотите на 
армията, които се нами-
рат на територията на 
общината. 

Ако градът си върне 
армейските терени, на 
един от тях ще бъде по-
строен мултифункциона-
лен комплекс, който ще 
разполага с търговски 
площи, заведения за хра-
нене, киноцентър, подзем-
ни и надземни паркинги и 
др. „Нещо подобно на мол“, 
визуализира идеята кме-
тът.

Атракцион с места за 
отдих, детски мини луна-
парк и спортен комплекс, 
както и жилищно здание 
с паркинги и спортни 
площадки са замислени 
за други от терените на 
бившите казарми.

Стара Загора се насочва 
към облагородяване на 
града 

Бюджет 2014 г.  ще 
бъде активен, с ярко из-
разена инвестиционна 
програма, насочена към 
облагородяване на града. 
Приоритети и през след-
ващата година ще бъдат 
европейските проекти 
– изграждането на депо 
за битови отпадъци, про-
ектът за завършване на 
канализацията на града 
и интегрираният градски 
транспорт. В пълен раз-
мер ще бъде финансирано 
превръщането на бивше-
то кино „Ж. Диманов” в 
младежки кризисен цен-
тър. Сградата в центъ-
ра на града ще бъде зна-
чително подобрена и ще 
остане за обществено 
ползване, наситена с мла-
дежки дейности, съобщи 
кметът.  

Търси се подходящо 
място за музей „Литера-
турна Стара Загора". Ще 
бъдат заделени средства 
за пребазирането му.

Приоритетни инфра-
структурни  проекти 
са реконструкцията на 

проблемното в момента 
кръгово кръстовище до 
магазин „Била”, ремонт 
на улици в кв. „Три чучу-
ра-север”, изграждане на 
джобове за автобусите 
от градския транспорт 
на натоварените улици. 
Бул. „Цар Симеон Велики” 
ще бъде обновен в отсеч-
ката между улиците „Х. Д. 
Асенов” и „Жельо Диманов”. 

Според кмета Живко 
Тодоров важен аспект в 
дейността на община-
та ще бъде подобрява-
нето на състоянието на 
междублоковите прос-
транства, за което ще 
бъдат заделени около 2,5 
млн. лв. „Бюджетът ще 
бъде по-свит, няма да 
се разпускаме в излишни 
харчове. Дългосрочната 
перспектива за развитие 
на общината е зададена 
чрез проекта за техниче-
ска помощ. Европейските 
средства ни дават въз-
можност да планираме 
занапред. Ще използваме 
средствата за техниче-
ска помощ към МРР в раз-
мер на 1,5 млн. лв. за про-
ектиране, затова няма 
да се налага да даваме 
допълнително пари през 
следващия програмен пе-
риод”, каза кметът. Той 
добави, че интегрирани-
ят план за градско въз-
становяване и развитие 
и общинският план за раз-
витие дават дългосрочна 
перспектива и обоснова-
ват насочването на уси-
лията към краткосроч-
ните проекти – депо за 
отпадъци, канализация и 
транспорт. Бюджетната 
рамка за 2014 г. надхвърля 
86 млн. лв., обясни още То-
доров.

Около 3 млн. лв. от 
Националния доверите-
лен екофонд ще бъдат 
привлечени за ремонти 
на 13-о ОУ „Г. Райчев” и 
4-та детска градина. Със 
собствени средства ще 
бъде пребазирана детска 
ясла №2, а сградата, коя-
то е в тежко състояние, 
ще бъде съборена. Ще бъ-
дат извършени ремонти 
на покриви, пропадания и 
пропуквания на сградите 
и на други детски заве-
дения, стана ясно още по 
време на обсъждането.

Следва продължение

Шумен започва голям туристически проект в резервата „Мадара”

В Русе залагат на реставрацията на уникалните общински сгради в центъра

През март 2013 г. община Стара Загора стартира мащабна 
инфраструктурна програма за промяна на облика на областния 
град. От миналата седмица започна подмяна на базалтовите 
плочки по централния булевард „Цар Симеон Велики”

✓ Саниране на ЦДГ „Чучулига“ - 18 000 лв.
✓ Саниране на ЦДГ „Радост“ на ул. „19 февруари“ и 

детска ясла №2 - 52 000 лв.
✓ Основен ремонт на подпорна стена при ОУ „Ни-

кола Обретенов“ - 45 000 лв.
✓ Обновяване на 20 детски площадки - 525 000 лв.;
✓ Приключване ремонта на къща музей „Баба Тонка” 

- 272 000 лв.
✓ Ремонт на сектори на градски стадион, в т.ч. 

седалки 250 000 лв.; ремонт на общинска пътна 
мрежа - 287 500 лв.

✓ Изграждане на осветление в кв. „Дружба 3“ - 
111 800 лв.

✓ Изграждане на районно осветление в кв. „Възраж-
дане“ - 34 600 лв.

✓ Благоустрояване на ЦЮР бл.1-бл.3 - 340 000 лв.;
✓ Изграждане на ограда за гробищен парк - „Чаро-

дейка“ - 20 000 лв.;
✓ Изграждане на ограда за гробищен парк - „Басар-

бово“ - 100 000 лв.;
✓ Газифициране на обект База „Аврора“, ул. „Хан Ас-

парух“ №21 - 47 000 лв.
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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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Мерките по нея ще се изпълняват от 2014 г., а общият й ресурс е 80 млн. лв.

Невена Картулева

„Получихме по елек-
тронна поща потвърж-
дение от Европейска-
та комисия, че е взето 
решение да има нова 
програма за Югоизточ-
на Европа. В нея ще бъ-
дат включени България, 
Гърция, Кипър, Албания 
и Македония.“ Това съ-
общи министърът на 
регионалното развитие 
Десислава Терзиева на 
брифинг, след като от-
кри националната кръгла 
маса „Актуални пробле-
ми и усъвършенстване 
на законодателството 
за регионално развитие“.

Тя обясни, че новата 
програма за транснацио-

нално сътрудничество 
все още няма официално 
наименование и работа-
та по подготовката й ще 
започне през 2014 г. Мер-
ките по нея ще се финан-
сират от инструмента 
за предприсъединител-
на помощ, а общият й 
индикативен бюджет е 
80 млн. евро. 

По темите, дискути-
рани на кръглата маса, 
министърът коменти-
ра, че прилагането на 
нормативната уредба 
за регионално развитие 
в последните години по-
казва, че са необходими 
оптимизация и хармони-
зация на законодателна-
та рамка. Според нея е 
нужно и взаимодействие 
със законодателство-

то на ЕС в областта на 
кохезионната политика 
и оптимизиране на въз-

можностите за използ-
ване на структурната 
помощ от фондовете 

на ЕС през следващия 
програмен период 2014 
- 2020 г. Тя подчерта, 

че започва широко об-
ществено обсъждане и 
формулиране на пред-
ложения за изменения в 
нормативната база в 
областта на регионал-
ното развитие. „Пред-
лаганите промени в за-
кона трябва да са ясно 
разписани, за да може да 
се прилагат, както и да 
бъдат финансово обез-
печени. Предстоящите 
изменения са обвързани 
и с процеса на финансова 
децентрализация“, уточ-
ни министърът. Тя посо-
чи като главно предизви-
кателство да се намери 
балансът между приори-
тетите на общините, 
областите и регионите 
при решаване на важни 
за тях проблеми.

Десислава 
Бакърджиева 

Необходимо е създава-
нето на рамков закон за 
европейските фондове, 
засилване на координация-
та и повишаване на адми-
нистративния капацитет. 
Това са основните стъпки, 
които България трябва да 
предприеме, за да постиг-
не по-качествено оползо-
творяване на средствата 
от ЕС през втория програ-
мен период. До този извод 
достигнаха участниците 
в кръглата маса „Управле-
ние на еврофондовете - 
към ефективни решения”. 
Събитието беше част от 
дискусионния цикъл, пос-
ветен на Споразумението 
за партньорство с ЕК за 
периода 2014 - 2020 г. В 
заключителната кръгла 
маса се включиха Ивайло 
Калфин, съдокладчик на 
Европейския парламент по 
многогодишната финан-
сова рамка на ЕС за 2014 
- 2020 г., и Милена Анге-
лова, главен секретар на 
Асоциацията на индустри-
алния капитал в България.

„Време е страната ни 
да се поучи от грешките, 
допускани през първия про-
грамен период, и да започ-
не да усвоява средствата 
от ЕС не бързо, а качест-
вено. Не може да чакаме 
ЕС да ни реши проблемите 
и да ни даде рецепта за 
по-ефективното използ-
ване на субсидиите. Няма 
единен модел за управле-
ние на европейските фон-
дове. Всяка страна трябва 
да създаде свой. България 
продължава да заема по-
следните места по из-
платени европейски сред-

ства заедно с Румъния. 
Надявам се това да бъде 
избегнато от 2014 г.”, за-
яви Ивайло Калфин.

Наличието на закон би 
могло да редуцира допус-
каните до момента греш-
ки. Около това становище 
се обедини болшинството 
от присъстващите на 
кръглата маса. Привърже-
ниците на нормативния 
акт бяха категорични, че 
работата по него трябва 
да започне още в начало-
то на следващата година. 
Целта е законът да гаран-
тира качеството и резул-
татите от проектите. 
Да ускори изпълнението и 
да повиши ефективност-
та на процеса. Да въведе 
фиксирани срокове, ясни 
правила и да намали адми-
нистративната тежест. 

По време на дискусия-
та беше направено и пред-
ложение за създаването на 
агенция, която да засили 
координацията. Идеята е 
структурата да съгласу-
ва процесите по усвоява-
не на средствата от ЕС, 
а не да иззема функциите 
на управляващите органи 
на оперативните програ-

ми. Тя ще следи за изпълне-
нието на проектите и ще 
подпомага вицепремиера, 
отговарящ за еврофондо-
вете. Институцията ще 
подготвя и нормативни-
те актове за изпълне-
ние на програмите, ще 
издава методически ука-
зания, ще прави анализи 
и оценки. Агенцията ще 
бъде и секретариат на 
Комитета за наблюде-
ние на споразумението за 
партньорство. Към коор-
диниращия орган трябва 
да се сформират комисия 
за жалби и методически 
съвет на контролните 
органи. Методическият 
съвет ще координира го-
дишните одитни планове 
на контролните органи, 
ще излиза със съгласува-
ни становища при казуси, 
свързани със Закона за 
обществените поръчки 
(ЗОП), и ще унифицира 
подход за налагане на фи-
нансови корекции. Агенци-
ята трябва да се заеме и 
с изготвянето на типизи-
рани документи, свързани 
с правата на бенефици-
ентите и с работата по 
проектите.

Общо 508 млн. евро ще бъде европей-
ското финансиране по новата Оператив-
на програма „Наука и образование за ин-
телигентен растеж“ 2014-2020 г., съобщи 
министърът на образованието и науката 
Анелия Клисарова. Очаква се средствата 
да бъдат разпределени за реформа в про-
фесионалното и висшето образование. 
Зам.-министърът на образованието и на-

уката Иван Кръстев подчерта, че програ-
мата е насочена както към инвестиции в 
научна инфраструктура, така и за човеш-
ки ресурси. По данни на ведомството но-
вата програма ще има три приоритетни 
оси – научни изследвания и технологично 
развитие, образование и учене през целия 
живот и образователна среда за активно 
социално приобщаване. 

Община Добрич е сключила договори за 
30 проекта на стойност около 200 млн. лв. 
през приключващия програмен период за 
ЕС, съобщи кметът Детелина Николова 
при откриване на фотоизложба за реализи-
раните добри практики в художествената 
галерия. Областният информационен цен-
тър и общината представиха реновирани-
те и изградени нови обекти с подкрепата 
на оперативни програми.

Сред най-значимите е реконструкция-
та на пешеходната зона в Добрич с ресурс 
над 5 000 000 лв. При модернизацията са 
възстановени 40 декара обществени мес-
та за отдих, а подменените пешеходни на-

стилки надхвърлят 29 000 кв. м. През про-
грамния период са инвестирани 5 000 000 
лева и в реконструкцията на шест важни 
пътни отсечки на входа и изхода на гра-
да. Също толкова средства са вложени и в 
обновяването на седем учебни заведения. 
Общината вече разполага с географска ин-
формационна система за 1100 км подзем-
на инфраструктура - телекомуникационна 
мрежа, улично осветление, водопроводи, га-
зопроводи и други. С европейски средства 
е разработен и интегриран план за градско 
възстановяване и развитие, който очерта-
ва перспективите за общината през новия 
програмен период. 

Елица Илчева

Съревнованието за европейска сто-
лица на културата – 2019 г. продължават 
Варна, Пловдив, Велико Търново и София. 
Това реши журито на конкурса след пър-
вия подбор. Отпаднали след пресяването в 
България са Бургас, Русе, Шумен и Габрово. 
„Опитайте се да осъществите колкото 
се може повече от проекта си”, призова 
некласираните градове председателят на 
журито Стийв Грийн от Великобритания. 

Конкурсът се организира от Евро-
пейската комисия и цели подобряване на 
средата и качеството на живот в евро-
пейските градове с инструменти на кул-
турата. Всяка година се избират два града 
от различни държави, които носят титла-
та „Европейска столица на културата“. Тя 
е шанс за добър имидж, туристи и нова ин-
фраструктура. Спечелилият град получава 
и парична награда от 1,5 млн. евро, като 
тя се изплати през 2019 г., за да подпомог-
не планираната културна програма. Това 

е и голямото предизвикателство на тази 
дълга надпревара - основните инвестиции 
трябва да се правят от самите градове 
със средства от общинските и държавни-
те бюджети, от структурните фондове и 
от частни спонсорства. 

Веднага след обявяването на резулта-
та стотици граждани на Бургас изразиха 
възмущение от това, че градът отпадна. 
„Бургаската кандидатура отговаря на 
всички критерии за европейска столица 
на културата и не отстъпва по нищо на 
кандидатурите на другите градове, допус-
нати до втори етап, дори смятаме, че из-
преварва някои от тях“, заяви зам.-кметът 
по култура на Бургас Йорданка Ананиева 
на специална пресконференция. Тя при-
помни, че бургаската кандидатура беше 
подготвена с активното участие на 13-те 
общини от област Бургас, подкрепата и 
идеите на местната културна общност 
и културните институти, бизнеса и не на 
последно място тя спечели доверието на 
широката общественост. 

Снимка Денис Бучел

Снимка авторът
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Лилия Христова

С временно спиране 
на средствата по Опера-
тивна програма „Околна 
среда“ (ОПОС) от стра-
на на Европейската ко-
мисия и първо отписване 
на пари по оперативните 
програми за настоящия 
програмен период при-
ключва отиващата си го-
дина. Надеждите за нова-
та са свързани с вдигане 
на ветото по ОПОС, бърз 
старт на новите опера-
тивни програми и успеш-
но довършване на започ-
натите вече проекти по 
старите. 

Дни преди края на го-
дината все още не може 
да се каже колко средства 
ще бъдат изгубени, защо-

то плащания ще се правят 
до последната работна 
секунда, обеща правител-
ството. По данни на Ми-
нистерския съвет към 15 
ноември рискови бяха 780 
млн. евро, като най-голя-
мата сума беше по Про-
грамата за развитие на 
селските райони (ПРСР) 
– 285 млн. евро, следвана 
от „Околна среда“ (ОПОС) 
– с 224 млн. евро, и „Реги-
онално развитие“ (ОПРР) 
– с 114 млн. евро. И ако 
по първите две програми 
управляващите им органи 
признават, че може и да 
има загуби, като обеща-
ват те да са минимални, 
то министърът на регио-
налното развитие Десис-
лава Терзиева обяви, че 
парите по ОПРР за тази 
година са спасени. 

Успоредно с това про-
дължава работата по 
договарянето на новия 
програмен период. Плано-
вете на правителството 
са през януари да започ-
нат преговорите с Евро-
пейската комисия (ЕК) по 
подписване на споразу-
мението. Преди това ще 
бъде изпратен прерабо-

тен вариант с отразени-
те забележки. Очаква се 
да има ново преразпре-
деляне на средствата по 
оперативните програми, 
след като Брюксел настоя 
още отсега да е ясно къде 
отиват неопределените 
647 млн. евро при първо-
начално представения до-
кумент. ЕК настоява поне 
300 млн. евро да отидат 
към бюджета на програма 
„Транспорт“, която трябва 
да бъде един от основни-
те приоритети. По-голя-
мата част от остана-
лите пари се очаква да 
бъдат за „Околна среда“ 
и „Регионално развитие“, 
които бяха орязани чувст-
вително при първото раз-
даване на парите. 

За да няма дупка меж-

ду двата периода, вице-
премиерът и министър 
на правосъдието Зинаида 
Златанова обеща по три 
програми – „Транспорт“, 
„Човешки ресурси“ и Про-
грамата за развитие на 
селските райони, мерките 
за кандидатстване да бъ-
дат отворени още преди 
програмите да бъдат одо-
брени от ЕК. 

Регионално развитие – 
средствата са спасени

„По Оперативна про-
грама „Регионално разви-
тие“ няма риск от загуба 
на средства в края на 
годината, въпреки че към 
май опасността беше за 
125 млн. евро“, каза преди 
дни министърът на регио-
налното развитие Десис-
лава Терзиева. Това стана 
с включването на два го-
леми проекта – Северна-
та скоростна тангента 
на София за 125 млн. евро 
и на МВР за купуване на 
пожарни автомобили за 
68 млн. евро. 

