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Емил Христов

„Убедена съм, че 2014 г. ще 
бъде по-добра за бранша“ - това 
заяви в интервю за в. „Строител“ 
Десислава Терзиева, министър 
на регионалното развитие. „Ще 
стартират проекти както по 
настоящите, така и по новите 
оперативни програми. Същевре-
менно правителството задели в 
бюджет 2014 близо 500 млн. лв. за 
нов инвестиционен фонд, чиито 
средства ще се влагат основно в 
инфраструктурни проекти“ - до-
пълни тя. 

„Променихме стратегическо-
то планиране на инвестициите 
за новия програмен период 2014-

2020 г. Ще се даде възможност 
за изцяло електронно кандидат-
стване и за процедура на директ-
но предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по ОП „Региони 
в растеж”, каза още Терзиева. 

По думите й за първи път 
от 20 години ще започне да се 
инвестира в строителство и 
рехабилитация на язовири за 
питейни нужди. Ще стартира 
доизграждането на два таки-
ва – „Луда Яна” край Панагюри-
ще и „Пловдивци“ край Рудозем, 
както и рехабилитацията на яз. 
„Студена” и пречиствателната 
станция за Перник. Тези проек-
ти трябва да бъдат изпълнени 
до 2017 г. „Те са стратегически 

за сектора, но е необходимо да 
се правят и малки стъпки, за да 
може още от догодина да имаме 
първите резултати. Затова раз-
работихме програма за решаване 
на проблема със сезонния и цело-
годишния воден режим в някои на-
селени места. В нея са включени 
28 проекта за приоритетни за 
изграждане водопроводи и съоръ-
жения на обща стойност близо 
35 млн. лв.“, обясни министърът.

„През 2014 г. очаквам подо-
брената бизнес среда и намаля-
ването на административната 
тежест да стимулират бизнеса 
да инвестира в ново строител-
ство“, подчерта Терзиева в ин-
тервюто за в. „Строител“.

Ще стартират проекти както по настоящите, 
така и по новите оперативни програми

Снимка Денис Бучел
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СЕВЕРНА СТЕНА

Добре, че тази седмица бай Марин 
прекара при сина си в големия черно-
морски град, иначе щеше да стане 
свидетел поне на две събития, които 
пряко щяха да го засегнат…

Първото стана през нощта. На 
острия завой с обратен наклон насред 
родното му село в Конявската планина 
един албански ТИР, натоварен с бяла 
техника от световноизвестен завод 
край Пловдив, не успя да влезе добре в 
завоя, задната му част поднесе и се 
заби в стената на „изпречилата” се 
къща. Колоните, трегерите и поясът 
издържаха на удара, но последната ко-
лоос здраво удари тухлената стена и 
почти я събори, а колелото не издържа 
и се откъсна от главината. Албански-
ят шофьор слезе от кабината, хвана 
се за главата и почна да звъни от мо-
билния.

На сутринта дойде полиция,  а 
влекач отмести ТИР-а, за да отпу-
ши пътя към границата. Съседът на 
бай Марин имаше ключ от вратата и 
комшиите направиха оглед на щета-
та, като знаеха, че къщата не е за-
страхована. Северната стена беше 
на коридора, така че вътре нямаше 
особени поражения. Само едно огле-

дало беше дало фира…
На обяд стана интересно. Момче-

тата от строителната фирма, които 
изграждаха корекцията на реката, се 
организираха бързо. Докараха варов 
разтвор, пясък, цимент и скеле, за да 
укрепят стената. После бързо-бързо 
очукаха тухлите от старата зидария 
и за има-няма някакви си три часа от 
пораженията на стената не остана 
и следа. Албанецът и той помагаше. 
Оказа се, че баща му е един от голе-
мите строители на Дурас, участвал 
активно в реставрацията на огро-
мния градски амфитеатър, който е 
сред паметниците от Античността, 
достигнали до наши дни. 

Огледало обаче нямаше откъде да 
купят.

След два дни „ваканцията” на на-
шия герой свърши. На спирката го 
спряха няколко акрани и му разказаха 
какво беше станало. Бай Марин само 
се прекръсти, после слезе в мазето 
и изтърколи пред къщата буренцето 
с вино…

   

От тухларната 
Георги Сотиров

Тухла четворка

Десислава Бакърджиева

Столичната община ще стартира 
конкурс за най-добър модел за екосели-
ще през следващите седмици. Идейните 
проекти трябва да включват сгради с 
почти нулева консумация на енергия и да 
са с възможност за изграждане от типа 
„Направи си сам“. Участниците трябва 
да заложат и на използването на еколо-
гични строителни материали, както и на 
внедряването на възобновяеми енергийни 
източници (ВЕИ). За разработването на 
модела е избран терен на територията 
на с. Мрамор в район „Връбница“, който 
притежава всички необходими характе-
ристики да се превърне в зелено селище.

Предложения за участие ще се при-
емат до 21 февруари. Всички подадени 
идеи ще бъдат разгледани от техниче-

ска комисия, след което ще се проведе 
журиране. Група от доказани специалисти 
в областта на архитектурата, градоу-
стройството, екологичното строител-
ство и ВЕИ ще решат кой е най-добрият 
модел. Победителят ще получи възмож-
ността да доразработи идеята си в съ-
трудничество с екип от експерти.

Конкурсът за екоселище е част от 
двугодишния проект Mild Home. Той се 
изпълнява по Програмата за трансна-
ционално сътрудничество „Югоизточна 
Европа” 2007-2013 от Столичната об-
щина съвместно с Българската търгов-
ско-промишлена палата и Европейския 
институт по труда. Водещ партньор по 
проекта е Съюзът на търговските ка-
мари на регион Венето, Италия. В него 
участват още партньори от Румъния, 
Австрия, Унгария, Гърция и Сърбия. 

Десислава 
Бакърджиева

Приключи рехабили-
тацията на 24,8 км от 
второкласния път II-37 
Батак - Доспат. Проек-
тът е включен в лот 24 
на Оперативна програма 
„Регионално развитие” 
2007-2013 г. Общата му 
стойност е 12 433 488 лв., 
като 10 568 465 лв. се оси-
гуряват от Европейския 
фонд за регионално разви-
тие (ЕФРР), а останала-
та част - от националния 
бюджет.

Ремонтираният учас-
тък е от ключово значе-
ние за региона. Трасето 
II-37 е най-прекият път 
между общините Батак 
и Доспат, както и между 
областите Пазарджик и 
Смолян. Той осигурява и 
връзка с автомагистрала 
„Тракия” при пазарджишко-
то село Гелеменово, както 
и с път I-8 София - Плов-
див. Отсечката дава дос-
тъп и до туристическите 
забележителности в райо-
на - язовирите „Доспат”, 
„Широка поляна”, „Беглика”, 
„Голям Беглик” и „Тошков 
чарк”.

Придвижването по 
рехабилитирания пътен 
участък вече е по-бързо 
и безопасно. По време на 
строителните дейности 
са положени основни, из-
равнителни и износващи 
асфалтови пластове. Въз-
становени са банкетите, 
подменени са бетонни 
бордюри, стоманени пред-
пазни огради, вертикална 
сигнализация, обновена е 
пътната маркировка. Из-
вършени са ремонтно-въз-
становителни работи на 
шест големи съоръжения, 
три от които са над Ста-
ра река.

Строително-монтаж-
ните дейности са из-
пълнени от ДЗЗД „Батак 

2011”,  в което влизат 
фирмите „Интегрира-
ни пътни системи“ АД и 
„Пътища“ АД. Надзорът е 
осъществен от ДЗЗД „Ин-
фраструктура - Пътища”, 
което включва „Пловди-
винвест“ АД и „Гама Сър-
висиз“ ЕООД. Договорът 
за строителство е за 11 
999 995 лв., а за надзор - 
73 680 лв.

През 2012 г. приключи 
рехабилитацията на лот 
25 от ОПРР, по който бе 
ремонтиран друг участък 
от път II-37 в отсечка-
та Батак - Доспат от 
185+487 до км 211+138. С 
реализирането на двата 
проекта са обновени общо 
50 км от път II-37.

Ремонтът на участъка ще допринесе за устойчивото 

развитие в региона

Мирослав Еленков

През декември 2013 г. 
общият показател на биз-
нес климата бележи нама-
ление спрямо равнището 
си от предходния месец с 
3,4 пункта, сочат данните 
на Националния статис-
тически институт. Вло-
шаване има при промишле-
ността, строителството 
и търговията на дребно. 

Показателят „биз -
нес климат в строител-
ството” спада с 9,1 пунк-
та поради увеличения 
песимизъм в оценките. 
Същевременно данните 
на института отчитат и 

увеличение на броя на кли-
ентите със закъснения в 
плащанията. 

Несигурната икономи-
ческа среда, конкуренция-
та в бранша и финансови-
те проблеми продължават 
да са основните фактори, 
затрудняващи дейността 
в отрасъла, като през де-
кември се наблюдава нама-
ление на негативното им 
влияние. По отношение на 
продажните цени по-голя-
ма част от мениджърите 
очакват те да останат 
без промяна през следва-
щите три месеца.

Съставният показател 
„бизнес климат в промиш-

леността” се понижава с 
3,2 пункта в сравнение с 
ноември. Същевременно 
и очакванията на компа-
ниите по отношение на 
производствената актив-
ност през следващите ме-
сеци са по-резервирани.

От НСИ отчитат, че 
съставният показател 
„бизнес климат в сектора 
на услугите” се увеличава 
с 1,4 пункта спрямо но-
емврийското си равнище 
главно поради по-благо-
приятните очаквания на 
стопанските ръководите-
ли за бизнес състоянието 
на предприятията през 
следващите шест месеца.

www.tondach.bg    

TONDACH®
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В първите дни на новата година са два от 
най-тачените празници у нас - Богоявление и Ива-
новден. Според православния календар празникът 
Йордановден ознаменува кръщението на Исус Хри-
стос от Йоан Кръстител в р. Йордан. В момента 
на кръщението небето „се отваря” и Светият дух 
слиза при Христос във вид на гълъб и се разнася 
глас: „Този е Моят възлюбен Син, в когото е Моето 
благоволение”. 

След Богоявление почитаме паметта на свети 
Йоан Кръстител и Предтеча. Традицията на този 
ден по нашите земи е стара и богата. Йоан е по-
следният от старозаветните пророци, предсказал 
идването на Спасителя Исус Христос. 

На 6 и 7 януари празнуват редица именници от 
управителните органи на Камарата на строителите 
в България, представители на институциите, свърза-
ни с бранша, както и многобройни колеги. 

Затова да ги зачетем с „Честито! Да ви е живо 
и здраво името!” 

Честит празник на:
Иван Мирински - зам.-председател на УС на КСБ
инж. Иван Бойков - изпълнителен директор на КСБ 

и член на Съвета на директорите на в. „Строител“
Йорданка Маркова - председател на ОП на КСБ 

- Пловдив
Иван Семов - член на Комисията за воденето, 

поддържането и ползването на ЦПРС.

Екипът на в. „Строител“ честити имения ден и 
на арх. Иван Данов, министър на инвестиционното 
проектиране, и му желае много успехи през новата 
2014 гдина!

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

Инж. Джани Антова,
Свилена Гражданска

Председателят на Ка-
марата на строителите 
в България инж. Светослав 
Глосов ще вземе участие 
в официалната делегация 
водена от министъра на 
инвестиционното проек-
тиране арх. Иван Данов 
в Кралство Мароко. Ви-
зитата ще се проведе в 
началото на януари (08.01-
12.01.2014 г.).

Инж. Светослав Глосов, 
който е и зам.-председател 
на Конфедерацията на ра-

ботодателите и индустри-
алците в България, бе опре-
делен за почетен консул на 
Кралство Мароко в Пловдив 
с решение на Министер-
ския съвет по предложение 
на българското правител-
ство и Кралство Мароко 
през юни 2013 г. Той встъ-
пи официално в длъжност 
през октомври с.г., когато 
в резиденцията на север-
ноафриканската страна  
у нас Н. Пр. посланик Лати-
фа Ахарбаш официално му 
връчи документа, с който 
инж. Глосов зае позицията. 

Предварителната про-

грама предвижда българ-
ската делегация да се 
срещне с министри и зам.-
министри от мароканско-
то правителство, както 
и с представители на ра-

ботодателските органи-
зации в Казабланка, за да 
обсъдят възможностите 
и условията за бизнес и за 
навлизане на наши фирми 
на мароканския пазар.

Емил Христов

Обединението ХПВС – ССТ ще е изпълнител на стро-
ителството на Северната скоростна тангента, реши 
Върховният административен съд (ВАС). Той отхвърли 
като неоснователна жалбата на италианския консорци-
ум „Салини – Импреджило” срещу решението на Комисия-
та за защита на конкуренцията (КЗК) по казуса. 

ХПВС – ССТ включва „Хидрострой” АД, „Водстрой 98” 
АД, „Пътни строежи Велико Търново” АД, „Пътинжене-
рингстрой” АД и „Пътстрой Бургас” ЕООД. 

С решението си съдът постановява, че няма нару-
шения при избора на изпълнител, който е направен съо-
бразно указанията на КЗК и ВАС. 

Проектът за изграждането на Северната скоростна 
тангента на София беше прехвърлен от ОП „Транспорт” 
към ОП „Регионално развитие” с цел да се спасят неус-
воени средства. Отсечката е част от трасето София 
– Калотина и е с дължина 16,5 км.