През следващата го-
дина най-после трябва 
да почне реалното изпъл-

нение на дълго реклами-
рания проект за санира-
не на жилищата, обеща 
още министър Терзиева. 
По думите й първият 
търг за строител вече 
е направен, а през януа-
ри-февруари ще има нов 
с няколко лота за отдел-
ните региони. Според нея 
предложената цена ще е 
решаваща за избора на 
изпълнител. Плановете 
са да бъдат избрани око-
ло двайсетина фирми за 
цялата страна. Целта 
е през 2014 г. най-после 
да има първите около 20 
обновени блока. Общо по 
програмата ще бъдат по-
харчени около 50 млн. лв. 
до края на 2015 г., които 
по предварителни разче-
ти трябваше да стигнат 
за около 180 сгради. Сега 
техният брой е намален 
заради увеличеното съ-
финансиране от 50% на 
75% от стойността на 
проекта. 

Другият значителен 
ресурс от 140 млн. лв. по 
ОПРР, който все още не е 
разпределен, е по иници-
ативата JESSICA. Той се 
управлява от два фонда за 

градско развитие. Този за 
София е с ресурс от близо 
50 млн. лв. и регионален за 
другите големи градове - 
Пловдив, Варна, Бургас, 
Русе, Стара Загора и Пле-
вен. До момента от два-
та фонда са финансирани 
общо четири проекта за 
18 млн. лв. Това са рекон-
струкцията на Женския 
пазар и на пазар „Връб-
ница“ в столицата, обно-
веният общински пазар в 
Стара Загора и превръща-
нето на бомбоубежище в 
увеселителен атракцион 
„Подземен град” в Бургас. 

Продължава реализа-
цията на проекта за де-
институционализация на 
децата, по който се из-
пълняват договорите на 
62 общини с безвъзмездна 
помощ за 103,6 млн. лв. С 
реализацията им ще бъ-
дат изградени 133 цен-

търа за настаняване от 
семеен тип и 27 защите-
ни жилища. По отношение 
деинституционализация-
та на домовете за меди-
ко-социални грижи за деца 
от 0 до 3 г. са предвидени 
9,8 млн. лв. Изпълнява се 1 
договор за преструктури-
ране на 8 пилотни дома. В 
процес на усвояване са и 
над 146 млн. лв. за обновя-
ване на държавни лечебни 
заведения и още 140 млн. 
лв. за общински болници, 
като и по двата проекта 
има забавяне в сроковете 
за изпълнение. 

За съжаление новата 
Оперативна програма 
„Региони в растеж“ не 
се очаква да стартира 
още през 2014 г. Безвъз-
мездната помощ по нея 
е 1,17 млрд. евро, което е 
с близо 200 млн. евро по-
малко спрямо настоящия 

програмен период. Парите 
са крайно недостатъчни 
и Министерството на ре-
гионалното развитие се 
надява да получи още при 
преразпределянето на ос-
татъка от 647 млн. евро. 
Въпреки че ОПРР беше 
първата подадена програ-
ма в ЕК още в началото 
на 2013 г., одобрението й 
може да се забави. Причи-
ната е спорният момент 
за броя на градовете, 
които ще имат право на 
подпомагане. България 
настоява за 67 града, раз-
делени на четири нива. ЕК 
е за драстичното им съ-
кращаване до 7-8. Засега 
няма приближаване на по-
зициите и обединяване до 
някаква разумна бройка, 
което може сериозно да 
забави одобряването на 
новата програма. Освен 
това към момента все 
още не е ясно как се раз-
пределя бюджетът между 
67-те града. Другият спо-
рен момент е разфокуси-
рането на програмата. 
ЕК настоява за няколко 
основни приоритета, кои-
то да доведат до видимо 
подобряване на живота в 
тези градове. България 
настоява за финансира-
не на всички дейности 
по малко. Единственият 
изчистен въпрос към мо-
мента е определянето 
на разделителната линия 
с Програмата за разви-
тие на селските райони. 
Последно беше решено 
селата около големите 
градове да се финанси-
рат от „Региони в рас-
теж“. Срещу това вече се 
обяви столичният кмет 
Йорданка Фандъкова, как-
то и други градоначални-
ци. Те настояват селата 
около големите градове 
да се финансират по Про-
грамата за развитие на 
селските райони, която 
е с над два пъти по-голям 
бюджет. „Не мога да се 
съглася, че европейските 
средства трябва да се 

Необходимо е успешно довършване на вече започнатите проекти през настоящия 
програмен период

Снимки Георги Сотиров
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разпределят по друг на-
чин освен там, където са 
хората”, коментира Фан-
дъкова. Тя заяви, че е при-
теснена, защото за целия 
програмен период са зало-
жени най-малко средства 
на човек. За близо 2 млн. 
души, заедно със села-
та около столицата, са 
предвидени 120 млн. евро 

до 2020 г. Това е над два 
пъти орязване на пари-
те спрямо първоначалния 
вариант, публикуван по 
времето на служебното 
правителство, когато за 
София бяха предвидени 
около 300 млн. евро. В съ-
щото  време Столичната 
община твърди, че има 
подготвени проекти за 
повече от 2 млрд. евро.

ПРСР – с риск за загуба  
на пари

Програмата за разви-
тие на селските райони 
(ПРСР) е изправена пред 
загуба на европейски 
средства и риск от спи-
ране на парите заради 
високия процент грешки 
– около 5% по общински-
те и медийните проекти 
и заради нарушения, свър-
зани с обществените 
поръчки. През последни-
те две години ПРСР губи 
пари по правилото n+2, 
като сметката до мо-
мента е 90 млн. евро. За 
тази година за рискови се 
определят между 50 и 100 
млн. евро. Заради смяна-
та на три правителства, 
последвана от три про-
мени в разплащателния 
орган – държавен фонд 
„Земеделие“, за първите 
10 месеца на годината 
бяха разплатени едва 112 
млн. евро от бюджета от 
398 млн. евро за 2013 г. 
Отделно  се  забави ха  
при емът и обработката 
на документи по общин-
ските мерки, като подпис-
ването на договори за 90 
млн. евро стана в начало-
то на декември. Сега екс-
пресно общините правят 
извънредни сесии, за да 
могат да изтеглят аван-
сово 50% от парите. По 
този начин целта е да се 
спасят около 50 млн. евро. 
Останалите ще дойдат 
от плащанията за агро-
екология за 148 млн. евро и 

още 24 млн. евро по част-
ните мерки. Ако опти-
мистичният вариант се 
сбъдне, няма да ни бъдат 
отписани средства в края 
на годината. Реалистич-
ният вариант предвижда 
загуба на 26 млн. евро, а 
песимистичният – на 85 
млн. евро, става ясно от 
междинния доклад на пар-

ламентарната комисия 
по еврофондовете. Колко 
точно ще загубим, ще раз-
берем най-рано в начало-
то на февруари. 

Другият проблем, чи-
ето решение ще стане 
ясно в средата на 2014 г., 
е искането на ЕК за на-
лагане на близо 20 млн. 
евро финансови корекции 
по ПРСР заради нагласе-
ни търгове по общински 
и медийни проекти. Това 
се разбра от писмото на 
Генерална дирекция „Зе-
меделие и развитие на 
селските райони“. Санк-
циите са за плащания по 
проекти, направени до 15 
октомври 2012 г. Въпреки 
че проблемът е стар, три 
поредни правителства 
отричаха за него и отказ-
ваха да дадат информация 
за претендираната от ЕК 
глоба, както и да посочат 
проблемните проекти. 
Аргументите им бяха, че 
спорът е висящ и все още 
не е окончателно решен. 
България е отнесла въ-
проса до помирителния 
орган на ЕК. Изпратено 
е „мотивирано искане за 
помирение”, като среща-
та е насрочена за сре-
дата на 2014 г., казаха 
от Министерството на 
земеделието и храните. 
Оттам не уточниха дали 
страната ни оспорва ця-
лата сума по наложената 
финансова корекция, или 

иска да бъде намалена. 
Ако помирителният орган 
признае исканата 20 млн. 
евро корекция, то тази 
сума ще бъде безвъзврат-
но загубена за български-
те фермери и ще трябва 
да бъде възстановена с 
парите на българските 
данъкоплатци. Това по-
ставя ПРСР в по-тежка 

ситуация дори от тази на 
програма „Околна среда”, 
където бяха спрени пла-
щанията. Причината е, че 
ако България сама си на-
ложи финансова корекция 
по ОПОС, тези пари няма 
да бъдат загубени, а ще 
могат да се използват за 
финансирането на други 
проекти.

И по селската програ-
ма, както и при ОПОС, 
проблемните проекти 
са свързани с общест-
вени поръчки на общини. 
По време на одит през 
2011 г. експертите на ЕК 
са открили различни про-
блеми при изпълнението 
на обекти на общините 
Пирдоп, Септември и До-
лна баня - изкуствено раз-
деляне на търгове, за да 
се заобиколи таванът на 
финансирането, придава-
не на прекомерна тежест 
на критерии като „непред-
видени разходи”, по-висок 
аванс от допустимия.

Пирдоп прави изкуст-
вено разделяне на голям 
воден проект с цел да 
заобиколи тавана за фи-
нансиране от 3 млн. евро. 
Общината представя три 
заявления за подпомагане 
на село Душанци. Едното 
е за изграждане на во-
доснабдяването, друго-
то – за пречиствателна 
станция и третото – за 
канализация. Според оди-
торите проектите „са 

представени, след като 
са били разделени по из-
куствен начин, за да бъде 
заобиколен таванът от 3 
млн. евро”. И трите про-
екта са били одобрени от 
разплащателната аген-
ция в един и същи ден. В 
Септември проблемният 
проект също е за изграж-
дане на ВиК, но на прак-
тика е реализирана само 
канализацията на община-
та, констатират одито-
рите. Долна баня пък дава 
максималните точки при 
избор на строител за ре-
монт, защото предложил 
100-годишна гаранция. 

Одиторите посочват 
още, че Държавен фонд 
„Земеделие ” ,  който е 
разплащателен орган по 
ПРСР, не е правил редовно 
проверки дали се спазват 
правилата по възлагане 
на обществените поръч-
ки. Заради нарушенията 

по тези три проекта ЕК 
предлага да се наложи 
плоска финансова коре-
кция в размер на 10% върху 
стойността на плащани-
ята, направени в периода 
2010 – 2012 г. по двете 
общински мерки 321 и 322. 
Така сумата се равнява 
общо на 19,386 млн. евро.

При медийните проек-
ти одиторите на ЕК кон-
статират конфликт на 
интереси и по тази при-
чина изцяло не признават 
плащанията по медиен 
проект за 151 668 евро. 
Фактът, че Брюксел 100% 
не признава разходите по 
този проект, показва, че 
най-вероятно няма да се 
съгласи и с плащанията 
по изпълняваните поръч-
ки от пиарките на бив-
шия земеделски министър 
Мирослав Найденов като 
например създаването 
на „Фейсбук” страница 

на ПРСР за около 50 000 
евро. По тези договори 
Брюксел чака позицията 
на българските власти. 
Междувременно новият 
изпълнителен директор 
на фонд „Земеделие“ Ми-
рослав Николов съобщи, че 
е предал на прокуратура-
та списък с нови медийни 
проекти на обща стой-
ност 5 млн. лв., по които 
са установени нарушения 
при провеждането на тър-
говете. 

За следващия програ-
мен период парите по 
ПРСР са намалени с над 
500 млн. евро и предвиде-
ната безвъзмездна помощ 
е малко над 2 млрд. евро 
според варианта, пред-
ставен от българските 
власти. Загадка обаче 
остава как тези сред-
ства се разпределят по 
отделните приоритети, 
като дори и в проекто-

договора за парт-
ньорство фигурират 
само проценти. Това 
е и една от забележ-
ките на ЕК, която 
иска да бъде посо-
чено разпределение-
то на средствата. 
На мер е н и я т а  н а 
правителството са 
между 250 и 500 млн. 
евро да отидат за 
обновяване на сел-
ските общини. 

Продължение за 
ОП „Околна среда“ и 
ОП „Транспорт“ - в 
следващия брой на  
в. „Строител“  
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„Любен Каравелов“, 
Живко Иванов – „Хидросис 
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През 50-те и 60-те години на 
XX век в България са изградени 
над 80 хидроенергийни компле-
кса в горните и средните те-
чения на всички по-големи реки.

С малки изключения те функ-
ционират успешно, но след про-
дължителната им експлоатация 
естествено е да настъпят из-
вестни деформации в конструк-
циите и е целесъобразно да се 
извърши оценка на актуалното 
им състояние и при необходи-
мост да се предприемат мер-
ки за повишаване на тяхната 
устойчивост и дълготрайност.

Изготвянето на технически 
паспорти на сградите съгласно 
[1] и необходимостта за уста-
новяване на действителните 
технически характеристики и 
сигурността на строежите от 
голямо значение в национален 
мащаб, каквито са ВЕЦ, налага 
обследването на сградите и съ-
оръженията им.

Основна задача на разработ-
ката е обследване за установя-
ване на техническите характе-

ристики на конструкцията на 
ВЕЦ „Росица 1”.

ВЕЦ „Росица 1“ е първо стъ-
пало от хидроенергийната схе-
ма на яз. „Ал. Стамболийски”. 
Пусната е в експлоатация през 
1954 г. Разположена е непосред-
ствено под язовирната стена. 
Състои се от водовземна кула, 
напорен тръбопровод, минаващ 
през тялото на стената, ма-
шинна сграда, изтичало, прелив-
ник и долна вада.

Сградата на централата е 
разположена към въздушната 
страна на десния бряг на сте-
ната на язовир „Александър 
Стамболийски”. Проектирана 

и изпълнена е от стоманобе-
тонна скелетна конструкция с 
пълнеж от тухлени стени, като 
подземната част е стоманобе-
тонна конструкция и бетонни 
стени с армировъчни пояси по 
височина. Конструирана е от 
две части, разделени с деформа-
ционна фуга – енергоблок (тур-
бинна зала, шибърно помещение) 
и сграда (с командна зала, ЗРУ 
– 20 кV, трансформаторни килии) 
- фиг. 1а.

Енергоблокът има подземна 
и надземна част. В подземната 
част под кота 154,20 се помеща-
ват турбинна зала, шибърно по-
мещение, маслено стопанство, 
кабелни канали и др.

В надземната част на сгра-
дата се помещават: на кота 
154,20 – машинна зала с генера-
тор, килии - силови трансфор-
матори, работилница; на кота 
154,60 – командна зала; на кота 
161,00 – ЗРУ – 20 kVA. Центра-
лата е оборудвана с вертикална 
хидрогрупа, с генератор окачен 
тип – комплексна доставка на 
предприятие ЧКД. Турбината е 
тип „Каплан” на вертикална ос. 

Енергията, произведена от 
ВЕЦ „Росица 1”, се изпраща в ра-
йона по далекопроводи 20 kV чрез 
подстанция „Росица”, излишна-

та енергия се трансформира 
на 110 kV.

Методика на обследването и 
анализа

За целите на обследването 
е разработена методика, об-
хващаща всички технически, 
експлоатационни и техноло-
гични аспекти на работа на 
конструкцията. Тя се състои в 
изясняване на следните основ-
ни аспекти на конструкцията 
на сградоцентралата: 

- Запознаване с наличната 
проектна и екзекутивна архив-
на документация за обекта - 
проведен е детайлен преглед на 
наличната строителна докумен-
тация с оглед идентификация на 
типа на конструкцията, типа 
на фундиране, установяване на 
геометрични размери на еле-
ментите, експлоатационните 
натоварвания, вида на вложени-
те материали и резултати от 
проведени други обследвания.

- Визуално обследване - визу-
алното обследване на носеща-
та стоманобетонна конструк-
ция се извърши на достъпните 
места. Целта на обследването 

е проверката и установяването 
на видимите промени в разпо-
ложението на елементите на 
конструкцията, неотразени в 
строителната документация, и 
наличието на увреждания по раз-
личните й елементи вследствие 
на типови въздействия на екс-
плоатационната среда.

- Определяне на действител-
ната якост на натиск на бетона 
- вероятната якост на натиск е 
определена по безразрушителен 
метод съгласно БДС EN 12504-

2:2005: изпитване на бетон в 
конструкции. Част 2: Изпитване 
без разрушаване. 

- Определяне големината на 
отскока; БДС EN 13791:2007/
NA:2011.

- Оценяване якостта на на-
тиск на бетона на място в кон-
струкции и готови бетонни еле-
менти. Национално приложение 
(NA).

- Определяне дебелината на 
бетонното покритие и наличи-
ето на армировка. Дебелината 
на бетонното покритие и по-
ложението на армировката на 
монолитните елементи, уста-
новена от сравнително пълна-
та проектна документация на 
обекта по част конструктивна, 
беше проверена в местата на 
вземане на ядки за изпитване на 
бетона на конструкцията след 
направени разкрития в зоната, 
където се намира наличната на-
длъжна или напречна армировка. 

- Химически анализ за опре-
деляне степента на карбониза-
ция на бетона от бетоновото 
покритие на носещата армиров-
ка - степента на корозия на бе-
тона е определена въз основа на 
визуален и измерителен контрол. 
Визуалният контрол обхваща: 
положение и вид на пукнатините, 
предизвикани от корозия на ар-
мировъчните пръти, изменение 
на цвета на бетона, разрушение 
на бетоновото покритие, промя-
на на структурата на бетона и 
др. Измерителният контрол об-
хваща: състояние на бетонното 
покритие, състояние на арми-
ровката, изследване промяната 
на рН на бетона вследствие на 
карбонизация.

Резултати от конструктивното 
обследване и анализ на състояни-
ето на конструкцията

При статическия и динамич-
ния анализ на сградата са при-
ети статични товари според 
наличните статически изчис-
ления от запазената докумен-
тация на проекта (фиг. 2). Към 

тях са добавени натоварване 
от земетръс. Сградата на ВЕЦ 
„Росица 1” е изследвана съгласно 
районирането на Република Бъл-
гария [3] за период на повторяе-
мост 1000 годни при:

- интензивност на земетре-
сението VIII степен;

-  г р у п а  н а  п о ч в а т а 
(0,8<ри=0,9/Ти<2,5) А група;

- коефициент на сеизмич-
ност Кс=0,15;

- коефициент на значимост 
IV категория на строежа, опре-

делени в БДС EN1998-1 C=1,5;
- коефициент на реагиране 

(R) R=0,28.
При обследването са раз-

глеждани два модела на кон-
струкцията: Първи модел - при 
приети схема за запъване на ко-
лоните на връхната конструк-
ция на кота ±0,00 и връзки коло-
на-греда тип става.

Втори модел - при приети 
схема за запъване на колоните 
на връхната конструкция на 
кота ±0,00 и връзки колона-гре-
да тип корава връзка или тип 
става в зависимост от начина 
на конструиране.

От направения статичен и 
динамичен анализ на напрегна-
тото и деформирано състояние 
на съставните конструктив-
ни стоманобетонни елементи 
на сградата на ВЕЦ „Росица 1” 
предвид натоварванията и въз-
действията, приети според [3] 
и [4], и съчетания за определяне 
на граничните оразмерителни 
усилия се направиха следните 
основни констатации:

За покривната конструк-
ция на сградата, изчислена са-
мостоятелно с приети ставни 
стъпвания на колоните на кон-
струкцията, след оразмеряване 
може да се твърди, че армиров-
ката, заложена в покривните 
греди, е недостатъчна за пое-
мане на усилията, възникващи 
в тях.

За определените основни и 
извънредни натоварвания, как-
то и за други въздействия от 
кратковременни натоварвания, 
които могат или не могат да 
бъдат степенувани, стоманобе-
тонната конструкция на сгра-
дата не е осигурена както във 
вертикално направление, така и 
в хоризонтална посока.

Подкрановите греди на 
сградата са с достатъчно ар-
мировка да поемат усилията, 
възникващи в тях от вертика-
лен товар, но в хоризонтално 
направление армировката им е 
недостатъчна.

За извънредни съчетания при 

натоварване от земетръс и при 
двете статически схеми в на-
пречно направление сградата не 
е осигурена.

Конструкцията на сградата 
на ВЕЦ „Росица 1” не е изследва-
на на въздушен удар, експлозия, 
пожар и извънредни ситуации 
предвид съвременните заплахи.

В резултат на проведените 
проучване на проектната доку-
ментация, визуално обследване, 
обектов измерителен контрол, 
лабораторни изпитвания и про-
ведения статико-динамичен 
анализ могат да бъдат напра-
вени следните изводи относно 
общото състояние на носещата 
конструкция на сградата на ВЕЦ 
„Росица 1”:  

- Проектирането на сграда-
та на ВЕЦ „Росица 1” е извърше-
но в периода 1950 г. - 1952 г. от 
Хидротехническа дирекция на 
„Енергопроект” и същата пред-
ставлява монолитна стомано-
бетонна конструкция, разделена 
на две части от деформационна 
фуга. Основни конструктивни 
елементи в подземната част 
на сградата са бетонни сте-
ни по периметъра на сградата, 
фундаменти под турбините и 
междуетажни стоманобетонни 
плочи, а на надземната част - 
съответно стоманобетонни 
колони, подкранови греди и по-
кривна конструкция, състояща 
се от напречни ригели и надлъж-
ни стоманобетонни греди.

-  За изграждане на носеща-
та конструкция на сградата са 
използвани 3 основни рецепти 
за изготвяне на бетона. Сто-
манобетонната конструкция е 
изпълнена с армировъчни стома-
ни класове А1 и All. Бетоновите 
работи са изпълнени по специа-
лен технологичен проект, кой-
то не е представен по време 
на изготвяне на техническата 
експертиза.

- В резултат на проведено-
то визуално обследване в насто-
ящата техническа експертиза 
се установи, че елементите от 
носещата конструкция на сгра-
дата са с дефекти и трябва да 
бъдат възстановени въз основа 
на индивидуални проектни реше-
ния до постигане на необходима-
та им носимоспособност.

- По време на обследването 
не бяха установени съществени 
дефекти на стоманобетонните 
колони от надземната част на 
сградата, подкрановите греди 
и междуетажните подови плочи. 
Изключение прави колона К-III, в 
която е налична хоризонтална 
пукнатина през цялата й видима 
част. В резултат на проведения 
оглед бяха установени пукнати-
ни и в зоната на деформационна-
та фуга (фиг. 1в), която, въпреки 
че е била замазвана неколко-
кратно, отново се е отворила, 
което води до извода за продъл-
жаващо движение на двете тела 
на сградата едно спрямо друго, 
а хоризонталната пукнатина в 
колона К-III, както и други пукна-
тини, се предполага, че е от ло-
кално или неравномерно слягане 
на земната основа в зоната под 
колоната.

- Сериозни и закономерни 
пукнатини бяха установени по 
стените на сградата в зоната 
на генераторната шахта, при 
колони К-III, К4 и К5 (фиг. 1г), 
където бяха установени накло-
нени пукнатини при най-слабия 

Фиг. 1. ВЕЦ „Росица 1“. а) общ 
изглед; б) пукнатина по стена юг; 
в) пукнатина по дилатационна 
фуга; г) пукнатина по стена 
север.

а)

б)

г)

в)

Фиг. 2. ВЕЦ „Росица 1“. а) пукнатини по стена север; б) пукнатини по стена 
юг;

а) б)
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участък на стената – щурца над 
отвора за прозореца. Наблюда-
ва се счупване на прозорците 
вследствие на деформациите, 
предизвикани от локално или не-
равномерно слягане на земната 
основа в зоната.

- По време на обследването 
на стоманобетонните перифер-
ни стени на сградата в зоната 
на шибърния етаж беше уста-
новена вертикална пукнатина в 
греда II (фиг.1б), премостваща 
отвора за напорния тръбопро-
вод.

- Дълбочината на карбони-
зация на бетона от стоманобе-
тонните елементи на надзем-
ната част варира в границите 
от 10,1 mm до 21,3 mm, като се 
наблюдава дълбочина на карбо-
низация над 20 mm.

Геотехнически условия  
на площадката

Полевата проучвателна ра-
бота включва оглед и докумен-
тиране на терена и сградата на 
ВЕЦ „Росица”, направа на 3 вер-
тикални електросондажа (ВЕС). 
Използвани са също и налични 
проектни напречни профили през 
изкопите за фундиране на сгра-
доцентралата. Тя е разположена 
непосредствено под стената 
на яз. „Ал. Стамболийски”. В гео-
морфоложко отношение площад-
ката попада върху тераса на ед-
ноименната река и подножието 
на делувиален склон. Надморска-
та височина на естественото 
речно корито в този участък е 
около 40 - 50 м. 

В регионален геоложки ас-
пект районът е изграден от 
следните формации - долна кре-
да, представена от еменска 
(еК1b-аз) и белоречка свита 
(bК1ap) [5].

Еменската варовикова свита 
показва значително разнообра-
зие в литоложкия си състав - от 
светли, чисти афанитови варо-
вици до кристалинни и органо-
генни варовици. Максималната 
разкрита дебелина на свитата 
е 200 м. Белоречката свита по-
крива еменската и се разкрива в 
откосите на Севлиевските ви-
сочини и Деветашкото плато. 
Изградена е от глинести мерге-
ли. Дебелината й е до 130 м.

Кватернер - по произход се-
диментите са алувиални и де-
лувиални. Алувиалните образу-
вания покриват долнокредните 
седименти по долината на р. 
Росица и притоците й, където 
са с най-голямо площно разпрос-
транение. Представени са от 
чакъли, пясъци и глини с дебелина 
до 15 м. Делувият е образуван по 

склоновете на хълмовете и реч-
ните тераси и е изграден от пе-
съчливи глини с дребен до среден 
чакъл с дебелина 2 – 4 м.

В тектонско отношение 
разглежданата площадка попа-
да в обсега на преходната те-
ктонска зона между Мизийската 
платформа и същинския Пред-
балкан. Преходният й характер 
се обуславя от сравнително сла-
бите нагъвателни тектонски 
процеси, които са извели плас-
товете от тяхното естестве-
но залягане. Водохранилището е 
разположено в долните граници 
на Белоградчишката антиклина-
ла и в средната част на Търнов-
ската синклинала, а горната му 
част попада в северното крило 
на Севлиевската антиклинала.

Долната част на водохрани-
лището, попадаща в границите 
на Белоградчишката антикли-
нала, и горната му част към 
гр. Севлиево са заети от водо-
плътните неокомски песъчливи 
и глинести мергели. Средната 
част е изградена от непропуск-
ливи аптски мергели, над които 
се разкриват аптски песъчливи 
варовици.

Язовирната стена и сградо-
централата са изградени вър-
ху дриновски варовик съгласно 
възприетата терминология от 
проектантите на хидровъзела 
[2], чиято дебели-
на достига до 39 
м (фиг. 3). Под него 
лежи 10 м ядков ва-
ровик, след което 
следва мощен пласт 
неокомски мергели. 
Наклонът на плас-
товете е 14° по те-
чението на реката с 
простирание изток-
запад. Дриновският 
варовик е изпъстрен 
от редица прослойки 
с мощност от някол-
ко мм до 20 см. Най-
характерната от тях е така 
наречената Г-прослойка с мощ-
ност 20 см, представена от гли-
несто-песъчлив материал. Тази 
прослойка е разположена на 12 м 
под горния хоризонт на дринов-
ския варовик и следва наклона на 
напластяването. 

Над дриновския варовик по 
бреговете на реката се реду-
ват 0,80 м мергел, 0,80 м зи-
дарски варовик, 8 м мергел и 8 
м ядков варовик, а над него след-
ват пластове от баремски и 
ядков варовик с мощност около 
10 м. Земната основа на сгра-
доцентралата е нееднородна и 
се характеризира с контраст-
ни деформационни свойства. В 
зависимост от генезиса, лито-

ложките особености и физи-
комеханичните показатели 
на разновидностите, уста-
новени в проучвателните 
изработки и естествените 
геоложки разкрития, са от-
делени три инженерногео-
ложки пласта - насип, ква-
тернерна песъчлива глина с 
чакъли и скална подложка от 
редуващи се долнокредни ва-
ровици и мергели. 

Насипът (пласт 1) е по-
ложен около сградата на ВЕЦ 
„Росица” при вертикалната 
планировка на терена. Де-
белината му е променлива 
и зависи основно от мор-
фологията на подстилащия 
терен. Достига до 10-12 м. 

Насипът е изграждан челно и не 
е уплътняван послойно. С тече-
ние на времето под действие на 
инфилтрацията на атмосферни 
води, динамични въздействия, 
частично изветряне и разруша-
ване на ръбовете на скалните 
блокове е настъпил процес на 
самоуплътнение на насипа. 

Теренната повърхност над 
него е слегнала неравномерно 
от 0,20 м до 0,50 м. Външните 
бетонни стълби и тротоарът 
също са слегнали и са се напу-
кали, асфалтовата настилка е 
деформирана (фиг. 4а). По берма-
та на насипа са оформени дуп-
ки – губилища на повърхностния 
отток (фиг. 4б). В тях дребните 
фракции са отмити и са проник-
нали в големите празнини между 
скалните блокове в дълбочина на 
насипа. 

Освен естествените проце-
си, водещи до самоуплътнение 
на насипа, за неравномерното му 
слягане допълнително въздейст-
вие оказва концентрираното из-
ливане на атмосферни води от 
водосточните тръби.

Кватернерна средноплас-
тична чакълеста песъчлива гли-
на (пласт 2) с дебелина до 1,70 м 
заляга под насипа и покрива 
долнокредната скална подлож-
ка. Образувана е от изветрял в 
различна степен скален матери-

ал, който е транспортиран от 
повърхностно течащите води 
и е натрупан в подножието на 
делувиалния склон. 

Долнокредни варовици и 
мергели (пласт 3) залягат под 
кватернерната песъчлива глина 
или се разкриват на теренната 
повърхност по десния бряг на р. 
Росица. Пластът е изграден от 
средно изветрели варовици, на-
пукани напречно и успоредно на 
наслояването. В разкриващия се 
откос и в дълбочина се прослоя-
ва от мергели с дебелина до 1,0 
– 2,0 м. Наклонът на пластовете 
е 10-15° в северна посока.

При строителството на 
сградоцентралата изкопите 
за фундирането й са направени 

с различна дълбочина с оглед 
достигане на относително хо-
могенна земна основа. Целта е 
била да се отстрани т. нар. де-
лувий – пласт 2, и да се достиг-
не до здрава основа. В източна 
посока това е постигнато и 
фундаментите изцяло са разпо-
ложени върху скална подложка, 
която притежава много добри 
физико-механични показатели и 
практически не сляга под дейст-
вието на натоварванията от 
сградата. В западна посока на 
дъното на строителния изкоп е 
останала неиззета малка част 
от кватернерната песъчлива 
глина, върху която са попаднали 
част от фундаментите.

Дискусия

В процеса на експлоатация 
земната основа под действието 
на статичните и динамичните 
въздействия е реагирала по раз-
личен начин и това е довело до 
напрежения в конструкцията. В 
източната част скалната под-
ложка не е слегнала и по кон-
струкцията не се установяват 
никакви пукнатини. В западната 
част, където почвата под фун-
даментите не е отстранена, е 
протекъл процес на консолида-
ция и това е довело до слягане 
на земната основа в границите 
на 3 – 8 см. Допълнително мно-
го съществено влияние върху 
този процес оказва и скалният 
насип, който натоварва почва-
та със z=0,300 МРа при носе-
ща способност Ro=0,250 МРа. 
Слягането на кватернерната 
глина е съпътствано и от час-
тично изтласкване на почвата 
в поровото пространство на 
трошения камък вследствие на 
промяна на консистенцията й 
от инфилтрация на атмосферни 
води през насипа. Глинестият 
запълнител понижава значител-
но ъгъла на вътрешно триене на 
трошения камък и коефициента 
на филтрация. 

Неравномерното слягане на 
земната основа предизвиква 

появата на пукнатини по сгра-
дата, които са разположени в 
западната част. Тяхното прос-
транствено положение и напук-
ването на пода на партерния 
етаж на сградата потвържда-
ват тезата за неравномерно 
слягане. Появата на пукнатини-
те е от началото на 80-те го-
дини на ХХ век, когато тяхната 
интензивност е била много по-
висока. Впоследствие постепен-
но е настъпил процес на стаби-
лизация на взаимодействието 
между сградата и земната ос-
нова, за което съдим по отсъст-
вието на белези за съвременна 
активност, но което не се по-
твърждава от инструментални 
режимни наблюдения.

Заключение

Проведеното изследване на 
актуалното състояние на ВЕЦ 
„Росица“ след 60-годишна екс-
плоатация дава основание за 
следните изводи и препоръки: 
В конструктивно отношение 
сградата на ВЕЦ „Росица 1” не 
отговаря на нормативните 
изисквания за нормална екс-
плоатация, като се създават 
предпоставки за настъпване на 
аварийна ситуация и разрушение 
при екстремни натоварвания 
поради факта, че същата не е 
осигурена в надлъжно и напреч-
но направление и не са изграде-
ни пространствени укрепващи 
връзки, обезпечаващи общата 
устойчивост на сградата. С 
оглед осигуряване на конструк-
цията на съвременните изиск-
вания за експлоатация на ВЕЦ се 
налага предприемане на техни-
чески мерки за укрепването на 
конструктивните елементи и 
осигуряване на конструкцията 
на хоризонтални въздействия.

Земната основа на сгра-
доцентралата се състои от 
кватернерна среднопластична 
чакълеста песъчлива глина с де-
белина до 1,70 м, залягаща върху 
долнокредни изветрели и напука-
ни дебелослойни варовици, прос-
лоени от мергели с дебелина до 
1,0-2,0 м. Наклонът на пластове-
те е 10-15° в северна посока. 

Фундаментите на водно-
електрическата централа са 
разположени на различни нива за 
достигане до здрава основа. Под 
източната секция фундаменти-
те изцяло са разположени върху 
скална подложка, докато под 
западната секция на дъното на 
строителния изкоп е останала 
неиззета малка част от ква-
тернерната песъчлива глина. 

Консолидацията й е довела 
до неравномерно слягане на зем-
ната основа и поява на пукнати-
на между двете секции. 

Регистрираните деформа-
ции не застрашават устойчи-
востта и сигурността на ВЕЦ 
„Росица”. За следене поведение-
то на земната основа, както и 
реакцията на конструкцията би 
било полезно провеждането на 
екстензометричен мониторинг 
за установяване на актуалните 
деформации и премествания по 
пукнатините. За повишаване-
то на носещата способност на 
почвата да се изготви проект 
за нейното заздравяване. За-
дължително да се изведат ат-
мосферните води встрани от 
сградата.
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Основните предизвикателства са метриката и мащабирането

Невена Картулева

„Картографията е на-
учно направление с хиля-
долетна история. Хората 
винаги са се нуждаели от 
ориентиране в простран-
ството. Първите карти 
са правени върху глинени 
плочки, камък, дори дърво. 
Древните хора са имали 
нужда да знаят къде се на-
мират препятствия. На-
пример къде реката може 
да се премине, къде има 
ловни полета, опасности 
– блато или враждебно 
племе. По-късно ориента-
цията става изключител-
но необходима за пъте-
шествията. Отбелязвало 
се е местоположението 
на населените места, 
техните названия. Но пъ-
тешествията са били със 

съвсем практически цели 
– най-вече търговия. Така 
се появява Пътят на коп-
рината, на подправките, 
направени са Великите 
географски открития“, 
разказва доц. д-р инж. Пе-
тър Пенев за възникване-
то на картографията. В 
наши дни тя е свързана с 
работата на геодезисти-
те, на строителите, а в 
резултат на новите кос-
мически изследвания и ге-
ографските информацион-
ни системи се развива до 
3D и 4D модели. „Картог-
рафията обединява раз-
лични дисциплини и научни 
направления. Затова няма 
категорично определение 
и разделение между нея, 
фотограметрията и гео-
дезията“, подчертава доц. 
Пенев. Той обяснява, че 
картографите участват 
най-вече в

представянето  
на пространствената 
информация, 

като в основата на 
този процес стои визу-
ализацията. Това е най-
характерно за картите 
и ги отличава от всички 
други източници на данни 
за пространството. Те се 
различават от обикновен 
чертеж и по много сим-
воли, използвани в тях. 
В новите 3D и 4D карто-
графски модели на всяко 
място могат да се оп-
ределят пространстве-
ни координати, като при 
последните това става 
дори и във времето. 