Елица Илчева

В последните дни на старата 
година фонд „Земеделие” одобри 
още 10 проекта по мерките за на-
сърчаване на туристическите дей-
ности и за обновяване и развитие 
на населените места. Те ще полу-
чат 10,4 млн. лв. от Програмата 
за развитие на селските райони 
(ПРСР).

По мярка 321 – за услуги за насе-
лението и икономиката в селските 
райони, са подкрепени шест предло-
жения със субсидия от 6 794 232 лв. 

Пет от тях са на общини, които ще 
изградят пречиствателни станции 
за отпадни води. Шестият проект 
е за ремонт на читалищен култу-
рен център в Обзор. 

Със средства по мярка 322 – за 
обновяване на населените места, 
в Пордим ще се рехабилитират 
улици, а в Бойчиновци – площадни 
пространства и детска площадка. 
Предвидена е и реставрацията на 
църквата „Св. Николай Мирликий-
ски” в Трън. Субсидията за тези 
проекти е 3 289 395 лв.

С други 307 405 лв. по мярка 

313 - за развитие на туристически 
дейности, ДФ „Земеделие” подкре-
пи плановете на Чавдар да изгради 
туристически увеселителен парк. 
Макар и една от най-малките об-
щини по брой на населението в Бъл-
гария, тя е пример за водене на ус-
пешна политика по подготовката 
и реализацията на редица проекти, 
финансирани със средства от ЕС и 
републиканския бюджет. Размерът 
на направените инвестиции през 
последните години на глава от на-
селението я нарежда сред водещи-
те местни власти в страната.

Строителството на 
недовършената мулти-
функционална спортна 
зала в центъра на Русе ще 
бъде подновено през след-
ващите седмици. Стро-
ежът, който е стартирал 
преди 30 години, ще бъде  
размразен благодарение 
на осигурените от държа-
вата 2 млн. лв. С отпус-
натите средства община 
Русе и частният инвес-
титор „Мол Русе Инвест” 
ООД, образуващи смесе-
ното дружество „Проект 
Русе”, подписаха договор 
за покупко-продажба на 
част от подземните га-
ражи на сградата.   

Новата мултифунк-

ционална зала ще бъде 
една от най-модерните в 
България. В нея ще се про-
веждат не само спортни, 
но и културни мероприя-
тия. Обектът ще разпо-
лага с 5600 седящи места 
и ще е с капацитет 8000 
души. За окончателното 
изграждане и оборудване 
на зданието ще са необ-
ходими около 15,5 млн. лв. 
Предвижда се да бъдат 
осигурени още 7 млн. лв. 
от държавната хазна, с 
които общината ще за-
купи останалите гаражи 
на центъра. Очаква се 
спортната зала да бъде 
окончателно завършена 
през февруари 2015 г.

Делегацията е водена от 
арх. Иван Данов, министър на 
инвестиционното проектиране 

Снимка Денис Бучел

Обявяването на покани за подаване на проектни 
предложения по програмата БГ 08 „Културно наследство 
и съвременни изкуства“ е предвидено да започне през 
следващите седмици. Средствата ще са от Норвежкия 
финансов механизъм. Срокът за подаване на проектни 
предложения е 3 месеца от датата на публикуване на 
съответните покани. Те са насочени към реновиране на 
сгради културно наследство. Общият бюджет на финан-
совия механизъм е 16,5 млн. евро. Предварително е дого-
ворено, че Музеят за съвременно изкуство в София ще 
получи 2,5 млн. евро за довършителни работи. 
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Емил Христов

Направена бе първа-
та копка на Център за 
рехабилитация „Преобра-
жение” - Сапарева баня. 
Комплексът ще бъде в 
местността Света Бо-
городица. Инвеститор е 
„Аква Трийтмънт” АД, в 
което акционери са общи-
на Сапарева баня и фонд 
„Закон, справедливост и 
милосърдие” от Русия. В 
споразумението е зало-
жено центърът да е със 
статут на предприятие 
с дялово участие на всяка 
от страните. Община-
та участва с непарична 
вноска - предоставяне на 
терена за строителство. 
Финансирането на стро-
ителството ще се осъ-
ществи изцяло от фонда. 
Инвестицията ще е за над  
18 млн. лв. Планира се да 
бъде направен допълните-
лен път към обекта, за да 
не се пречи на жителите и 
гостите на Сапарева баня 
и региона. 

Проектант  и  гла -
вен изпълнител е Bolkan 
Construction. Реализаци-
ята на проекта ще бъде 
пример за осъществено 
на практика успешно ПЧП. 
Според изпълнителите 
на строителните дей-
ности след започването 
на функционирането му 
центърът ще осигури над 
300 нови работни места. 
Икономическият ефект 
от създаването ще бъде 
за целия регион както по 
отношение на привличане-
то на туристи, така и на 
инвеститори. „Искам да 
благодаря на възложите-
лите за това, че се дове-

риха на Bolkan Construction 
като главен изпълнител на 
този обект. За мен като 
строител той е едно го-
лямо предизвикателство, 
защото такъв център 
в тази част на Европа 
няма. Искам и да благодаря 
на екипа от проектанти, 
които в кратки срокове 
успяха да направят този 
проект“, каза инж. Свето-
слав Глосов, представител 
на изпълнителя.

На събитието при-
състваха кметът на Са-

парева баня инж. Сашо 
Иванов, зам.-председате-
лят на УС на акционерно 
дружество „Аква Трийт-
мънт“ и официален пред-
ставител на руския фонд 
„Закон, справедливост и 
милосърдие“ Атанас За-
фиров, общински съветни-
ци и жители на Сапарева 
баня.

В рехабилитационния 
център ще се извършват 
специални лечебно-про-
филактични дейности за 
възстановяване и лечение 

на държавни служители 
на Руската федерация и 
членове на техните се-
мейства. В него ще има 
и възможност за свобо-
ден прием на граждани от 
РФ, Румъния и България. 
Други услуги, които ще се 
предлагат, са рехабилита-
ция на слединфарктно и  
слединсултно състояние, 
на заболявания на сърдеч-
но-съдовата система, как-
то и СПА процедури.

Хотел „Преображение“ 
ще разполага с леглова 

база с 200 стаи. Предвиж-
дат се и места за хора в 
неравностойно положение. 
Посетителите на балне-
ологичния център ще мо-
гат да ползват вътрешни 
и външни басейни с мине-
рална вода, зала с лечеб-
ни душове, зона с лечебни 
вани и басейни, солна пе-
щера и лекарски кабинети. 

Лечебно-диагностич-
ният център ще разпола-
га с топла връзка с балне-
оложката зона, с аптека, 
сектор педиатрия и други. 
В него ще има и панорамно 
кафене - градина. 

Фонд „Закон, справед-
ливост и милосърдие“ с 
президент Вадим Игоревич 
Поспелов, известен генетик, 
професор и доктор на меди-
цинските науки, е създаден 
през 2011 г. Той има за цел 
да оказва социално, медицин-
ско, правно и информационно 
съдействие на служителите 
на съдебната система и 
техните семейства. 

Силите на организа-
цията са насочени към 
прилагане на многостран-
на програма за високо-
технологична медицинска 
помощ на членовете на съ-
дийската общност. Сред 
настоятелите й са най-
големите правителствени 
агенции на РФ. 

Искам да честитя първата копка и по-
желавам да се съберем също толкова мно-
го хора и на откриването на обекта. На-
дявам се с този проект да допринесем за 
развитието на Сапарева баня като цен-
тър за рехабилитация в България. За мен 
е чест от името на нашите партньори и 
инвеститори от Русия да изразя радост, 
че нашата мечта вече се визуализира и 
след две години ние ще можем да се пох-
валим с един нов и красив център за спе-
циални лечебно-профилактични дейности. 

Вие виждате, че в община Сапарева 
баня всички вече мислят в перспектива 
и са решени да развиват още повече ра-
йона. Обектът от своя страна ще бъде 
нещо уникално и невиждано за България. 
Тук се съчетават прекрасната природа 
и термалната лечебна вода, които за-
едно с най-съвременните постижения 
в генетичната медицина ще лекуват 
хиляди хора. Инвеститорите от фонда 
смятат, че от всички места, които бяха 
обиколени през последните няколко го-

дини, Сапарева баня е най-подходящото. 
Сериозната работа по изграждането на 
този център тепърва предстои. Ком-
плексът е проектиран за 280 постоянно 
пребиваващи. Говорим и за изключител-
но голям брой посетители - над 2000 
души дневно. Това ще донесе на района 
и възможността за откриване на нови 
работни места. Нашата цел е да бъдат 
осигурени минимум 300. 

Атанас Зафиров, зам.-председател на УС на акционерно 
дружество „Аква Трийтмънт” и официален представител 
на руския фонд „Закон, справедливост и милосърдие”:

Инж. Сашо Иванов, кмет на общината:

Н а ш е т о 
партньорство 
се зароди още 
през февруари 
2011 г., когато 
за първи път 
се срещнахме с 
представители 
на фонд „Закон, 
справедливост 
и милосърдие“. В 
началото Сапа-

рева баня не беше запланувана в техните 
виждания за инвестиции в България, но за 
щастие те харесаха нашия град.

Успяхме да запознаем нашите гости 
от Русия не само с възможностите за ле-
чение, но и с красивата ни природа. Мога 
да заявя съвсем спокойно, че природните 
дадености, които имаме, ни помогнаха 
да осъществим този проект. Общината 
от своя страна ще осигури пълно съдей-
ствие. Аз имах възможност да отида в 
Москва през май 2011 г., когато се запоз-
нах с условията на публично-частното ни 

Реализацията на проекта в Сапарева баня ще бъде пример за успешно публично-частно партньорство

Според изпълнителите 

на строителните 

дейности след започване 

на функционирането му 

рехабилитационният 

център ще осигури над 300 

нови работни места, а 

икономическият ефект от 

създаването ще бъде за целия 

регион както по отношение 

на привличането на туристи, 

така и на инвеститори

Първа копка на Център за рехабилитация „Преображение" в Сапарева баня

Снимки Денис Бучел

партньорство. След тази моя среща бях 
сигурен, че център за рехабилитация в Са-
парева баня ще има. През 2013 г. процеси-
те също се движеха много добре и въпреки 
кратките срокове на проектиране мисля, 
че всички се справиха отлично. Процеду-
рите бяха спазени и всички изисквания на 
закона бяха изпълнени. В продължение на 
няколко месеца се извършваха и необходи-
мите геоложки проучвания и благодаре-
ние на тях е избрано правилното място, 
където да бъде изграден този център. 
Районът е доста тежък, но с общи усилия 
прилежащата инфраструктура ще бъде 
значително подобрена. Участието на об-
щина Сапарева баня в публично-частното 
партньорство е 25%, като то се изразява 
в предоставяне на терена за строител-
ство, а финансовото осигуряване е от 
страна на фонда. Центърът за рехаби-
литация „Преображение“ е изключително 
важен за нас, защото той ще предостави 
нови работни места за населението на 
общината. Сигурен съм, че всичко ще бъде 
изпълнено в сроковете, които са гаран-
тирани от фонда „Закон, справедливост 
и милосърдие“.
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Приоритети остават енергийната ефективност, 
развитието на мобилността и жп транспортът

Невена Картулева

Европейският съюз заработи 
по 7-годишния евробюджет за пе-
риода 2014 – 2020 г. С него влизат 
в сила и нови правила за отпуска-
не на средства от европейските 
фондове. Парите за кохезионната 
политика в размер на 366 млрд. 
евро ще бъдат насочвани към 
мерки за растеж и заетост, ма-
лък и среден бизнес, информацион-
ни и комуникационни технологии, 
изследвания и иновации, както и 
за справяне с климатичните про-
мени и енергийната зависимост. 
Получаването на средствата ще 

е обвързано с наличието на на-
ционални стратегии, ориентира-
ни към измерими икономически и 
социални резултати, и ще зависи 
от спазването на финансовата 
дисциплина и от ефективността 
на системата за обществени 
поръчки в съответната страна.

Регламентите за кохезион-
ната политика влязоха в сила с 
публикуването им в Официалния 
вестник на ЕС. Според правната 
рамка приоритет ще бъде пре-
минаването към нисковъглеродна 
икономика във всички сектори 
чрез насърчаване на производ-
ството и разпространението на 

енергия, добивана от възобновя-
еми източници, ще се подпомага 
и енергийната ефективност в 
обществената инфраструктура. 
Освен това ще се инвестира в 
развитие на мобилността чрез 
морски транспорт, пристанища, 
мултимодални връзки и летищ-
на инфраструктура. Фокусът в 
пътния сектор ще бъде поста-
вен върху разработването и ре-
хабилитацията на всеобхватни, 
висококачествени и оперативно 
съвместими железопътни сис-
теми и насърчаване на мерки за 
намаляване на шумовото замър-
сяване. Парите от фондовете ще 

се използват и за повишаване на 
институционалния капацитет на 

публичните органи и администра-
цията.

Мирослав Еленков

Сигналите за възстановяване в ев-
розоната, която вече излезе от рецесия 
през второто тримесечие на годината, 
се отразяват положително на икономиче-
ската активност в страните от ЕС11, 
присъединили се към Европейския съюз 
след 2004 г.

Техните икономики постепенно се съ-
живяват след забавения старт в начало-
то на 2013 г., съобщиха от Световната 
банка, позовавайки се на данните от по-
следния си редовен икономически доклад. 
Анализът включва България, Румъния, 
Хърватия, Словения, Чехия, Словакия, Ун-
гария, Полша, Естония, Латвия и Литва.

Очакванията на финансовата инсти-
туция за растежа на икономиката у нас 

през следващата година са за 1,7%. За 
страната ни се препоръчва да се пред-
приемат реформи на пазара на труда, за 
да се намали безработицата в условията 
на слабо възстановяване.