Нуждата от тема-
тично картографиране 
идва с натрупването на 
повече информация.  В 
този случай картите да-
ват 

Думата „картография“ 
идва от гръцки  - кар-
та и  – пиша. Най-
старите известни карти са 
вавилонски глинени плочки, 
датиращи отпреди 2300 г. 
пр. Хр. 

Науката е развивана и в Древна Гър-
ция. Концепцията за сферичната форма 
на Земята била известна на философи-
те от времето на Аристотел. Гръцка-
та и римската картография достигат 
пика на своето развитие при Клавдий 
Птолемей. Неговата „Карта на света“ 
изобразява Стария свят - тази част от 
земната повърхност, която се прости-
ра в Източното полукълбо от 60 градуса 
северна до 30 градуса южна ширина и 
обхваща Европа и части от Африка и 
Азия. С развитието на мореплаването 
се натрупват все повече знания за раз-
личните земи и бреговата линия става 
известна с голяма точност. 

Великите географски открития до-
пълват изображението на света до онзи 
вид, който познаваме днес. Първата за-
пазена ръкописна карта от тази епоха 
е на Алберто Кантино от 1502 г. Тя съ-
държа информацията, получена при пъ-
тешествията на Христофор Колумб до 
Централна Америка, на Гашпар Корте-

реал до Нюфаундленд, на Васко да Гама 
до Индия и на Кабрал до Бразилия. На нея 
е изобразена и разделителната линия 
между владенията на кралство Касти-
лия и Португалия по договора от Торде-
силяс. Всъщност Кантино е италиански 
дипломатически агент в Лисабон, който 
копира картата без разрешение по по-
ръчка на херцога на Ферара. Сега тя се 
съхранява в Модена.

Първият отпечатан „Атлас на све-
та“ е изработен от фламандския мате-
матик, географ и картограф Герардус 
Меркатор. 

„Карта на сегашна България, Тракия, 
Македония и на принадлежащите земи“, 
изработена от Александър Хаджирусев 
през 1843 г., е първата на български 
език. Авторът сам я рисувал, писал и 
литографирал. Отпечатана е в Страс-
бург през 1843 г. Първият български гло-
бус е изработен от св. Неофит Рилски 
през 1836 г. и върху него е изобразена 
 еклиптиката. 

обобщение на конкретно 
направление, 

насоки и възможности, 
с което помагат за взе-
мането на решения. Тези, 
които очертават релефа 
и особеностите на тери-
торията, могат да бъдат 
ориентирани към военни 
цели. В наши дни не е въз-
можно воденето на учебни 
военни действия без кар-
тографска основа. Тема-
тичното картографиране 
е насочено и към науки-
те, свързани със земята, 
включително строител-
ството. 

Във връзка с  това 
доц. Пенев уточнява, че 
картографията има две 
направления – инженерно-
техническо и географско. 
Във второто фокусът се 
поставя върху съдържа-
нието на картите и изо-
бразеното върху тях, като 
се използват предимно 
средно- и дребномащабни 
изображения. Докато тех-
ническото е насочено към 
измерванията, свързани с 
формата и размерите на 
терена, ориентирането. 
При строителството се 
използват планове в мно-
го едри мащаби. Когато 
се трасират инфраструк-
турни съоръжения, те са 

точни дори до милиметри. 
При топографската кар-
та например мащабите 
са около 1 към 5000, а 1 
към 10 000 е за планински 
райони. При кадастъра са 
значително по-едри - 1 към 
500. Снимките за архите-
ктурно и конструктивно 
проектиране се правят с 
мащаб 1 към 100. 

Доц. Пенев разказва, че 

проблемите пред науката 
са четири.

Първи ят от тях  е 
свързан с метриката и ма-
щабите, защото картата 
не е какво да е изображе-
ние, а такова съставено 
по математически закон. 
Във всяка кола вече има 
навигационни системи. Но 
за тях е голямо предизви-
кателство мащабирането 
на една и съща територия 
в различен размер, и то 
за кратко време. При дви-
жението на автомобила 
обектите променят раз-
мерите си и разстояние-
то, на което се намират. 
Индикациите за тях се 
отразяват в динамична 
среда посредством анима-
ция. Проблемът е сложен и 
свързан именно с метри-
ката - т. нар. overlap на 
мащабите.

Другият въпрос, който 
стои от векове, е какво 
да се покаже на картата. 
При административна-
та е ясно, че трябва да 
се посочат границите на 
районите. Ако тя е приро-
до-географска, изображе-
нията са други. Мащабът 
ограничава съдържанието 
и не всичко може да се по-
каже. Трябва да се подбере 
основното и то да съот-
ветства на предназначе-
нието.

Третият ключов мо-
мент е визуализацията 
– как да се представи съ-
държанието. Има различ-
ни средства за това. Сега 
това се случва значително 
по-лесно с всички възмож-
ности, които дават нови-
те софтуерни програми. 

Четвъртият проблем 
е комуникацията – как 
информацията се пре-
дава на потребителя. „В 
последните години дой-
де и обратната връзка. 
Програмите с отворени 
кодове дават възможност 
за корекции и допълнения“, 
казва още доц. Пенев. 

Той допълва, че в кар-
тографията също има 
стандарти -  ISO за прос-
транствени данни, а ев-
ропейската директива 
Inspire обхваща модела на 
комуникация между от-
делните страни. Целта 
й е синхронизирането на 
обмена на пространстве-
ните данни. 

Доц. д-р инж. Петър Пенев 
е завършил Геодезическия 
факултет при УАСГ през 
1982 г., от 2000 г. до 2004 г. 
е негов декан. Работил е по 
проекта на Закона за кадастъра 
и имотния регистър. Сега 
преподава дисциплината 
„Картография”, води и курсове 
по тематично картографиране 
и производство на карти. От 
2008 г. до 2011 г. е зам.-ректор 
по социално-битови въпроси, 
а преди това е ръководил 
Катедрата по фотограметрия 
и картография. Участвал е 
като главен изследовател 
в 18 проекта, финансирани 
от национални и европейски 
програми.

Любопитно

Снимка в. „Строител“

Първата запазена ръкописна карта от Алберто Кантино
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Напомня за строителството по времето на цар Симеон

Людмил Митакев 

Тайнствена легенда 
разказва за градежа на уни-
калния храм „Свети Йоан 
Богослов” в Земенския ма-
настир. Майстор зидар и 
неговият ученик решили 
да устроят състезание 
кой ще вдигне по-хубава 
църква. Условието било ни-
кой да не вижда какво прави 
другият. Двамата строили 
на разстояние десетина 
километра един от друг по 
поречието на Струма. Ко-
гато привършили, събрало 
се множество, начело с 
местните боляри, за да ги 
оцени. Майсторът видял 
сградата на своя ученик, 
ахнал и наредил да срутят 
неговата. 

Храмът заема особено 
място в архитектурно- 
строителното наследство

В архитектурно-стро-
ително отношение църк-
вата представлява е 
един от редките запазени 
представители на кръсто-
куполната архитектура 
на Балканите. Няма друг 
съхранен подобен храм у 
нас. Датира още от ХI в. 
и е ярък образец на българ-
ската средновековна шко-
ла. Представлява просто 
кубообразно помещение 
с дължина 9,18 м, ширина 
8,71 м и височина 11,20 м с 
купола. Изградена е с добре 
издялани бигорни блокчета, 
съединени с хоросанова 
спойка. Куполът е от ка-
мък и се издига върху висок 
цилиндричен барабан. Не е 
запазен иконостасът на 
църквата, затова може да 
се види олтарният камък в 
източната ниша. Подът е 
покрит с мозайка от раз-
лични по големина, форма и 
цвят мраморни и каменни 
късове. Според легенда-
та при строежа всеки от 
местните жители донесъл 
по един камък, за да вгради 
нещо свое в храма. 

Сградата много напом-
ня по архитектура и начин 
на градеж църквите, кои-
то цар Симеон е строил в 
Преслав след обявяването 
му за столица през 893 г. 
Това дава основание на ня-
кои историци да твърдят, 
че манастирът е по-стар 
и е бил създаден още през 
IХ в. 

Стенописите на „Св. 
Йоан Богослов” са рес-
таврирани през 1354 г., 
вероятно след земетре-
сение. Забележително е, 
че манастирската обител 
е рухвала и отново е въз-
становявана няколко пъти, 
а църквата със стенопи-
сите е оцеляла повече от 
10 века. От проучванията 
на архивите е видно, че 
храмът е укрепван през 
1830 и 1860 г. През 1867 г. 

майстор Миленко Велев от 
село Блатешница постро-
ява първата манастирска 
сграда, осветена на 20 май 
в деня на свети Йоан Бого-
слов. В началото на ХХ в. 
поп Янаки Митов изгражда 
нова, която е двуетажна и 
дълга 40 м.

През 1966 г. църквата 
е обявена за паметник на 
българската архитектура 
и живопис, а Земенският 
манастир - за национален 
музей, който става филиал 
на Националния историче-
ски музей през 2004 г.

Ценността  
на стенописите

Най-старият съхранен 
стенописен пласт е от 
ХI в. Запазен е образът 
на св. Ана, майката на Бо-
городица. Изключителен 
интерес представляват 
добре съхранените фрески 
от ХIV в. На тях е изобра-
зена уникалната сцена „Из-
коваването на гвоздеите 
за разпъването на Хрис-
тос”, единствена по рода 
си в България. Автори на 
това дело са самобитен 
местен майстор и евен-
туален негов помощник. 
От гледна точка на стила 
земенските стенописи не 
се включват към официал-
ните течения в нашата 
средновековна стенопис, 
защото това са сцени от 
народния живот. Светци-
те са сякаш портрети на 
живи хора и нямат нищо 
общо със стилистиката 
на византийските иконопи-
сци от тази епоха, твър-
дят експертите.

На преден план в сцена-
та се виждат двама мъже, 
облечени в къси туники, 
които седят около пещ с 
вид на кошер. Левият об-
раз, който видимо е по-
възрастен, е с много дълга 
раздвоена брада, с лявата 
си ръка държи големи кле-
щи, поставени в пещта, а 
дясната му ръка е протег-
ната назад, като се опира 
на правоъгълен малък дър-
вен сандък. Десният мъж, 

млад, с къса коса, раздухва 
огъня с голямо кръгло ду-
хало, закачено за удобство 
с въжета за обособена 
дървена стойка. На втори 
план в средната част на 
сцената е поставена на-
ковалня. В лявата част е 
изобразен голобрад ковач, 
който държи с клещи в ля-
вата си ръка гвоздей върху 
наковалнята, а в дясната 
чук. Фигурата вдясно е на 
жена, ако се съди по при-
браните с панделка коси, 
по видимо нежния силует 
и кройката на дългата й 
дреха. Тя държи чук с две-
те си ръце, като е замах-
нала с него над наковал-
нята. 

Земенската сцена има 
чисто битов характер 
по своето съдържание. Тя 
представя първия подобен 
сюжет в българската жи-
вопис изобщо и е нагледен 
пример как църковната 
иконография изиграва ро-
лята на първооснова за 
развитието в сюжетно 
отношение на темата за 
труда в човешкия живот. 
Някои специалисти твър-
дят, че стенописът се дъл-
жи изцяло на западни вли-
яния. Но според последни 
проучвания вероятно той е 
заимстван от архаични об-
разци, които са използвали 
и майсторите в Западна 
Европа. 

Има и други уникати

Тайната вечеря с двама 
Спасители е самобитна 
интерпретация на при-
частието. В центъра на 
сцената има два образа 
на Исус Христос. Единият 
подава кана с вино на апос-
тол Павел, другият предла-
га къшей хляб на апостол 
Петър. Подобна трактовка 
е изключително рядка, как-
то и присъствието на друг 
ценен иконопис - отричане-
то на Петър. Тук е изогра-
фисан дори пропелият три 
пъти петел. 

В църквата срещаме 
и едно от най-старите 
изображения на св. Иван 

Рилски. Добре запазените 
стенописи датират от 
1334 г., когато владете-
лят на Велбъждското кня-
жество деспот Деян дарил 
средства за нова зография. 
Той е нарисуван заедно със 
съпругата си Доя, която се 
е нагиздила с перлени оби-
ци и червена дреха. В църк-
вата има шест ктиторски 
портрета. Те са най-ста-
рите у нас след тези на Ка-
лоян и Десислава от ХIII в. в 
Боянската църква. 

Любопитно

Крепостта Землънград 
пазела стратегическия 
Земенски пролом на река 
Струма. По време на Вто-
рата българска държава 
тя е едно от най-големи-
те и важни укрепления в 

западната част на стра-
ната. В центъра се намира 
манастирът „Св. Йоан Бо-
гослов”, строен с дарения 
на местния болярски род 
Кракра. Разположен е непо-
средствено до град Земен 
на около 15 км от между-
народния път от София за 
Кюстендил и Гюешево. От 
векове е магнит не само 
за поклонници, романтици 
и мистици, но и за родните 
иманяри. Любителите ар-
хеолози търсят около него 
имането на цар Михаил III 
Шишман Асен. Според пре-
данието българският вла-
детел загинал през 1330 г. 
край крепостта Землън-
град. 

През прохода край Зе-
мен са минали и рицарите 
тамплиери при кръстонос-
ните си походи на път за 

Божи гроб. В същия тайн-
ствен храм се развива и 
действието на романа на 
писателя Димитър Недков 
„Знакът на българина”. 
Свещената реликва била 
поставена на каменния ол-
тар в църквата, но за да 
бъде опазена през Средно-
вековието, била разделена 
на три части и пръсната 
по света.

До 1966 г. манасти-
рът „Св. Йоан Богослов” е 
действащ. Откриват се 
старинните стенописи и 
Светият синод се съглася-
ва да преотстъпи света-
та обител на Националния 
исторически музей. В за-
мяна на това в центъра на 
Земен е вдигнат друг храм 
на св. Йоан Богослов, един 
от малкото, построени 
през този период. 

Уникалните фрески с изковаването на пироните

Сцената с двамата Спасители

Петелът е като жив

Снимки авторът
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Защо да не пробваме и с играчките

Людмил Митакев

Коледа и Нова година са 
семейни празници, а подго-
товката за тях е радост 
за всички вкъщи. Има поне 
два класически начина за 
нея – или с пари, или с мно-
го въображение и любов. 
Ако икономическата криза 
е пречка за първия, то ди-
зайнерите имат интерес-
ни предложения за втория.

Кой е казал, че 

елхата

задължително трябва 
да бъде дръвче? От години 
мнозина ползват изкустве-
ни, а белите варианти вече 
не изненадват никого. За-
това спокойно може да екс-
периментирате с всякакви 
шантави идеи за украса във 
формата на коледно дръв-
че. Тази година можете да 
вложите енергия и усилия в 
изработката на празнична  
украса. Предимствата са 
много – работите с близ-
ките си, не влагате почти 
никакви средства и т.н.

Искате истинска елха, 
но не да падат иглички, а 
все пак да имате дръвче 
вкъщи. Можете да напра-
вите екологична дървена 
елха. Това е практична 
идея, с която ще имате 
нещо ново у дома - идейно 
и същевременно красиво. 
Конструкцията се прави 
от летвички, скроени спо-
ред автора. Скрепяват се 
с пистолет за топъл си-
ликон или друго подходящо 
лепило. Добавяте всякакви 
коледни играчки, лампички 
и е готова.

Ако пък в момента се 
нанасяте в ново жилище 
и под ръка нямате нищо 
друго освен тиксо и хар-
тия. Това не е оправдание, 
защото можете отново да 
сътворите коледна елха. 
Дизайнерите предлагат 
проект, изработен само 
от тиксо и хартия. 

И последно – специал-

но за тези, на които на-
истина, ама наистина не 
им се занимава или просто 
нямат време – ами... ку-
пете си много, ама много 
картон, цветна хартия  и 
бои и проблемът е решен. 
Даже ще може да подари-
те някоя от тези елхи и на 
свои близки и познати.

За ценителите на ди-
зайнерски решения във 
всяка една от стаите вкъ-
щи може да се помисли и за 
индивидуална инсталация. 

А защо не и украсата

Опитайте се да съз-
дадете и коледни играчки 
за елхата. Оцветете ги 
със спрей или лак за но-
кти. Включете децата и 
внуците. Не се старайте 
да изграждате перфектни 
форми, ако крайният резул-
тат ви създава топлина 
и радост, значи сте успе-
ли. Снежинките в небето, 
които всяко дете иска да 
задържи по-дълго в шепата 
си, защото са толкова кра-
сиви, вдъхновяват както 
дизайнерски и инженерни 
решения, така и обикнове-
ната домашна празнична 
украса.

Освен изрязани от хар-
тия, те изглеждат ослепи-
телно и изплетени на една 
кука от бял памучен конец 
или вълна. Танцуващи в гир-
лянд пред огледалото, къде-
то отражението удвоява 
ефекта им, или висящи на 
прозореца, или закачени на 
елхата, те са една от най-
впечатляващите коледни 
декорации.