Световната банка очаква през 2014 г. 
икономическият растеж във всички дър-
жави от ЕС11 да стане по-балансиран и 
по-ориентиран към вътрешното търсе-
не. 

Докладът предупреждава, че стра-
ните продължават да са изправени пред 
значителни рискове от спад в икономика-
та. Растящите в глобален план лихвени 
проценти в съчетание с променливите 
капиталови пазари могат да забавят въз-
становяването в еврозоната и да попре-
чат на вътрешното търсене, в частност 
на инвестициите в региона на ЕС11. 

Мирослав Еленков

България пое от Армения председател-
ството на Организацията за черноморско 
икономическо сътрудничество (ОЧИС). По 
правило то се сменя на ротационен прин-
цип по азбучен ред. Следващият председа-
тел след Армения трябваше да бъде Азер-
байджан, но страната обяви, че не може 
да поеме ръководенето на организацията, 
и поиска отлагане. Така беше решено Бъл-
гария да застане начело на ОЧИС. 

Външният министър Кристиан Вигенин 
обяви, че председателството в периода 1 
януари – 30 юни 2014 г. ще има за основна 
задача да се активизира партньорството 
между организацията и други международ-
ни и регионални структури. За този пери-

од страната ни ще започне реализирането 
на съвместни проекти в енергетиката, 
транспорта, туристическата сфера и в 
областта на околната среда. България ще 
положи усилия за изпълнението на една от 
основните инфраструктурни инициативи 
на организацията – Черноморската около-
връстна магистрала, която ще допринесе 
за икономическия растеж и развитие на 
региона, увеличение на търговията и ин-
вестициите.

Началото на ОЧИС беше поставено на 
5 юни 1992 г. с подписването на Деклараци-
ята за черноморско икономическо сътруд-
ничество в Истанбул. В организацията 
участват Азербайджан, Албания, Армения, 
България, Гърция, Грузия, Молдова, Румъния, 
Русия, Турция и Украйна.

Вече е в сила Законът за иконо-
мическите и финансови взаимоотно-
шения с дружества, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен 
режим и техните действителни соб-
ственици. Според него компании, ре-
гистрирани в офшорни зони, няма да 
получават концесии или разрешения за 
търсене и проучване на полезни изко-
паеми в България. Те са изключени от 
участие в обществени поръчки и от 
приватизацията, включително на об-
щинско имущество. Законът бе пред-
ложен от депутатите от ДПС Йордан 
Цонев, който е и председател на парла-
ментарната Комисия по бюджет и фи-
нанси, и Делян Пеевски. Нормативният 
акт  предвижда забрана за участие на 
офшорки в общо 28 дейности. Той влезе 

в сила на 1 януари 2014 г. 
Регистрирани в офшорни зони дру-

жества няма да могат да кандидат-
стват за преференции от държавата 
като инвеститори, да участват в 
публично-частни партньорства и да 
придобиват земи и гори от държава-
та. Нормативният акт забранява соб-
ственост в професионалните спорт-
ни клубове, в мобилните оператори, 
в енергийните и водните компании, в 
радио- и телевизионните оператори, в 
социологическите агенции, в компани-
ите, издатели на вестници, в органи-
заторите на хазартни игри. 

Засегнатите компании ще имат 
шестмесечен срок, за да приведат 
дейността си в съответствие със 
закона. 

С настъпването на новата годи-
на започна и данъчната кампания. Ако 
гражданите ползват електронната 
система на НАП, те ще получат 5% 
отстъпка. Всеки, който внесе задъл-
женията си до 10 февруари, също ще 
плати с 5% по-малко. 

За хората, които плащат налог 
върху хонорари, авторски договори или 
наем от фирма, досега той се взема-
ше авансово целогодишно. С промяна 
в закона от миналата година обаче 
бе решено последните три месеца да 
няма предварително удържане. 

„Промени има при единната смет-
ка“, обясни говорителят на данъчните 
Росен Бъчваров.

Досега самоосигуряващите се 
лица имаха възможност да подадат 
заявление и да посочат на данъчната 
администрация, че плащат здравни 
осигуровки, независимо че имат стари 
дългове. По този начин гражданите не 
губят здравноосигурителните си пра-
ва. С влизането в сила на промените 
в закона от 1 януари 2014 г. тази въз-
можност се разширява  към пенсион-
ните осигуровки и към вноските към 
държавното обществено осигуряване.

За всички важи новото правило, че 
внасяните от нас средства погася-
ват главниците на задълженията към 
хазната, а след това натрупаните 
лихви.

Снимка Ренета Николова
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Ще стартират проекти както по настоящите, така и по новите оперативни програми

Емил Христов

Министър Терзиева, нача-

лото на годината е време за 

очертаване на нови цели и при-

оритети. Какви са задачите, 

които си поставяте за 2014 г.?

Приоритетите ми като ми-
нистър на регионалното разви-
тие ще бъдат реформата във 
ВиК сектора, успешното стар-
тиране на Оперативна про-
грама „Региони в растеж“ 2014 
- 2020 г., продължаване на про-
цеса по децентрализация на дър-
жавното управление и намалява-
не различието между районите 
у нас. Разбира се, не на последно 
място – пътищата. Ще работим 
както по големите инфраструк-
турни проекти, така ще влагаме 
инвестиции и във второкласна-
та и третокласната пътна мре-
жа, която, неведнъж съм казвала, 
има спешна нужда от рехабили-
тация. 

Във всичко, което правя в 
министерството, се ръководя 
от основната цел и визия – съз-
даването на по-добра среда за 
живот за хората в различните 
региони на България и по-добър 

икономически климат. Привли-
чането на инвестиции е осно-
вен фактор за развитието на 
районите. Стимулирането на 
икономическия растеж е и ос-
новна цел на програмата на 
правителството. Създаването 
на по-благоприятни условия за 
развитие на бизнеса и осигуря-
ването на качествена инженер-
на инфраструктура са пътят за 
засилване на икономиката. Това 
ще спомогне за намаляване на 
социално-икономическите раз-
личия между регионите. За съ-
жаление диспропорцията между 
отделните райони в страната 
се е увеличила значително през 
последните години. Фрапантна 
е разликата между Североза-
падна и Югозападна България. 
Моята цел е това разграниче-
ние да бъде намалено, като се 
подпомогне развитието и на по-
слабите региони.

Планирате да се работи на 

пълни обороти, за да се усвоят 

повече евросредства. Какви са 

вашите очаквания към изпъл-

нителите? 