За да направите своя-
та снежинка, трябва да мо-
жете да плетете синджир 
на една кука. Необходимо 
е да има около десетина 
бримки, които да завърши-
те с пръстен. Обкантва-
те го, ако можете. Ако не 
- направо продължавате, 
като правите четен брой 
допълнителни синджирче-
та по обиколката на пръс-

тена, така че да се получи 
нещо като цвете, около 
което оплитате втора 
окръжност. Оттам насе-
тне плетете само стъл-
бове с разклонения, които 
са всъщност две верижки 
една до друга.

Първите се получават 
доста асиметрични, но за 
сметка на това артистич-
ни и неповторими. Разбира 
се, дългогодишни плетачки 
ползват по-сложни схеми, 
каквито има в изобилие в 
интернет и в женските 
списания.

Направена по описания 
по-горе начин снежинка се 
намокря в разтвор от за-

хар и малко брашно и се из-
глажда с ютия. Ако все пак 
последните две операции 
ви се сторят трудни или 
сте решили да спестите 
време, можете да я разпъ-
нете на дъска, с помощта 
на карфици или малки пи-
рончета. След като изсъх-
нат, снежинките стоят 
твърди. Те могат да се 
превърнат в специален и 
запомнящ се подарък за 
близки и приятели.

Поздравете със собствено 
изработени картички

Поздравът за празни-
ка ще е къде по-вълнуващ, 
ако е изпратен с ръчно 
изработени картички. Из-
ползвайте шарената и ед-
ноцветна хартия, както 
и специалната зигзаг но-
жица. Украсете с печати, 
стикери, брокатно лепило 
и самозалепваща панделка. 
Използвайте перфорато-
ра с форма на сърце, за да 
направите конфети, които 
да сложите във вашите 
картички. 

Погледнете към Изтока

Традицията на Стария 
континент е задължител-
на по Коледа и новогодиш-
ните празници. Свежест 
в дизайнерските решения 
можете да внесете и с 
един поглед към Изтока, 
например към амигуруми. 

Това е японско изкуство 
за плетене на една кука на 
миниатюрни, симпатични 
играчки – животинчета и 
човекоподобни герои. Ду-
мичката амигуруми про-
излиза от японското ami, 
което означава плетено, и 
nuigurumi, което пък е пъл-
нене на кукли и играчки с 
различен по вид и материя 
пълнеж. 

Типичните размери, до 
които достигат творби-
те, са до 15 см, но по-уме-
лите и напреднали дизай-
нери могат да направят и 
фигурка, която притежава 
компактните 2-3 см ръст. 
Освен различни животинки 
амигуруми включва и изра-
ботването на растения, 
чанти, шапки, които с по-
ставянето на очи, устни, 
уши и други присъщи чо-
вешки дадености се пре-
връщат в атрактивно из-
куство за малки и големи.

Всяка една от играчки-
те е уникална сама по себе 
си. Компактните размери 
на изработеното пък поз-
воляват да бъдат създава-
ни различни сувенири като 
ключодържатели и малки 
фигурки, които да се при-
крепват към телефона или 
към друг аксесоар.

Начинаещите в амигу-
руми обикновено започват 
да плетат на една кука по 
най-простия познат начин 
– в спирала. За да става 
по-плътно, трябва да се 
използва най-малката игла, 

а преждата да е възможно 
по-тънка. За да придобият 
красивия си вид, творения-
та се пълнят. Стандартно 
повечето хора използват 
памук или изкуствени  ма-
терии. Значително по-лес-
но и удобно става с т.нар. 
пластмасови пелети, които 
традиционно се използват 
за опаковане на чупливи 
предмети с цел безпро-
блемно транспортиране.

Различните части на 
едно животинче се изпли-
тат поотделно, след кое-
то се съединяват с игла 
и конец. Изключение пра-
вят някои фигурки, които 
нямат крайници - тогава 
се прави наведнъж. За да 
бъдат напълно завърше-
ни играчките, трябва да 
разполагате и с различни 
мъниста, копчета и други 
малки джунджурии, които 
да придадат живот на из-
плетеното - поставят се 
за очи, носле, уста.

Малките фигурки, пле-
тени на една кука или на 
повече, нямат практиче-
ско приложение, но много 
хора ги ценят. Едно тако-
ва малко животинче може 
да достигне цена над 100 
долара. Именно това е при-
чината те да са толкова 
подходящи за подаръци и 
на възрастни, а не както 
си мислите, че от тях биха 
се заинтересували само 
децата. 

Пробвайте тази Ко-
леда! 
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Самуил
Описание: Реконструкция на улици („Преслав”, 

с. Хърсово, „Царевец”, с. Голяма вода , „Камчия”, 
с. Желязковец, „Димчо Дебелянов”, с. Желязковец, 
„Тракия”, с. Желязковец, „Мелник”, с. Богомилци, 
„Мелник”, с. Кривица, „Беласица”, с. Богданци, „Бо-
гдан”, с. Богданци, „Никола Вапцаров”, с. Ножарово, 

„Стара планина”, с. Ножарово, „Валентина Тереш-
кова”, с. Ножарово, и „Еделвайс”, с. Пчелина), в това 
число и непредвидени разходи по проект „Подобря-
ване облика на населените места и качеството 
на живот в община Самуил чрез физическо обно-
вяване на улична мрежа по договор №17/322/00878 
от 27.11.2012 г.“

Възложител: Община Варна
Описание: При изпълнение на поръчката 

следва да се извърши строителство на водопро-
водни клонове в кв. „Аспарухово“, а именно: разва-
ляне и възстановяване на бетонни плочи; изкопни 
работи, укрепване и разкрепване на изкопи; раз-
къртване на съществуваща настилка; временни 

огради; натоварване и извозване на строителни 
отпадъци на депо/ сметище; доставка и полагане 
на пясък и трошенокаменни фракции; доставка и 
монтаж на тръби и части; доставка и полагане 
на асфалтобетон и други строително- монтажни 
работи, съгласно одобрени инвестиционни про-
екти.

Възложител: Община Оряхово
Описание: Обектът представлява парк в мест-

ността Централно дере, гр. Оряхово, с площ около 
53 дка. Устроен е като зона за отдих през 70-те 
години на ХХ век. Предметът на поръчката включ-
ва изграждане на: рекламно-информационен център, 

тоалетни, открита естрада, изгледни площадки, пе-
шеходни мостчета над съществуващ канал, детски 
площадки със съоръжения за игра, игрище по волей-
бол и баскетбол, игрище за футбол на малки врати, 
алейна мрежа, подпорни стени, парково осветление, 
напоителна система.

Възложител: Община Исперих
Описание: Изграждане на център за отдих, 

свободно време и социални услуги за възрастни 
хора и хора с увреждания, вкл. домашен социален 
патронаж и обществена трапезария, под-дейност 
1.1. демонтажни работи, поддейност 1.2. АС рабо-
ти, под-дейност 1.3. елработи, силова инсталация 
и осветителна инсталация, заземителна инстала-
ция, мълниезащитна инсталация, поддейност 1.4. 

ОВК работи, 1.4.1. отопление, отоплителни тела, 
котелна инсталация, вентилация, оборудване и 
съоръжения, газсигнализация, поддейност 1.5. ВиК 
работи, водопроводна инсталация, 1.5.1. сградно 
водопроводно отклонение, вътрешна водопровод-
на инсталация, канализационна инсталация, въ-
трешна канализационна инсталация, поддейност 
1.6. паркоустройство и благоустройство 1.6.1. на-
стилки, 1.6.2. озеленяване. 

Възложител: Община Варна
Описание: При изпълнение на поръчката 

следва да се извърши изграждане и оборудване на 
пристройка за две яслени групи към съществува-

ща детска ясла №11 „Иглика” в район „Младост”, 
гр. Варна, съгласно одобрения технически проект, 
както и проектиране и изграждане на система за 
пожароизвестяване.

Наименование: Реконструкция на улици („Преслав”, с. Хърсово, „Царевец”, 
с. Голяма вода , „Камчия”, с. Желязковец, „Димчо Дебелянов”, с. Желязковец, 
„Тракия”, с. Желязковец, „Мелник”, с. Богомилци, „Мелник”, с. Кривица, „Беласи-
ца”, с. Богданци, „Богдан”, с. Богданци, „Никола Вапцаров”, с. Ножарово, „Стара 
планина”, с. Ножарово, „Валентина Терешкова”, с. Ножарово, и „Еделвайс”, с. 
Пчелина), в това число и непредвидени разходи по проект „Подобряване облика 
на населените места и качеството на живот в община Самуил чрез физическо 
обновяване на улична мрежа по договор №17/322/00878 от 27.11.2012 г.“

Наименование: Строителство на водопроводни отклонения в кв. 
„ Аспарухово“, гр. Варна.

Наименование: Възстановяване на съществуващ парк в местността 
Централно дере, гр. Оряхово.

Наименование: Определяне на изпълнител на СМР за обект „Изграж-
дане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни 
хора и хора с увреждания”.

Наименование: Изпълнение строеж на пристройка за две яслени групи 
към съществуваща детска ясла №11 „Иглика” в район „Младост”, гр. Варна”.

Oсн. предмет: 45233252 - Строителни работи по 
полагане на пътна настилка на улици 
Прогнозна стойност: 1 540 802 лева
Общо количество или обем: В общия обем се 
включват реконструкции рехабилитация на ули-
ци: „Преслав”, с. Хърсово, „Царевец”, с. Голяма вода 
, „Камчия”, с. Желязковец, „Димчо Дебелянов”, с. 
Желязковец, „Тракия”, с. Желязковец, „Мелник”, с. 
Богомилци, „Мелник”, с. Кривица, „Беласица”, с. Бо-
гданци, „Богдан”, с. Богданци, „Никола Вапцаров”, с. 
Ножарово, „Стара планина”, с. Ножарово, „Валенти-
на Терешкова”, с. Ножарово, и „Еделвайс”, с. Пчели-
на. Основни дейности: изкоп на неподходящ повърх-
ностен пласт за тротоарна площ, почистване на 
стара настилка, изкърпване на единични дупки и 
деформации, доставка и полагане на неплътен ас-
фалтобетон за изравнителни пластове, доставка 
и полагане на асфалтобетон, направа на битумен 
разлив, полагане на нови бетонови бордюри, раз-
рушаване на стари и полагане на нови бетонови 
бордюри, направа на тротоар с базалтови плочи, 
хоризонтална маркировка и вертикална сигнали-
зация, престъргване и профилиране на същест-
вуваща асфалтобетонна настилка, ремонт челни 

стени на водосток. В предвижданата прогнозна 
стойност 1 540 802,00 е включена и стойността 
на непредвидените разходи, възлизащи на сумата 
от 42 252,00 лв. Участникът задължително посоч-
ва в т.1.2 от приложение №4 „Ценово предложение” 
стойността на непредвидените разходи. При по-
сочване на цената в т.1.2 в приложение №4 „Ценово 
предложение” участникът е длъжен да се съобрази 
с указанията, дадени от възложителя.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 6
Срок за получаване на документация за участие: 
27.01.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 
участие: 06.02.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Сградата на община 
Самуил
Дата: 10.02.2014 г. Час: 10:00 
За контакти: инж. Ахмед Мустафа
Факс: 08477 2267
Адрес: ул. „Хаджи Димитър” №2
Адрес на възложителя: www.samuil.eu 
Телефон: 08477 2020
E-mail: info@samuil.eu  

Oсн. предмет: 45231300 - Строителни и монтаж-
ни работи по общо изграждане на преносни водо-
проводи и канализация 
Прогнозна стойност: 700 000 лева
Общо количество или обем: Приблизителният 
брой на водопроводните отклонения е както след-
ва: - водопроводни отклонения в кв. „Аспарухово“, 
гр. Варна – СВО 520 броя, ф 32, L=3900.00 м – водо-
проводни отклонения в кв. „Аспарухово“, гр. Варна 
– СВО 56 броя, ф 40, L=420.00 м - водопроводни 
отклонения в кв. „Аспарухово“, гр. Варна – СВО 20 
броя, ф 50, L=150.00 м -водопроводни отклонения 
в кв. „Аспарухово“, гр. Варна – СВО 20 броя, ф 63, 
L=150.00 м
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 36

Срок за получаване на документация за участие: 
17.01.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 
участие: 27.01.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: сградата на общинско 
предприятие „Инвестиционна политика” при об-
щина Варна на адрес: Варна, бул. „Ген. Колев” №92, 
ет. 5.
Дата: 28.01.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Йорданка Роева
Факс: 052 820846
Адрес: бул. „Генерал Колев” №92
Адрес на възложителя: http://www.varna.bg/
Телефон: 052 820836
E-mail: op@varna.bg  

Oсн. предмет: 45112711 - Строителни работи по 
оформяне на паркове 
Прогнозна стойност: 626 660,97 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 6
Срок за получаване на документация за участие: 
02.01.2014 г. Час: 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за 
участие: 09.01.2014 г. Час: 17:30

Отваряне на офертите: Заседателната зала на 
община Оряхово
Дата: 10.01.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Петя Широканска
Факс: 09171 3371
Адрес: ул. „Андрей Чапразов“ №15
Адрес на възложителя: www.oriahovo.bg  
Телефон: 09171 4703
E-mail: mail@oriahovo.bg  

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 369 615 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
дни: 150
Срок за получаване на документация за участие: 
17.01.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 
участие: 27.01.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: Заседателна зала на 
община Исперих, ул. „Дунав” № 2, партерен етаж
Дата: 28.01.2014 г.  Час: 09:00
За контакти: Севим Адем
Факс: 08431 2184
Адрес: ул. „Дунав” №2
Адрес на възложителя: www.isperih.bg 
Телефон: 08431 2531
E-mail: isperih@isperih.bg

Още на: www.vestnikstroitel.bg

ОФЕРТА
ОФЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

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
Строителство и ремонт на пътища, ВиК

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

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 475 039,55 лева
Общо количество или обем: Количеството, или 
обемът, на поръчката обхваща извършване на 
строително-монтажни работи по: • част „Ар-
хитектура”  – проекти за плосък покрив • част 
„Конструкции” • част ВиК • част „Електро” • част 
ОВК • част ПБЗ • част „Енергийна ефективност” 
• част „Инженерно-геоложко проучаване” • част 
„Геодезия”" • част „Паркоустройство и благоу-
стройство” • част „Пожароизвестяване” - коли-
чествата и обемът по тези части са подробно 
описани в документацията за участие.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 6

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: сградата на общинско 
предприятие „Инвестиционна политика” при об-
щина Варна на адрес: Варна, бул. „Ген. Колев” №92, 
ет. 5.
Дата: 24.01.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Йорданка Роева
Факс: 052 820846
Адрес: бул. „Генерал Колев” №92
Адрес на възложителя: http://www.varna.bg/  
Телефон: 052 820836
E-mail: op@varna.bg  
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ликобритания. Първото 
устройство за отваряне 
на бутилки е патентова-
но от британския минис-
тър Самюел Хеншъл през 
1795 г. Вместо да избе-
рат високотехнологични 
джаджи като мобилните 
телефони, участниците 
в анкетата са посочи-
ли повече традиционни 
приспособления в Топ 50. 

Второ място заема оп-
тичната леща, следвана 
от ципа, запалката, елек-
трическата крушка, тер-
моса и телефона. Списъ-
кът включва и важни за 
бита уреди като готвар-
ската печка и фризера. 
Сред 50-те изобретения, 
променили човешкия жи-
вот, намират място и 
спестяващи време уре-

ди като микровълновата 
фурна, сешоара и дистан-
ционното.

Ав то мо б и лъ т,  х и -
микалката и косачката 
също попадат в класаци-
ята наред с по-неочаква-
ни приспособления като 
пресата за коса и теле-
визорите с плосък екран. 
В Топ 30 са класирани 
изобретения като клима-

тика, душа и кредитната 
карта. Могъщият интер-
нет заема едва 45-о мяс-
то в класацията. На 50-а 
позиция е таблетът.

Старомодни изобре-
тения като грамофона 
и касетката попадат в 
списъка редом с високо-
технологичните си на-
следници като DVD плеъ-
ра и компактдиска.

Людмил Митакев

Скромният тирбушон 
оглави класация за най-
великите изобретения, 
изготвена след допит-
ване, направено във Ве-

Колкото 
по-просто, 

толкова  
по-гениално

Интернет е едва на 45-о място

Бизнесменът Роман Собакин от ру-
ския Волгоград е открил интересна пазар-
на ниша. Освен че печели с иновацията, 
той удовлетворява чрез начинанието си 
и своето увлечение към екологията. Пред-
приемачът има фабрика за строителни 
материали, произведени от отпадъчна 
пластмаса и стари автомобилни гуми. 
Как се извършва тази преработка? По-
просто обяснено - пластмасата се сми-
ла, смесва се с пясък и вода и се пресова. 
Производството е доста бързо - след 
два-три часа вече се получава готовият 
продукт. 

От 10 куб. м пластмаса могат да се 
направят 300 строителни блокчета. Ако 
преработващите мощности произвеждат 
10 хил. куб. м за един месец - това ще са 
материали за три едноетажни къщи с 
площ от по 100 кв. м. 

Цялото оборудване, което Роман из-
ползва, е местно производство, но от 
първоначалните модели се е запазило 
много малко, защото те почти напълно 
са преработени. 

Неговата фирма събира пластмасата 
по всички възможни начини. Понякога хо-
рата сами носят отпадъците, друга част 
се взема от контейнерите за разделно съ-
биране, поставени из града.

По своите функционални и естети-
чески качества къщата, построена от 
пластмасовите блокчета, по нищо не от-
стъпва на обикновената. А по икономията 
на енергия даже я превъзхожда. Блокчета-
та от полистирол по-добре запазват то-
плината. Освен това те са и по-евтини. 
Цената им е 30 рубли на парче, докато 
стандартните струват два пъти повече. 