2014 г. ще бъде голямо пре-

дизвикателство от гледна точ-
ка на управление на средствата 
от ЕС. Ще трябва да договорим 
с ЕК новата програма „Региони в 
растеж“ и да стартираме първи-
те схеми. Паралелно с това ще 
продължи изпълнението на про-
екти по „Регионално развитие“, 
чрез която планираме да разпла-
тим близо 1 млрд. лв. към бене-
фициентите. На този етап не е 
идентифициран риск от загуба 
на средства към края на 2014 г. 
При окончателно одобрение от 
ЕК за изграждане на Северната 
скоростна тангента по ОПРР 
предстои да наддоговорим бли-
зо 108% от бюджета на програ-
мата. 

Наши основни бенефициенти 
са общините и те вече натру-
паха опит  в управлението на 
проекти, така че се надявам да 
няма проблеми с изпълнението. 
Имаме отлично работещи сис-
теми за мониторинг, финансово 
управление и контрол, което е 
предпоставка за минимализи-
ране на рисковете. По отноше-
ние на проектите, по които се 
извършват строително-мон-
тажни работи, техните изпъл-

нители и надзорници се избират 
в съответствие със Закона за 
обществените поръчки и тях-
ната работа се следи регулярно 
от бенефициентите, като се 
упражнява контрол и от упра-
вляващия орган. За наблюдение 
и контрол на реализацията на 
проектите по ОП „Регионално 
развитие” 2007-2013 г., с цел 
качественото им физическо из-
пълнение, УО има сключени дого-
вори с външни експерти и фирми 
за осъществяване на инвести-
торски контрол по проектите. 
С това е осигурен пълен надзор 
върху качеството на строител-
но-монтажните работи. 

Какви са перспективите 

пред Оперативна програма 

„Регионално развитие” през 

настоящата година? 

Нямаме загуба на средства 
по ОПРР за 2013 г. и ще продъл-
жим да подпомагаме бенефици-
ентите при изпълнението на 
проектите и през 2014 г. За нас 
е от изключително важно значе-
ние своевременното разплаща-
не към бенефициентите, за да 
може европейските средства 

да стигат максимално бързо до 
бизнеса. 

През 2013 г. по третата схе-
ма за градска среда бяха склю-
чени договори с 36 общини - цен-
трове на агломерационни ареали 
на стойност 177 млн. лв. Реал-
ното изпълнение на проектите 
ще се осъществи през 2014 г. С 
тези средства ще бъдат изгра-
дени и реконструирани паркове, 
пешеходни зони, детски и спорт-
ни площадки, както и ще бъдат 
рехабилитирани улични мрежи.

През 2014 г. предстои при-
ключването и на проекти за 
подкрепа на туристически ат-
ракции, общински и държавни 
болници, енергийна ефектив-
ност в общинска образовател-
на инфраструктура, подкрепа 
на процеса за деинституциона-
лизация, рехабилитация на вто-
рокласна и третокласна пътна 
мрежа, превенция на риска от 
наводнения, държавна образова-
телна, социална и културна ин-
фраструктура. 

Със средства от техниче-
ската помощ по ОП „Регионално 
развитие“ се финансира разра-
ботването на проекти в пълна 

Десислава Терзиева, 
министър на 
регионалното 
развитие: 

Снимки Денис Бучел
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степен на готовност, с които 
бенефициентите да кандидат-
стват за финансиране със сред-
ства през следващия програмен 
период 2014 – 2020 г.

За нас е най-важно, че ще има 
постигнат положителен ефект 
от изразходваните средства, 
резултати, които са видими и 
осезаеми от българските граж-
дани, и които формират дълго-
срочни социално-икономически 
ползи за обществото.

През новия програмен пери-

од ще има ли съществени про-

мени в методиката на работа 

с евросредства? 

Опитът, който натрупахме 
през настоящия, ни позволява да 
идентифицираме проблемите, 
които срещнахме при изпълне-
нието на програмата. Тук мога 
да спомена липсата на списък с 
готови за реализиране проекти 
от общините, на възможност за 
електронно кандидатстване до 
средата на програмния период, 
несинхронизираното отваряне 
и изпълнение на отделните опе-
рации и схеми по оперативните 
програми. Не се осъществява-
ше съвместно използване на 
различните възможности – Ев-
ропейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския 
социален фонд (ЕСФ) и Европей-
ския земеделски фонд за разви-
тие на селските райони (ЕЗФР-
СР), за комплексното решаване 
на проблеми.

Променихме стратегическо-
то планиране на инвестициите 
за новия програмен период 2014-
2020 г. Чрез разработваните 
интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие се 
цели постигане на интегриран 
подход за устойчиво развитие 
на селищата. Част от докумен-
тите са списъците с предефи-
нирани проекти на населените 
места за координирано прилага-
не на фондовете – ЕФРР, ЕСФ 
и ЕЗФРСР. Ще се даде възмож-
ност за синхронизирано отва-
ряне и изпълнение на отделните 
операции и схеми по оперативни-
те програми, изцяло електронно 
кандидатстване и на процедура-
та за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 
по ОП „Региони в растеж“ 2014-
2020 г.

Ще държа изключително 
много на постигане на видими и 
осезаеми резултати и изпълне-

ние на заложените индикатори 
в проектите.

Камарата на строителите 

в България (КСБ) внесе предло-

жения за промени на ЗОП, част 

от тях влязоха в проекта за из-

менение на нормативния акт. 

Мислите ли, че с измененията 

в този закон ще се даде глътка 

въздух на строителните фир-

ми в България?

Правителството прие голя-
ма част от предложенията на 
бизнеса и браншовите органи-
зации, свързани с подобрение 
на законодателството в об-
ластта на обществените по-
ръчки. Нашата цел е не само да 
се даде глътка въздух на стро-
ителния бранш, но да се даде 
шанс на малките и средните 
фирми да се включат в проце-
са. Всички знаем, че много от 
по-малките строители рабо-
тят по обектите с договори 
за доставка. Това не е добре за 
бизнеса, защото, да ги нарека 
„скритите подизпълнители“, 
реално нямат достатъчно га-
ранции, че ще получат в пълен 
обем и в срок договорените пла-
щания, след като са изпълнили 
коректно своите задължения. 
Държавата не може да се на-
месва в междуфирмени отно-
шения. Ако те бъдат включени 
официално като партньори или 
подизпълнители по договора с 
възложителя, то тогава дър-
жавата или общината ще имат 
възможност да предприемат 
съответните мерки. Други-
ят проблем, който се поражда 
от тази практика, е, че тези 
фирми не могат да натрупат 
необходимите обеми, за да кан-
дидатстват самостоятелно за 
изпълнение на по-малки обекти. 
Получава се един порочен кръг. 
Ако си малка строителна компа-
ния, дори и да имаш капацитет 
и да си натрупал достатъчно 
реален опит на терен, нямаш 
необходимите документи – до-
говори и референции, които го 
доказват. Липсата им затваря 
вратата на такива компании за 
участие в процедури по ЗОП, за-
щото те не могат да покрият 
критериите за подбор.

По отношение на типизи-
раните тръжни процедури не 
мисля, че това е ново искане. 
Подобни опити се правят от по-
вече от 10 години. Мога да кажа, 
че голяма част от процедурите 

на АПИ са типови и това наис-
тина облекчава работата както 
на кандидатите, така и на адми-
нистрацията.

Правителството е внесло 
предложението за промени в 
ЗОП в Народното събрание. В 
ръцете на депутатите е кои 
от измененията ще приемат за 
целесъобразни и ще гласуват, за 
да подобрят практиката по въз-
лагане на обществени поръчки 
в България. 

Основните инвестиции в 
строителния бранш през послед-
ните години се осигуряват с пуб-
лични средства. Затова аз съм 
привърженик на прозрачност та 
при процедурите за избор на 
изпълнител и разходването на 
публични средства. Така наре-

чените електронни досиета са 
добра идея, която вече се прила-
га на практика от АПИ. Цялата 
информация за обектите, финан-
сирани с европейски средства, е 
публикувана на сайта на агенция-
та. Тя включва всички етапи: до-
говор за безвъзмездна финансова 
помощ, процедура по ЗОП, наиме-
нование на изпълнителите, стой-
ност и срок на договорите, на-
чало на строителните работи и 
т.н. За проектите по ОП „Транс-
порт“ регулярно се публикуват 
и разплатените средства към 
изпълнителите, както и снимков 
материал, който показва физиче-
ския напредък на обекта. 

Какви са вашите наблюде-

ния за строителния бранш през 

2013 г. и какви са вижданията 

ви за неговото развитие през 

новата година ?

Мисля, че през 2013 г. има-
хме първите сигнали за стаби-
лизиране на бранша. Ако преди 
няколко години говорехме за 
спад, вече може да говорим за 
възстановяване. Българските 
строителни фирми доказаха, че 
са гъвкави и успяват да опти-
мизират процесите, за да дадат 
добро качество на конкурентна 
цена. Показателно е, че българ-
ски компании вече печелят тър-
гове за строителство на обек-
ти и в чужбина.

Убедена съм, че 2014 г. ще бъде 
по-добра за бранша. Ще старти-

рат проекти както по настоящи-
те, така и по новите оперативни 
програми. Същевременно прави-
телството задели в бюджет 2014 
близо 500 млн. лв. за нов инвести-
ционен фонд, който ще влага сред-
ства основно в инфраструктурни 
проекти. Очаквам подобрената 
бизнес среда и намаляването на 
административната тежест да 
стимулират бизнеса да инвести-
ра в ново строителство. 

Наскоро беше представена 

стратегията за отрасъл „Во-

доснабдяване и канализация”. 

Как ще продължи реформата 

там през следващата година? 

Стратегията за развитие-
то и управлението на отрасъл 
ВиК е ключовият документ, 
който обосновава инвестици-
ите в сектора от Оперативна 
програма „Околна среда“ през 
новия програмен период. Амби-
цията е в началото на годината 
документът да бъде приет от 
Министерския съвет. За пери-
ода на 6-те месеца на работата 
на правителството поставихме 
фокус върху реформата в отра-
съл „Водоснабдяване и канализа-
ция” за постигане на финансово, 
технически и екологично устой-
чив отрасъл, който предоставя 
ВиК услуги с високо качество 
на поносими за потребителите 
цени. За целта трябва да зара-
ботят ефективно ВиК асоциаци-

ите и да станат публични акти-
вите на ВиК дружествата, т.е. 
да станат публична общинска 
или държавна собственост.

Разработени са подробен 
график за 2014 г. и процедура 
за дейностите по изваждане 
на активите от балансите на 
дружествата и сключване на 
договорите за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на 
ВиК системите и съоръженията 
и предоставяне на услуги от ВиК 
операторите в обособените те-
ритории.

За първи път от 20 години 
ще започне да се инвестира в 
строителство и рехабилитация 
на язовири за питейни нужди. 
Ще стартира доизграждането 
на два язовира – „Луда Яна” край 
Панагюрище и „Пловдивци“ край 
Рудозем, както и рехабилитаци-
ята на яз. „Студена” и пречис-
твателната станция за Перник. 
Тези проекти трябва да бъдат 
изпълнени до 2017 г. Те са стра-
тегически за сектора, но освен 
тях е необходимо да се правят 
и малки стъпки, за да може още 
от догодина да имаме първите 
резултати. Затова разработи-
хме програма за решаване на 
проблема със сезонния и цело-
годишния воден режим в някои 
населени места. В нея са вклю-
чени 28 проекта за приоритет-
ни за изграждане водопроводи и 
съоръжения на обща стойност 
близо 35 млн. лв. За финансиране 
ще кандидатстваме по новия ин-
вестиционен фонд на правител-
ството „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите“.

Какво ще пожелаете на на-

шите читатели в първите дни 

на 2014 г.?

Преди всичко здраве и къс-
мет на тях и техните семей-
ства. Нека новата 2014 г. бъде 
за всички по-успешна и благо-
датна.
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Теменужка Бодурова,
Елица Илчева

Г-жо Цолова, как се чувст-

вате на  поста областен 

председател?

За мен избирането ми на 
този пост е същевременно из-
раз на доверие на колегите към 
фирмата, която представля-
вам, но и голяма отговорност 
предвид авторитета на ин-
ституцията КСБ и неблагопри-
ятната моментна конюнктура. 
Приех поста с нагласата, че 
стъпвам на стабилната осно-
ва, положена от предишното 
ръководство, и че ще продъл-
жа започнатото в духа на до-
брата приемственост. Като 
всеки млад човек в ангажимен-
тите си като председател 
влагам голяма доза енергия и 
оптимизъм, от които мест-
ната структура се нуждае. 
Надявам се да се получи добра 
синергия между младежкия ми 
ентусиазъм и опита на колеги-
те в областта.

Т.е. ще черпите опит и 

ще следвате политиката на 

досегашното ръководство, 

така ли?

Смятам, че резултатите 
от дейността на предходното 
ръководство са добър показа-
тел за тяхната работа. В по-
следните години ОП – Смолян, 
се сдоби със собствен офис, 
разполагащ със зала за срещи 
и стаи за нощувка. Ученици от 
ПГ по строителство в Смолян 
бяха отличени с първа награда 
в конкурса „Аз мога да строя” 
благодарение на добрата кому-
никация между ОП – Смолян, и 
колеги от КИИП и КАБ. Ще про-
дължим и установените добри 
взаимоотношения с централа-
та на КСБ, медиите, общест-
вени фигури, местната и дър-
жавната власт и др. Планирани 

са интересни мероприятия, 
които се надявам успешно да 
осъществим.

Какви са идеите ви за в 

бъдеще?