Сега бизнесменът търси ново при-
ложение на иновацията и обмисля как да 
организира производството на полимерни 
траверси. Те ще се използват в строи-
телството на жп линии. Оборудването му 
за това вече на практика е готово, оста-
ва да се произведе самото изделие и да се 
изпрати за изпробване. 

Местните власти в столицата на 
Великобритания решиха да пестят, 
като използват иновативни решения 
- 35 хил. лампи в града ще бъдат за-
менени с по-ефективните светодиоди. 
Новата LED технология ще покрие по-
голяма част от Лондон през следващи-
те 10 г., което ще доведе до намалява-
не на потреблението на енергия с 40%. 
Проектът е най-голямата единична ин-
вестиция за модернизиране на уличното 
осветление в града.

Около 35 хил. от всичките 52 хил. 
лампи в столицата ще бъдат замене-
ни с енергийно ефективни светодиоди 
до 2016 г. В същото време ще бъде въ-
ведена нова система за дистанционно 
управление и контрол на нивата на ос-
ветление в съответствие с трафика и 
използваемостта на всеки път.

Началната фаза на проекта ще 
струва около 10,9 млн. британски лири. 
Това обаче ще генерира годишни иконо-
мии в размер на около 1,85 млн. лири. 
Инвестицията ще се върне за по-малко 
от 72 месеца. Свързаното с това нама-
ление на емисиите на въглероден двуо-

кис възлиза на около 9700 т на година.
Решението на властите идва след 

няколко успешни пилотни проекта на 
места като пешеходния тунел на река 
Темза, който през 2011 г. бе първото 
подобно британско съоръжение с линей-
но LED осветление. Това намали с 60% 
енергопотреблението му. 

Лондон последва мегаполиси като 

Лос Анджелис, Лас Вегас и Ню Йорк в 
мащабното въвеждане на LED осветле-
ние за града. „Десетки хиляди лампи ос-
ветяват нашата пътна мрежа, затова 
има смисъл да съсредоточим енергията 
и ресурсите си върху привеждането им 
в съответствие със стандартите на 
ХХI век“, коментира кметът на Лондон 
Борис Джонсън.

Спестяването чрез новото осветление ще е значително

Перифразирайки 
израза „Да превърнем 
мечовете в плуго-
ве“, математиците 
от университета в 
Перм се опитват да 
използват артилерия 
в строителството. 
Те предлагат колоните да се забиват в земята с помощта на сна-
ряди. Технологията няма световен аналог и към нея вече проявяват 
интерес китайски корпорации. 

Работата по проекта е започнала през 90-те години от докто-
ра на техническите науки и професор в университета в Перм Олег 
Пенски. „Занимавам се с разработката на математическа теория 
за процеса на забиване на подпорите на сгради с артилерийски оръ-
дия. За първи път направихме схемите и изчислихме необходимата 
маса на зарядите така, че да не разкъсат цевта и да не разрушат 
колоната. Тази технология вече е защитена от десетки патенти“, 
обяснява изследователят. 

Математикът смята, че използването й ще спести време и 
пари. Тайната на икономическата изгода е, че оръдията се зареж-
дат със стар вид барут. Военните вече не го използват, а такъв 
материал все още се съхранява в огромни количества. Работещите 
по проекта са убедени, че е по-добре на този барут да му се измисли 
приложение, отколкото просто да бъде обезвреден чрез изгаряне. 

Новата методика вече се прилага. С помощта на военни оръдия 
бяха построени няколко корпуса на Вагоноремонтния завод в Перм, 
както и сондажните кули в нефтените находища на Нефтеюганск 
и Нижневартовск. 

На Третия международен технологичен симпозиум в Шанхай 
проф. Пенски е получил покана за трансфер на технологиите от 
представители на китайската корпорация „Чжуо Дян”. 

Смартфоните 
имат вградени аксе-
лерометри. Поради 
това могат да се 
окажат идеален ин-
струмент за съби-
ране на оперативни 
данни за земетре-
сенията. Гениална-
та идея е на изследователи от организацията Quake-Catcher 
Network, базирана в Станфордския университет, САЩ.

Американските сеизмолози предлагат любопитно нововъве-
дение, което се възползва от повсеместното разпространение 
на мобилните устройства. Според специалистите акселероме-
трите имат достатъчно високо ниво на чувствителност, за 
да уловят земетресения със сила пет или повече степени по 
скалата на Рихтер, ако се намират в непосредствена близост 
до епицентъра.

Смартфоните са разпространени практически навсякъде, 
което дава надежди на учените, че е възможно създаване на ин-
терактивна карта на сеизмичната активност. Тя би помогнала 
за определяне на параметрите на природното бедствие и може 
да осигури на специалистите необходимите данни по време на 
труса и веднага след него.

Освен че имат вградени акселерометри, смартфоните са 
независими от електрическите мрежи, тъй като работят на 
батерия, и са много повече като брой от стационарните ком-
пютри, които биха могли да се ползват от учените. Ако бъдат 
оборудвани с още по-чувствителни датчици, устройствата 
ще позволят създаване не просто на ефективни, а на идеални 
сеизмологични мрежи, които ще регистрират дори и най-малки-
те земетресения с висока точност, твърдят специалистите.

Карта с точки за измерване

От иновацията печели бизнесменът, 
но и природата
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Людмил Митакев

Човечеството се на-
сочва към небесата. Не 
само с напредъка на кос-
мическите технологии, но 
и с все по-високите небос-
търгачи. След като дълго 
време в Ню Йорк нямаше 
претендент за Книгата на 
Гинес тази година бе от-
крита най-високата сграда 
в САЩ. Световният тър-
говски център с неговите 
541 м спечели одобрението 
на Комисията по измерване 
на височина към Съвета за 
небостъргачи.

Носител на титлата 
досега с 442 м бе кулата 
„Уилис” в Чикаго. Специа-
листите постановиха, че 
124-метровата антена на 
върха на Световния тър-
говски център е постоянен 

архитектурен елемент и 
следва да се включи в из-
мерването.

В Европа също не изо-
станаха, но там централа-
та на УниКредит в Милано 
бе избрана за най-красивия 
новопостроен небостъргач 
в света. Класацията е на-

правена от немската ком-
пания Emporis, която отли-
чава най-високите сгради 
за постижения в сферата 
на естетическия и функцио-
налния дизайн. Комплексът 
се състои от три небос-
търгача, сред които Кула А 
- най-високата постройка в 

Италия, издигаща се на ви-
сочина от 231 м. Той е про-
ектиран от аржентинския 
архитект Сезар Пели.

В Китай пък бе спрян 
строежът на най-високата 
сграда в света, и то само 
няколко дни след началото 
му. Компетентните вла-

сти наредиха да се прекъс-
не изграждането на кулата 
„Скай сити” в Чанша, тъй 
като не са извършени някои 
процедури за получаване на 
разрешение за строителни 
работи. Китайците иска-
ха да влязат в Книгата на 
Гинес по две причини. Не-
бостъргачът трябваше да 
достигне височина 838 м, 

т.е. да надвишава с 10 м 
известния „Бурж Халифа” 
в Дубай – сегашния пър-
венец. Компанията Broad 
Sustainable Group бе опове-
стила също, че се надява 
да построи кулата само за 
три месеца след изгражда-
нето на основите й, което 
определено е нов световен 
рекорд.

Ню Йорк отново е лидер в САЩ
Небостъргачите на 2013 г.: 
най-високият в Ню Йорк и най-
красивият в Милано (вдясно)

В Лас Вегас приключи 
строежът на най-високо-
то виенско колело в све-
та, което се издига на 
167,64 м. High Roller, как-
то е кръстено съоръже-
нието, вече се вижда от 
целия град. То ще започне 
да работи в началото на 
следващата година, като 
ще бъде украсено с 1500 
енергоспестяващи лампи.

Колелото в Лас Вегас е 
с 2,7 м по-високо от синга-
пурския си събрат, който 

държеше рекорда досега, 
както и с 30 м по-близко 
до небето от „Лондонско-
то око”. За построяването 
му са използвани 1,59 млн. 
кг стомана. Всяко носещо 
въже може да издържи на 
тежест от 550 т. Части-
те на атракциона са сгло-
бявани две години в Китай, 
Япония, Франция, Швеция, 
Италия, Холандия, Герма-
ния и САЩ. Кабините са 
направени от четири слоя 
ламинирано стъкло.

Един пълен кръг на ви-
енското колело ще се пра-
ви за половин час. Съоръ-
жението в Лас Вегас няма 
дълго да е най-високото в 
света, тъй като жители-
те на Ню Йорк също си по-
искаха подобна атракция. 
Кметът на града, разпо-
ложен на Източното край-
брежие на Северна Аме-
рика, обяви, че желанието 
на избирателите е закон 
и там ще бъде издигнато 
колело с височина 190 м.

Подводният железо-
пътен тунел, свързващ 
западната и източната 
част на Истанбул, вече 
функционира. Дълъг 13,6 км 
и минаващ под Босфора на 
дълбочина от 58 м, той 
категорично е най-дълбо-
кото подобно съоръжение 
в света.

За турците това е 
сбъдната мечта, защо-
то за първи път подобен 
проект е имало през да-
лечната 1860 г. Работата 
по съоръжението започна 
през 2004 г., но беше заба-
вена поради археологиче-
ски разкопки в областта. 
Железопътният тунел 
носи името „Mермерей“, 
кръстен на намиращото 
се в близост Мраморно 
море. Капацитетът му 
позволява през него да се 
придвижват 75 хил. души 

на час в двете посоки.
Строежът му е осъ-

ществен с помощ от Япо-
ния, която е изпратила 
инженери и е инвестирала 
1 млрд. долара в проекта, 
чийто бюджет е 4 млрд. 
долара. Досега Босфорът 
можеше да бъде прекосен 
само с ферибот или по един 
от двата моста.

Междувременно Турция 
желае да кандидатства 
за Книгата на рекордите 
и с най-голямото летище 
в света, чийто строеж 

започна.
Проектът ще се изпъл-

нява в Истанбул и ще стру-
ва 5,6 млрд. долара.

Според предварител-
ните изчисления през него 
ще могат да преминават 
100 млн. пасажери годишно 
с перспектива да се уве-
личат до 150 млн. То ще 
бъде в европейската част 
на града на брега на Черно 
море и ще има площ от 77 
млн. кв. м. Първият етап 
трябва да бъде завършен 
през 2017 г.

Китай буквално се пренася във въз-
духа. Поднебесната империя покори 
нов рекорд със своите въздушни пъти-
ща. Те достигнаха невероятните 324 
хил. км, равняващи се на осем обиколки 
на Екватора. За тези изключителни 
сини маршрути са необходими и съот-
ветните огромни по мащаб нови лети-
ща, които и тази година бяха приори-
тет на правителството. През 2015 г. 
най-големият порт ще бъде на 50 км 
от Пекин. С девет писти и размерите на 
един от Бермудските острови - 54 кв. км, 
международният аеропорт Beijing Daxing 
ще обслужва в началото 130 млн. пасаже-
ри, изпреварвайки сегашните световни 
първенци - „Хийтроу” в Лондон и „Кенеди” 
в Ню Йорк. То ще бъде третото летище 
на Пекин. Специално построени скорос-

тен аутобан и жп линия ще превозват 
пътниците много бързо до столицата. 

Сегашното главно пекинско летище 
„Шо-доу” е в първата петица на най-на-
товарените в света с поток от 78 млн. 
пътници годишно. Неговият Терминал 3 
бе завършен само за три години и девет 
месеца. Той е в групата на най-скоростно 
построените в Китай и в света. 

Завършените офис пло-
щи в Европа, Близкия изток 
и Африка нарастват значи-
телно през 2013 г. Общо до 
края на годината се очаква 
готовите помещения от 
този тип да се увеличат 
с около 30% спрямо 2012 г. 
Повишението се дължи ос-
новно на засиленото строи-
телство на ключови пазари 
като Лондон, Варшава, Мос-
ква и Париж, показва проуч-
ване на водещи агенции.

Според анализаторите 
офис площите на Стария 
континент ще се увели-
чат с още 17%. Това се 
дължи най-вече на ръста 
в Лондон, където до края 
на 2014 г. се очаква скок 
с 68% и достигане на най-
високото ниво от 2003 г., 
т.е. 624 хил. кв. м. 

В Амстердам към паза-
ра на офиси ще се добавят 
още 57% до края на следва-

щата година. За Франкфурт 
прогнозата е увеличение с 
52%, а за Москва - с 51%. Ни-
вата на завършените сгра-
ди в Париж и Варшава през 
2014 г. се очаква да оста-
нат близки до сегашните. 

По-голямата част от 
новите офис площи са с 
предварителни договори 
за наем. Има обаче и ня-
кои спекулативни проекти, 
които може да предложат 
по-изгодни условия за нае-
мателите.

Извън тези ключови па-
зари нивото на завършени-
те офис сгради в повечето 

европейски страни като 
цяло остава извън тен-
денцията, като строител-
ството се движи най-вече 
от комплекси с предвари-
телни договори за отдаване 
под наем, посочват специа-
листите. 

В България наличните 
са около 1,65 млн. кв. м към 
края на третото тримесе-
чие на годината. През пери-
ода са наети общо 20 300 
кв. м, което е ръст от 44% 
спрямо второто тримесе-
чие. В сравнение със същия 
период на миналата година 
повишението е с 13,4%. 
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

„В света на динозаврите 3D“ 
е уникално творческо предизви-
кателство за своите създатели 
- да се върнат милиони години 
назад във времето, в края на ге-
оложкия период креда, на място, 
където днес е американският 
щат Аляска. Филмът всъщност 
е базиран върху изключително 
успешната едноименна пореди-
ца на ВВС, която е включена в 
Книгата на световните рекорди 

на Гинес като най-скъпата те-
левизионна продукция на всички 
времена. 

Режисьор на филма е творче-
ският директор на BBC 
Earth Нийл Найнтингейл, 
който е спечелил възхи-
щението на зрителите 
по цял свят със спо-
собността си да улавя 
природните чудеса по 
уникален начин. Той вяр-

ва, че манията на хората към ди-
нозаврите няма да стихне: „Те са 
най-невероятните създания, на-
селявали някога нашата планета. 

През четирите милиарда и поло-
вина години от съществуването 
на Земята не е имало същества, 
които да са по-драматични или 
по-ужасяващи. Динозаврите ни 
очароват, защото те са безо-
пасна опасност. Можете да се 
страхувате от тях, но не пре-
калено, защото отдавна ги няма. 
Те няма да излязат изпод легло-

то или да се нахвърлят 
върху теб в тъмното! 
Удивително е да зна-
ем, че светът, в който 
сега живеем, небето и 
звездите над нас, които 
виждаме, някога са били 

царството на тези невероятни 
животни, изгубени завинаги в 
праисторически времена”, обяс-
нява той.

3D продукцията е струвала 
на продуцентите около 40 мили-
она британски лири. А за да бъде 
историята съвсем достоверна, 
авторите на филма се консулти-
рат с най-известните палеонто-

лози в света.
„Докато работехме върху „В 

света на динозаврите 3D” за го-
лям екран, целта ни бе зрители-
те да се потопят в реален свят с 
динозаври, каквито наистина са 
съществували”, казва Найнтин-
гейл. „За едно голямо изживяване 
е особено важно да разполага със 
силна, емоционално ангажираща 
история. Така че използвахме 
това, което знаем за динозаври-
те, населявали Аляска през късна-
та креда, за вдъхновение на един 
пълен с герои филм, който сме 
сигурни, че ще е страхотно из-
живяване за цялото семейство.”

По време на своето турне през 2011-2012 г. Roxette 
свирят пред 1,5 милиона души в 46 страни, така че беше 
съвсем логично да документират своето завръщане на сце-
ната. Всичко това и много повече е включено в колекцията 
от Blu-ray/DVD/CD Roxette Live: Travelling The World, която бе 
издадена преди броени дни.

Тя представлява цялостно концертно шоу, включващо 
90 минути от най-вдъхновяващите и заредени с енергия 
изпълнения на групата, записани в градовете Куритиба 
в Бразилия, Кордоба в Аржентина и Сантяго в Чили. От 
откриващата песен Dressed For Success до вдъхновяващо-
то припяване на последния бис Church Of Your Heart фил-
мът е едно невероятно свидетелство за възторжената 
атмосфера по време на южноамериканското турне през 
пролетта на 2012 г. 

Колекцията включва и пленителния документален филм 
It All Begins Where It Ends, сниман по време на 18-те месеца, 
когато Roxette изживяват своето уникално завръщане на 
световните сцени. Бандата е следвана в бекстейджа; в 
автобуса, с който пътува; по летищата, когато се срещат 
с фенове от целия свят. Можем да чуем и истории от музи-
калната им кариера, която надхвърля и най-смелите мечти 
на Мари Фредриксон и Пер Гесле.

В изданието е намерило място и CD с изпълнени на живо 
16 парчета на Teatro Caupolican в Сантяго на 12 май 2012 г. 
– шоу, което според една от най-успешните американски 
групи е връхната точка по време на цялото им турне. Освен 
това може да се забавлявате и с всичките допълнителни 
материали - веселите бекстейдж филми по пътя на Пер Ге-
сле преди и след шоутата, както и по време на записването 
на албума Travelling.

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Легендарната британ-
ска поп и соулизпълнителка 
Лиса Стенсфийлд ще гос-
тува за своя първи концерт 
в България на 1 юни 2014 г. в 
зала 1 на НДК. След извест-

но прекъсване, точно преди 
година, тя обяви: „Време е 
за завръщане, за нов албум 
с истинска стойност“. 
Световноизвестната пе-
вица удължи изключително 
успешното си европейско 
турне през 2012 г., на кое-
то радва публиката с хито-
ве като Аll around the world, 

Never, never gonna give you 
up, This is the right time, Make 
love to ya, The real thing и 
много други.

Поредният й студиен 
албум пък се очаква в края 
на януари, а само няколко 
месеца след това ще я ви-
дим на сцената в София.

Лиса Стенсфийлд може 

Световно-
известната 
певица  
ще гостува  
в зала 1  
на НДК

„Моите ненаписани книги“ на проф. Джордж 
Стайнър е нестандартен и дързък труд, в който 
авторът разкрива за седем книги, които не е напи-
сал по различни причини: защото е смятал някои от 
темите за твърде болезнени за обществото; зара-
ди рискованите интимни подробности и липсата на 
дискретност в други; или просто защото интелек-
туалното или емоционалното предизвикателство, 
пред което се е изправил, се оказало отвъд предела 
на силите му. Текстовете, за които видният амери-
кански философ, писател и професор по сравнител-
но литературознание разказва, засягат различни, 
главно провокативни тематики – връзката между 
сексуалния живот и езика, „парадокса на Корделия“, 
терзанията на надарения пред лицето на гения, 
безсилието на думите и др.

„Една ненаписана книга е повече от празнина. Тя 
съпътства свършената работа като активна сянка 
– колкото иронична, толкова и печална. Тя е един от 
животите, които бихме могли да изживеем, едно от 
пътуванията, които сме пропуснали. Философията 
учи, че отрицанието може да има определящо значе-
ние. То е повече от отхвърлянето на една възмож-
ност. Отказът от нещо има последствия, които не 
можем да предвидим или да преценим точно. Може 
би тъкмо ненаписаната книга би могла да се окаже 
от решаващо значение. Би могла да позволи на човек 
да се провали по-добре. Или пък да не се провали”, 
коментира той.

Джордж Стайнър е роден през 1929 г. в Париж. 
Преподавал е в Принстън, Харвард, Оксфорд и Кейм-
бридж, както и в университетите на Чикаго и Же-
нева. Многократно е гостувал във висши учебни за-
ведения в Източна Европа и по целия свят. Автор е 
на близо тридесет книги, сред които монографиите 
Tolstoy or Dostojewsky (1959) и The Poetry of Thought 
(2011). Голяма част от многобройните му есета, 
статии и рецензии пък са публикувани във водещи 
издания като New Yorker и Times literary supplement.

да се похвали с над 20 мили-
она продадени албуми, как-
то и множество награди. 
Хитовете й са нeизброими, 
а дуетите й с Бари Уайт 
и с Джордж Майкъл – ем-
блематични. Уникалният 
й концерт пред 80 хиляди 
души на стадион „Уембли” в 
Лондон през 1992 г. остава 
в историята и утвърждава 
Лиса като една от най-за-
помнящите се изпълнител-
ки на живо с изключително 
елегантен и магнетичен 
стил.

Тя е родeна през 1966 г. 
в Манчестър и започва 
своята кариера през 1980 г. 
След първите си сингли тя 
създава групата Blue Zone, 
но само четири години по-
късно започва солова кари-
ера, която й носи световна 
слава.

Промоционалните би-
лети за концерта на Лиса 
Стенсфийлд в София стру-
ват 70 лв., като след из-
черпването им пропуските 
ще бъдат по 80 лв. 
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Светослав Загорски

Ф и н л ан д с кат а  о б л ас т 
Лапландия и нейната столица 
Рованиеми напълно оправдано 
са сред най-предпочитаните 
туристически дестинации в на-
вечерието на Коледа. Тук е офи-
циалният дом на Добрия ста-
рец, на неговите елени начело с 
Рудолф, на добрите елфи... Това 
е всепризнатата столица на 
Коледа. 

Рованиеми е разположен бли-
зо до Северния полярен кръг, но 
всъщност съвсем не е най-да-
лечната туристическа дести-
нация за нас. От София с кола е 
3450 км, с цели 100 км по-малко 
в сравнение с Лисабон. Необхо-
димо е да слезете от автомо-
била, за да вземете ферибот 
между Талин и Хелзинки, като 
от финландската столица се 
кара още 900 км на север. 

Макар че тук в Лапландия и 
най-вече Рованиеми е домът на 
Дядо Коледа, пътешествието 
с кола е невероятно. Столица-
та на Лапландия е разположена 
между хълмовете Оунасваара 
и Коркаловаара, в долината на 
река Кемийоки и нейния приток 
Оунасьоки. Местоположението 
й предопределя изключително-
то климатично разнообразие. 
От края на ноември до средата 
на януари се спуска полярната 
нощ и температурите могат 
да паднат до -20 градуса по 
Целзий. След силния снегова-
леж и свирепите бури в края на 
февруари слънцето започва все 
по-дълго да свети, а през юни и 
юли идва ред на полярните дни. 
Другият изумителен факт за 
Рованиеми е, че това е най-го-
лемият град в Европа, защото 
към него са присъединени огро-
мни горски масиви и площта му 
надхвърля 8 хил. кв. км.

Пътуването до Лапландия е 
оправдано в няколко аспекта – 
столицата на областта, съсед-
ното градче на Дядо Коледа и 
изумителните гледки през про-
летта и лятото, които пред-
лага природата на областта. 
Естествено милиони туристи 
идват тук и да видят просло-
вутото Северно сияние, което 
често може да се наблюдава от 
Рованиеми. Тъй като появата 
му зависи от активността на 
Слънцето, в много хотели слу-
жителите следят за цветните 
светлини и могат да почукат 
на вратата ви, за да ви събудят 
за зрелището. Изумителната 
гледка, известна като 

Аурора Бореалис,

обикновено се наблюдава 
през нощта, но обагря цялото 
небе с пъстроцветен спектър 
от светлини сякаш е ясен ден. 
Преданието гласи, че зарите са 
причинени от опашката на по-
лярна лисица.

Всичко в Лапландия изглеж-

да приказно и може би това е 
причината тук да е домът на 
Дядо Коледа. Планината, в коя-
то се намира къщата му, се на-
рича Корватунтури. Тя има три 
върха, които приличат на уши 
(„корва“ означава „ухо“ на фин-
ски). Твърди се, че те помагат 
на Дядо Коледа да чува желани-
ята на децата по света.

Домът на Добрия старец 
винаги целогодишно е отворен 
за гости, желаещи да надник-
нат в тайнственото му „скри-
валище“ и да се снимат с него 

за спомен. За да бъде на раз-
положение на всички вярващи 
в магията на Коледа, той има 
няколко бази в цяла Лапландия, 
където всеки ден е готов да 
посрещне любопитните турис-
ти. Местната легенда обаче 
гласи, че истинската работил-
ница, където неуморните елфи 
се трудят усърдно да сбъднат 
детските мечти и надежди, 
се крие дълбоко в недрата на 
планината и до нея може да се 
стигне по плетеница от тайни 
тунели. Там Добрият старец 
си има офис. По стените на 
коридора, който води към него, 
могат да се видят снимки на 
президенти, актьори и други 
известни личности, приседнали 
до Дядо Коледа.

Къщата му е разположена 
в центъра на парк, в който мо-
жете да видите спокойно прид-
вижващите се елени, дървени 
и ледени иглута и много други 

атракции. В центъра на Рова-
ниеми пък е 

пощенската станция  
на Добрия старец,

където пристигат ми-
лионите детски писма от 
цял свят.  

Селището на Дядо Ко-
леда е най-посещаваната 
туристическа атракция 
във Финландия и по още 
една причина. Точно от тук 
минава бялата линия, от-
белязваща началото на Се-
верния полярен кръг. А ако 
искате да получите серти-
фикат, че сте били тук, с 
който да се похвалите пред 
приятелите си, трябва да 
посетите близката ферма 
„Нанапиирин”. Там след из-
пълнение на специален ри-
туал по кръщаване и сим-
воличен лов на елени ще ви 

го издадат.
Не си мислете, че тук няма 

къде да похапнете – заведения-
та в селището са много и освен 
традиционната сьомга и елен-
ско месо можете да се наслади-
те на ароматните коледни кура-
бийки с канела и на други любими 
лакомства.  

И тъй като Дядо Коледа жи-
вее във Финландия, той празну-
ва Коледа като финландците – с 
традиционната неизменна сау-
на. Коледа е и времето, когато 
местните жители се грижат 
за птиците. Не се учудвайте, 
че навсякъде виждате снопове 

овес и семена – 
на дворове,  по 
первази и по те-
раси. Това е част 
от празничните 
традиции на фин-
ландците. Друг 
интересен оби-
чай е паленето 
на ледени фенери. 
Те са в различни 
форми, изработ-
ват се от лед и 
под тях се пали 
свещ, която раз-
пръсква светли-
на в снега.

Разбира се, 
регионът не се 
изчерпва само 

със суетнята около коледни-
те празници. Територията на 
Лапландия и в частност на Ро-
ваниеми е била култивирана още 
около 750 – 530 г. пр. Хр. С те-
чение на времето тя става все 
по-населена от златотърсачи, 
а благоприятните релеф и ус-
ловия за развитие на селското 
стопанство, привличат хиляди 
преселници.

По време на Втората све-
товна война Рованиеми попада 
директно под германските ата-
ки и бива разрушен. През 1946 г. 
започва възстановяването на 
града. Финландският архитект 
Алвар Аалто проектира някои 
от важните обществени сгра-
ди, а скоро след това Рованиеми 
се превръща в процъфтяващ ку-
рортен и туристически център 

на Лапландия.
И като споменахме за злато-

търсачите, трябва да знаете, 
че и до ден днешен из речните 
долини на областта може да 
се намери злато. Ако извадите 
късмет, след разтапянето на 
ледовете може и да се сдобиете 
с някое друго зрънце от благо-
родния метал. Ако пък посетите 
Лапландия през лятото, включе-
те се във Финландската злато-
търсаческа надпревара, която 
се състои през юли в 

селцето Танкаваара.

Фермите за елени са второ-
то нещо, което стои на визит-
ната картичка на Лапландия. 
Като полудомашни животни те 
се скитат през по-голямата 
част от годината свободно и 
дори може да се случи да над-
никнат през прозореца, докато 
четете или вечеряте. Елените 
в Лапландия не са опасни и са 
изключително мили животни.  

В Рованиеми има няколко за-
бележителни обекта, които са 
атракция за всички посетители 
на Лапландия. Сред тях е мос-
тът над р. Кемийоки, чийто ве-
чен огън върху близо 50-метров 
пилон в средата е един от сим-
волите на столицата. Построен 
е през 1989 г. като балансиращ 
елемент между градската част 
на Рованиеми и хълмовете на 
Оунасваара. Мостът е изуми-
телно красив на залез слънце, а 
топлината на огъня не позволя-
ва на водата около него да зам-
ръзне.

Другият символ на Рование-
ми е Арктическият научен музей, 
който ще ви въведе в обичаите 
на северните хора, в традици-
ите, историята и културата в 
тази част на света от минало-
то до днес. Ще разберете колко 
зависим е човекът от природа-
та и как съжителства с разно-
образните животински видове. 
Музеят разполага с конферент-
ни зали за над 700 души, чиито 
стъклени покриви откриват по-
глед към изумителното аркти-
ческо небе.

Къщата на Добрия старец

Страхотният залез над реката

Рудолф пак ще разнася 
подаръци за всички от сърце

Коледната елха 
в центъра на столицата
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Mr. Hristov, tell us what are the 
main priorities of the new manage-
ment of BDB?

The first and most important 
goal of the new team is to create 
a working strategy to turn BDB into 
complete development bank. So 
far it has been working more like a 
commercial institution rather than a 
tool of the state to help small and 
medium enterprises in the country. 
The mission of such a structure is to 
be a full partner of the business not 
only by providing attractive financing 
options, but as a free consultant. 

How does BDB cooperate with 
the Bulgarian Construction Cham-
ber, recently a meeting was held 
with representatives of the man-
agement of both sides?

We have signed a memoran-
dum of cooperation with BCC 
which allows the organization to 
carry out direct contact with loan 
officers of the bank. For mem-
bers of the Chamber are provided 
preferential credit conditions – for 
example absence of a manage-
ment fee of the loan for the first 
two years. 

Arch. Danov, nearly six 
months have passed since 
you headed the Ministry of 
Investment Planning. What 
were your first tasks?

They are related to the 
establishment of the institu-
tion as it did not exist prior 
to 29 May this year. Then 
we started with the most 
urgent tasks set before us. 
Over the past 15 years to 
the construction and plan-
ning industry was not paid 
close attention which re-
sulted in delays from lead-
ing European and global trends. That 
is why we have set a goal to give the 
green light to investment projects in the 
country and to provide jobs in the sec-
tor. Our task is to absorb the maximum 
amount of EU funds and to provide jobs 
which will lead to the exit from the eco-
nomic crisis. 

By the end of December the Ministry 
of Investment Planning (MIP) received 
7 investment projects for approval and 
issuance of building permits under the 
authority of the department. Currently 
five of them are approved totaling over 
BGN 134.3 million. The remaining are in 
the process of correction due to gaps 
in the preparation of documents. At the 
same time we have preliminary talks 
with four investors. Their interest is in 
the industry. The Ministry of Investment 
Planning already has a new directorate 
that will work to attract foreign invest-
ments. It will not duplicate the functions 
of the Bulgarian Investment Agency as 
it issues certificates for a certain class 
of investment while the ministry issues 
building permits. Simultaneously, on 
the initiative of the Council of Ministers 
representatives of MIP are included in 
the working group to prepare a national 
program for public-private partnership 
(PPP) for the period 2014 – 2020 as 
one of the main drivers of economic 
growth in times of crisis. 

One of our tasks is the development 

of the cadaster in the country. In the 
sphere of the ministry is the Agency for 
Geodesy, Cartography and Cadaster. 
We have started procedures for the 
creation of cadaster in the country as 
already many times I have said on sev-
eral occasions over the past four years 
was not invested any lev in the system. 
And it is a crucial element of the state 
as it is a way to protect the property of 
citizens. For its establishment is need-
ed a long time, more than one full term 
of government. Countries that are far 
ahead of us have developed cadaster 
for 15 to 18 years. The task before us is 
not only to create it but also to be on a 
high level of technology – digital. It will 
contain all the information that should 
be in a similar database. 

In the next 12 months will be com-
pleted the work on the creation of spe-
cialized maps and registers under the 
Black Sea Coastal Area Development 
Act. Until now there are such for the 
beaches and dunes, but should be pre-
pared also for the remaining sites – la-
goons, firths, wetlands, coastal protec-
tion and coastal strengthening systems 
and equipment. Planned activities also 
include the demarcation of protected 
areas А and B on the Black Sea Coast-
al area. For the implementation of this 
task priority will be given to a cadas-
tral map of 29 places in the districts of 
Varna and Burgas. 

Eng. Mihalevski, we are at the end of 2013. As 
chairman of the regional committee how do you 
think it passed?

We can appreciate it as tense, emotional 
and with a lot of social charge. It is obvious that 
as a society we need a cause, new patterns 
of distribution of rights and responsibilities and 
more just way of functioning of our community. 
I think it is necessary to find the strength and all 
together change the processes. The former model 
is exhausted. It causes widening inequalities. It 
discourages citizens and deprives Bulgaria and 
generations of perspective. The responsibility 
of politicians today is huge. They need to find a 
solution not for themselves, not for their parties but 
for the future of our country. In particular, for me the 
year was tense - elections, legislative work. Overall, 
the results are not bad but personally I would like to 
achieve a lot more. 

What were the main legislative changes 
related to construction? 

They were in several directions. At the beginning 
of the year were adopted emergency amendments 
to the Black Sea Coastal Area Development Act in 
an attempt to calm social tension after the scandal 
“Dunigate”. The effect of these is controversial 
provided the inappropriate changes (such as 
removing the dunes of zone А and the partial 
construction permit on them). Another important 

change in the legislation was division of the functions 
between the Ministry of Regional Development and 
the Ministry of Investment Planning. The Law on 
Spatial Planning was amended also and other 82 
legislative acts. This is an important decision, but 
are needed more consistent and intensive efforts 
to achieve the utility of the division of the Ministry 
of Regional Development and Public Works. The 
Water Act was also amended in order to define new 
terms and complementary rules for the reform in 
sector “Water Supply and Sewerage”. After a delay 
of changes in the industry over the past 4 years 
their current implementation is much needed both 
for improving policy and for implementation of the 
necessary changes that are a pre-condition for the 
use of EU funds after 2016.

Eng. Dimcho Mihalevski, Chairman of the Parliamentary 
Committee on Regional Policy and Local Self-Government: Arch. Ivan Danov, Minister of Investment Planning: 

Ivan Hristov, member of the Managing Board of Bulgarian 
Development Bank:

Our task is to raise the 
construction industry to its feet 

Support for start-ups is our priority 

At a meeting in the BCC head-
quarters the management of the 
Bulgarian Construction Chamber 

and the management of the Bul-
garian Chamber of Commerce and 
Industry (BCCI) laid the foundations 

of an actual action program. To the 
BCC Chairman Eng. Svetoslav Glos-
ov, Executive Director Ivan Boykov 
and BCCI Chairman Tsvetan Sime-
onov this is a second meeting within 
a week, the first one was held in the 
BCCI head office. Both sides agreed 
to work on European programs and 
BCC to be actively included in the 
board of professional organizations 
of the chamber of commerce. “We 
agreed to use the capabilities of 

BCCI as a specific tool for develop-
ment of the export market and the 
whole range of functions it has in-
cluding arbitration. We have many 
things in common that we shared 
in terms of legislation and the need 
for changes in the regulations. BCCI 
supports the legislative changes 
that we offer,” said after the meeting 
BCC Executive Director Eng. Ivan 
Boykov. The two organizations will 
work together to reduce the admin-

istrative burden on the businesses. 
In January will be held a meeting at 
expert level, at which will be speci-
fied the active participation of ex-
perts from both organizations in the 
activities of BCC and BCCI. 

At the meeting were exchanged 
ideas on the further development 
of the economy and sector “Con-
struction” and Tsvetan Simeonov 
remained very impressed by the 
working conditions created in BCC. 

Merry ChristmasMerry Christmas

We should strive to absorb not less 
than 90% of EU funds 
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БОК

МотокросФутбол

Георги Йорданов бе избран за съдия 
номер 1 на България за отминаващата 
2013 г. на специална церемония на Асо-
циацията на съдиите по футбол у нас. 
Реферът от Габрово изнесе почти сам 
тежестта на най-горещите дербита в 
първенството ни през годината.

Подгласници на победителя станаха 
Цветан Кръстев от Варна и Никола Попов 
от София.

„Има известна ирония, че получавам 
наградата в година, в която не съм сред 
международните съдии. Зад това отличие 
стои дългогодишен труд и всеотдайност 
и затова искам да благодаря най-много на 
семейството ми, както и на всички коми-

сии, че са повярвали в мен и са ми дали 
възможност да покажа какво мога. Мачът 
„Левски“ – „Лудогорец“ беше най-тежкият“, 
заяви щастливият победител. 

Само преди два дни Йорданов навърши 
40 години. За най-добър асистент-съдия 
бе избран Крум Стоилов, а Денис Соколов 
получи приза за най-проспериращ асис-
тент-съдия. 

1.Иво Ангелов (борба)
2.Григор Димитров (тенис)
3.Кубрат Пулев (бокс)
4.Цветан Соколов (волейбол)
5.Ивет Лалова (лека атлетика)
6.Иван Марков (вдигане на тежести)
7.Владимир Дубов (борба)
8.Силвия Митева (художествена гимнастика)
9.Георги Иванов (лека атлетика)
10. Станилия Стаменова (кану-каяк)

Теодор Николов

Иво Ангелов е номер 1 
за 2013 г. в 56-ата анкета 
за спортист на годината 
на България. Той е един-
ственият ни световен и 
европейски шампион за 
годината. Ангелов три-
умфира в категорията до 
60 кг на борба класически 
стил в първенството на 
Стария континент в Тби-
лиси и на световния шам-
пионат в Будапеща през 
септември.

На второ място в кла-

сацията остана тениси-
стът Григор Димитров, 
който спечели турнира от 
ATP сериите в Стокхолм. 
Интерконтиненталният 
шампион на Международ-
ната боксова федерация 
Кубрат Пулев остана на 
трето място в анкетата.

Националният тим по 
волейбол за мъже бе оп-
ределен за отбор на го-
дината. Наградата връчи 
министърът на спорта 
Мариана Георгиева.

Стела Енева бе оп-
ределена за спортист с 
увреждания на 2013 г., а 
приза й връчи кметът на 
София Йорданка Фандъко-

ва. Тя получи отличието за 
втора поредна година.

Двукратният олимпий-
ски шампион Армен Наза-

Тазгодишното издание на Night of the 
Jumps предложи на зрителите в „Арена 
Армеец” много драматични и емоционални 
мигове с невероятните екстремни изпъл-
нения във финалния кръг на Световния шам-
пионат по мотокрос фристайл.

12-те най-добри в света се представи-
ха в София. Сред имената на състезате-
лите бяха и претендентите за световна-
та титла Давид Риналдо и Либор Подмол.  
10 хиляди фенове се насладиха на място на 
виртуозните трикове на звезди като Дани 
Торес, Кай Хаасе, Роб Аделберг и Джеймс 
Картър.

„Нощта на скоковете” е последното 
състезание за сезона в световния шампи-
онат на най-атрактивната дисциплина на 
мотокроса – фристайл.

Драмата обаче бе подсилена от фа-
кта, че Давид Риналдо счупи ръката си в 

предпоследния си скок на финалната част 
на турнира. Французинът водеше с точка 
в генералното класиране преди старта в 
България. Той се представи отлично в пър-
вите си няколко опита, но в предпоследния 
се приземи лошо, изпусна контрол над своя 
мотоциклет и се заби в стената, което до-
веде и до тежката фрактура в костица на 
ръката. Конкурентът му Либор Подмол, кой-
то трябваше да направи обикновен трик, 
за да го задмине в генералното класиране, 
прояви изключително джентълменство и 
отказа да довърши своето изпълнение, за 
да може неговият колега да триумфира с 
титлата.

Победител от Гран при на България 
стана испанецът Майкел Мелеро, който 
взриви 10-хилядната публика в „Арена Ар-
меец” още в квалификациите, спечелени по 
изключително убедителен начин.

Отличието за най-добър организатор 
пък бе връчено на Румен Петков и Богдан 
Николов от председателя на комисията 
„Мотокрос и супермото” към Международ-
ната федерация по мотоциклетизъм д-р 
Волфганг Сръб.

Изпълнителното бюро на Българския 
олимпийски комитет гласува бюджет от 
2 361 000 лв. за олимпийската 2014 г., съ-
общиха от организацията на официална-
та си страница.

„Наред с традиционните дейнос-
ти като провеждане на младежките 
олимпийски фестивали, възпитателна 
и образователна дейност, издателска 
дейност и прояви, пряко свързани със 
спорта, най-важните спортни събития 
през следващата година ще са зимни-
те игри в Сочи през 2014 г. и вторите 
младежки олимпийски игри в Нанцзин”, 
се казва още в съобщението.

Изпълкомът насрочи общо събрание 
за 20 януари, на което ще бъде утвърде-
на българската олимпийска делегация за  
зимните олимпийски игри в Русия.

„Дейли мейл“:

Интерес към играча на 
„Славия“ има и от страна 
на италианските 
„Ювентус“ и „Интер“

Стефан Велков тренира на клубната 
база на „Манчестър Юнайтед“ в Каринг-
тън с тима до 21 години, гръмна мест-
ният „Дейли мейл“. Българският талант, 
който преди дни навърши 17 години, рита 
на Острова с надеждата да впечатли 
треньорите на „червените дяволи“, което 
да му осигури договор с един от най-голе-
мите отбори в световен мащаб. Интерес 
към играча на „Славия“ има и от страна 
на италианските „Ювентус“ и „Интер“.

„Въпреки крехката си възраст Велков 
вече изигра 19 мача за клубния си отбор 
в българското първенство, а освен това 
записа и срещи с националната фланел-
ка“, пишат за младия талант на Острова.

Според изданието от „Юнайтед“ са 
решени да подобрят школата си, търсей-
ки и таланти в чужбина. „Червените дя-
воли“ са пратили скаути дори в Мароко, за 
да наблюдават младежите до 17 години.

Уругваецът вече е лидер при гол-
майсторите на Висшата лига със 17 
попадения в 11 мача.

Звездата на „Ливърпул“ Луис Суарес бе 
избран за най-добър футболист във Висша-
та лига за 2013 г. Уругвайският голмайстор 
бе високо признат, въпреки че се замеси в 
серия от скандали през изминалата година.

Нападателят на „Ливърпул“ стартира 
сезона с наказание от 10 мача, след като 
ухапа по ръката защитника на „Челси“ Бра-
нислав Иванович, а преди това бе обвинен в 
расизъм. Последва шумна трансферна сага 
и конфронтация с феновете, породена от 
желанието му да напусне „Анфийлд”.

Въпреки всичко уругваецът доказа, че е 
страхотен футболист и вече е лидер при 
голмайсторите на Висшата лига със 17 по-
падения в 11 мача. „Ливърпул“ пък е на 2-ро 

място в класирането на 2 т. зад водача 
„Арсенал“.

„Тази награда е специална за мен, за-
щото отразява упоритата ми работа на 
терена. Всеки знае за моите проблеми и 
годината бе трудна. След като се върнах 
на терена обаче, аз забравих за всичко 
това. „Ливърпул“ започва да реализира по-
тенциала си. Важно е да останем задруж-
ни и да продължаваме напред”, коментира 
Луис Суарес.

Снимки Християн Сапунджиев

рян - личен треньор на Иво 
Ангелов и селекционер на 
националния отбор по кла-
сическа борба, е треньор 
на 2013 г. Втори остана 

националният селекцио-
нер по волейбол мъже Ка-
мило Плачи, а трети - на-
ставникът на „Лудогорец” 
Стойчо Стоев.
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В следващия брой 
очаквайте

МАРШРУТИ

ИМОТИ

ИНТЕРВЮ

Инж. Светослав Глосов, 
председател на Камарата 
на строителите в България

Очаквам догодина 
правителството да внесе 
кодекс за строителството

Възстановяването  
на имотния пазар 
продължава през 2014 г.

Зимна приказка 
за Ротенбург

КСБ 
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Людмил Митакев

Коледа е веднъж в година-
та. Традицията повелява всеки 
близък човек да получи подарък. 
Колкото дарът е по-изтънчен, 
толкова е по-добре. Всяка го-
дина се правят и своеобразни 
класации, но тази за 2013 г. оп-
ределено ще бъде оглавена от  
известната фирма от Германия 
„Фалке”. Тя пусна на пазара

най-скъпите чорапи в света

Луксозният артикул струва 
… 726 британски  лири. Произ-
веден е от изключително рядка 
вълна, получена от перуанско-
то животно викуня, което е 
вид лама. То е под закрилата 
на местните власти като за-
страшено и може да бъде стри-
гано само веднъж на две години. 
Дори и да сте мераклии обаче, 
доста трудно ще се сдобиете с 
ценния подарък, защото компа-
нията пусна лимитирана серия 
от едва 10 чифта чорапи. Те са 
в светлокафяв цвят, каквато е 
вълната на викунята. 

От същата ценна прежда 
„Фалке” пуснаха в продажба и 
лимитирана серия от 20 пуло-
вера на цена 2015 британски 
лири бройката. От сайта на 
производителя уверяват, че 
вълната на викунята е най-скъ-
пата в света и струва почти 
колкото златото. Тя е много 
по-мека, по лека и по-топлеща 
от всяка друга. Миналия век об-
леклата, изработени от нея, са 
били сред любимите на много 
известни личности като Грета 
Гарбо, Марлене Дитрих и Нат 
Кинг Кол.

Всяка нация си има  
предпочитанията

Тази година в Германия за 
празниците ще бъдат похарче-
ни повече от 80 млрд. евро. Мъ-
жете предпочитат козметика, 
защото е известно, че немците 
са шампиони в света по употре-
ба на средства за разкрасяване. 
Жените са традиционно на-
строени. Повечето от тях спо-
делят мисълта, че диамантите 
са най-добрият техен приятел. 
Неочакван резултат даде пред-
празнично допитване на соци-
олозите във Великобритания. 

Децата предпочитат за 
Коледа пари вместо по-
даръци. Според анкетата 
близо две трети от под-
растващите на възраст 
между 8 и 16 години са до-
волни да получат британ-
ски лири за празниците. 
Анкетата, обхванала над 
2000 подрастващи и роди-
тели, показва, че повечето 
тийнейджъри искат да уп-
ражняват контрол върху 
това какво им се подарява, 
вместо да бъдат изнена-
дани с безвкусни дрехи или 
остаряла музика.

Междувременно друго 
проучване посочи, че по-
даничките на Нейно Ве-
личество биха изкарали 

щастливо празниците, ако по-
лучат коледен подарък за около 
300 лири, което представлява 
половината от седмичното въз-
награждение на любимия.

Средностатистическата 
годишна заплата на британския 
мъж е малко над 30 хил. лири. 
Британките получават средно с 
шест хиляди по-малко годишно. 
От изследването става видно, 
че когато дамите очакват ко-

ледни подаръци от партньо-
ра, в главите им неизбежно 

се въртят някакви цифри. 
Мъжете на Острова са два 

пъти по-скромни в това отно-
шение. 

Те биха искали любимата им 
да похарчи за тях за коледна из-
ненада една трета от седмич-
ната й заплата, което прави 
само 155 лири.

Разбира се, колкото по-го-
лям е доходът на партньора, 

толкова растат и изис-
кванията. 

При богатите е раз-
лично 

Те не си подаряват 
грозни вратовръзки, а писал-

ки за 1,28 млн. долара. Уника-
тът Diamante, както са наре-
кли продукта си дизайнерите 
от Aurora, е произведен от 
изключително скъпа платина, 
покрита с 30-каратови диаман-
ти, които се допълват от над 
2000 други скъпоценни камъни, 
носещи сертификата DeBeers. 
Самият писец пък е изработен 
от 18-каратово злато. Освен 
че струва изключително скъпо, 
това ювелирно бижу не е лесно 
да се купи от всеки, дори той 
да разполага със свободни 1,28 
млн. долара. Причината е, че 
всяка година Aurora произвежда 
само по една писалка Diamante, 
а клиентът може да поръча тя 
да бъде допълнително персона-
лизирана с герб или лик. 

Ако не се вредите за този 
подарък, изненадайте домаки-
нята с прахосмукачка с 24-ка-
ратово златно покритие. Ще 
излезе и по-евтино – само 
625 хил. британски лири. Уре-
дът е цяло произведение на 
изкуството, макар че хората, 
които могат да си позволят 
подобно чудо на техниката, 
никога не чистят, защото си 
имат прислужници.

Дизайнерската маса за би-
лярд също е на челно място в 
класациите и струва 42 хил. 
долара. Тя е с прозрачна по-
върхност от закалено стъкло и 
включва комплект топки, триъ-
гълник и щеки.

Любителите на модерните 
технологии могат да зарадват 
близките си с USB. Устрой-
ството е с диаманти, украсено 
от Сваровски, струва 20 хил. 
долара и има 32 GB памет.

çà

Чорапи като 
за световно

Писалката 
Diamante е 
еднолично на 
върха

Прекрасно е да се играе на дизайнерска маса

Чудото на 
техниката 
за повече 
от половин 
милион долара

Каква ли 
информация 

ще съхранява 
това бижу

в в

ж Св в Г в

аквам догодина

Инж. Емил Костадинов, 
председател на 
парламентарната Комисия 
по инвестиционното 
проектиране:
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Когато жената 

каза на мъжа си, 

че си е купила 

нови обувки: 

кожени, сиви и с каишка, 
той въобще не подозираше, 
че са ТРИ чифта.

Надявам се на 
премественост 

на тази идея от 
следващото 

правителство 
и проектът да 

доведе до реформа 
на съдебната система.
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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MS-POLYMER 2730
(600 ml)

Цени за членове на КСБ

Разполагаме с постоянни 
наличности на склад от 
сив материал

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/661479, факс 046/665480
e-mail: abc_en@mail.bg

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
А КАЧЕСТВО - DINEA 
BROWN FILM
36 броя обръщаемост SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 

ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

8,30 лв./бр.44,00 лв./бр. 0,38 лв./кг - кварц
0,50 лв./кг - корунт

Уважаеми колеги,
В този брой ще продължим с описанието на аквапарка, намиращ се в хотелски комплекс Sol luna 

bay в Бяла, като ви представим и неговите водни атракции и басейни.
Аквапаркът разполага със следните водни пързалки: ролба, водна тръба, трипистова пързалка и 

„камикадзе”. Общата им дължина е 241,82 м, като ролбата е 116,26 м и стартова височина 13,85 м, 
водната тръба е с дължина 68,00 м и стартова височина 11,55 м, трипистовата пързалка е с дължи-
на 18,62 м и стартова височина 5,05 м и „камикадзето” - с дължина 38,94 м и стартова височина 8,85 
м. Три от водните пързалки - ролба, водна тръба и „камикадзе” - стартират от различни етажи на 
една обща стартова кула, а трипистовата пързалка започва от бункера. Интересното при водната 
тръба е, че в два сектора има осветление, което създава допълнителна атракция. То е постигнато 
чрез концентрични пръстени от прозрачна пластмаса по периметъра на двата сектора, през които 
преминава дневна светлина. Спускащите се по ролбата се приземяват в басейн с водна площ 44 м2 
и воден обем 49 м3, а спускащите се по останалите три пързалки се приземяват в два басейна, раз-
положени на две нива, с обща водна площ 140 м2 и общ воден обем от 163 м3. Басейнът на по-горното 
ниво, в който се приземяват спускащите се от трипистовата пързалка, се намира точно над архео-
логическата находка. Водата от него прелива и пада в долния басейн, в който става приземяването 
от „камикадзето” и водната тръба. На долното ниво е разположен и детски басейн, в който има 
пиратски кораб с пързалки и заек пързалка. На самия борд на басейна са разположени и два делфина.

Пречистването на водата в трите басейна се осъществява посредством пясъчни филтри и 
циркулационни помпи, намиращи се в техническите помещения до самите съоръжения. Засмукването 
на водата и за трите басейна става посредством скимери. Засмукването от хидросистемите за 
водните пързалки става от предвидените за това смукателни резервоари с решетки от неръждаема 
стомана. Това е направено с цел безопасност на посетителите поради големия дебит на помпите. 
Облицовката на басейните е изпълнена с порцеланови плочки, като за всички стълби за излизане са 
предвидени специални набраздени плочки против подхлъзване. Басейните са фугирани с епоксидни 
смеси.

Всички стълби и стартови площадки са обезопасени чрез предпазни парапети, а за излизането 
от басейните са предвидени перила. На старта и финала на всяка пързалка, както и на територията 
на целия аквапарк са разположени камери, които следят за безопасността на посетителите.

Басейните разполагат с ефектно подводно LED осветление с 16 програми, което е синхронизи-
рано и дава възможност и трите съоръжения да са с еднакъв цвят във всеки един момент.

В следващия брой очаквайте да ви запознаем с големия открит басейн, намиращ се в голф комплекс 
Light house golf resort, Балчик.