Винаги трябва да се ра-
боти с нагласата, че може и 
по-добре. В този дух искам да 
направя местната структура 
по-отворена към членовете, 
към вписаните в регистъра 
строители. Вярвам, че бран-
шовата организация е място 
за иницииране на обществен 
дебат, трибуна за генериране 
на идеи и обмяна на опит. Ня-
кои от строителите се спра-
вят с предизвикателствата 
на пазара по-добре от други и 
Камарата е мястото, където 
тези два сегмента могат да 
се срещнат и да водят диалог 
заедно. Така може да се подо-
бри като цяло качеството на 
предлаганите строителни ус-
луги и нивото на бранша. Като 
председател ще бъда удовлет-
ворена, ако успея да ги накарам 
да почувстват принадлежност 
към браншовата организация, 
към еснафа, и да провокирам 
една по-силна ангажираност и 
активност в общите начина-
ния от тяхна страна. 

Камарата следва да бъде 
отворена и към обществено 
значими проекти в област Смо-
лян, в този смисъл ще работя 
в посока на утвърждаване на 
браншовата организация като 
търсен и предпочитан парт-
ньор на правителствени и не-
правителствени организации 
с цел постигане на по-добра 
инвестиционна среда и реал-
ни резултати за района. Заед-
но с колегите от КИИП и КАБ 
бихме могли да обединим още 
по-ефективно усилия срещу 
некоректните практики, дъм-
пинговите цени и сивия сектор 
в строителството като цяло. 
Камарата на строителите е 

фактор в обществено-ико-
номическата реалност на 
България и това не бива да 
се пренебрегва.

Какви са очаквани-

ята ви за бранша през 

следващата година? 

Има ли вече светлина 

в тунела?

Идващата година 
бележи началото на но-
вия програмен период 
по програмите с ев-
рофинансиране, което 
носи в себе си и нови 
възможности. В тази 
връзка очаквам строи-
телният бранш да бъде 
и з праве н  пр ед  н ови 
предизвикателства, 
пред необходимост да 
се адаптира към нови-
те моменти на финан-
сиране, реализиране и 
отчитане на проекти-

те. Надявам се предприети-
те досега мерки за промени 
в нормативната уредба да 
дадат реален  резултат в 
предстоящата година, за да 
може браншът да започне да 
се възстановява и да работи 
в по-стабилна среда. Макар и 
бавно, положението се стаби-
лизира, но липсата на инвес-
тиции от частния сектор все 
още се усеща доста силно, 
което от своя страна ограни-
чава търсенето на строител-
ни услуги. 

Има ли работа за стро-

ителните фирми извън об-

ществените поръчки във ва-

шия регион?

Големи частни инвестиции 
в област Смолян като цяло 
липсват и основният обем 
строителство се реализира 
по линията на обществените 
поръчки. Някои от колегите ра-
ботят по частни проекти из-
вън Смолян, но процентно те 
са малко.

Какво според вас трябва 

да се направи, за да се при-

вличат нови членове в Кама-

рата?

Не смятам, че членството 
в Камарата е задължително 
или следва да бъде изкустве-
но мотивирано, то се явява 
по-скоро като естествен ре-
зултат от постиженията на 
определен строител, които 
го провокират да причисли 
себе си към гилдията. Място 
в Камарата имат утвърдени, 
коректни и надеждни строи-
телни фирми, които са доказа-
ли и продължават да доказват 
висок професионализъм, мате-
риална обезпеченост и опит в 
нелеката професия на строи-
теля. Поради това членство-
то в Камарата е престижно 
признание, то е символ на ан-
гажираност към професията 

изобщо. Строителите, които 
не са в КСБ, следва да бъдат 
запознати с възможностите, с 
които разполагаме като ресур-
си и механизъм на работа. Така 
ще се убедят, че Камарата е 
работещ инструмент, но за да 
бъде той ефективен, трябва да 
бъде задвижван с инициатива-
та и усилията на повече пред-
ставители от бранша.

Как преценявате приори-

тетите на Камарата, която 

залага на законодателни про-

мени? Кои от тях са жизнено-

важни и най-спешни?

Убедена съм, че законода-
телството е лостът, върху 
който можем и следва да въз-
действаме, за да постигнем 
осезаема промяна, от която 
всички в бранша се нуждаем. С 
оглед на това, че значителна 
част от реализирания оборот 
в строителството се възлага 
чрез обществени поръчки и се 
финансира с публични сред-
ства, смятам, че ангажимен-
тът на Камарата в посока на 
изменение и доразвиване в За-
кона за обществените поръчки 
е наложителен и приоритетен. 
Безспорно е, че пътят е про-
правен и резултатите вече се 
усещат. От неотложна про-
мяна се нуждае и Законът за 
устройството на територия-
та, който в своя тежък обем 
и правно несъвършенство по-
ражда сериозни проблеми пред 
всички участници в строи-
телния процес. Наред с това 
следва да се приоритизира и 
намаляването на администра-
тивната тежест върху бизне-
са, да се работи за стандарти-
зиране на основните процедури 
в разрешителния и лицензион-
ния режим, отнасящи се до 
строителството.

Какво друго може да се 

промени, за да се подобри със-

тоянието на малките и сред-

ните строителни фирми?

Както вече споменах, нама-
ляването на административ-
ната тежест има потенциал 
да се отрази положително 
върху малки, средни и големи 
в бизнеса. Пример за усилия в 
тази насока даде и Централ-
ният професионален регистър 
на строителя, където не само 
се намалиха таксите, но и про-
цедурата се минимализира и 
опрости документално. Стан-
дартизирането на процедури-
те и на изискуемите докумен-
ти при участие в обществени 
поръчки определено би било по-
лезно и би оптимизирало под-
готовката на офертите, като 
по този начин спести времеви 
и човешки ресурс. Повишаване-
то на квалификацията на пер-
сонала и специализирането на 
малките и средните фирми в 
определен строителен сектор 

също може да подобри положе-
нието им на пазара. Предвид 
обстоятелството, че голям 
процент от тях работят като 
подизпълнители, нормативно 
скрепена защита на подизпъл-
нителите в строителството 
е крайно наложителна, за да се 
намалят некоректните прак-
тики в тази връзка. Използвам 
случая да апелирам към колеги-
те строители и към възложи-
телите за по-висока степен 
на прозрачност и етика в от-
ношенията по веригата учас-
тници в строителството, за 
да може да се работи по-добре 
и по-спокойно. 

Вие лично имате ли сгра-

да или друг обект, с който се 

гордеете?

Всеки един успешно ре-
ализиран обект е повод за 
гордост. В своята над дваде-
сетгодишна дейност „Дюлгер” 
ООД е изпълнил десетки про-
екти в областта на граждан-
ското и инфраструктурното 
строителство. Като по-зна-
чими сред тях мога да посоча 
изграждането на водовземна 
кула към язовир „Пловдивци” в 
първия етап от реализация-
та на проекта, катедралния 
храм „Св. Висарион Смоленски” 
в Смолян,  комплекс „Гранд Ма-
настир” в кк Пампорово, ПСОВ 
заедно със съоръжения в гр. 
Мадан, където работихме по 
FIDIC. 

Последният ни обект, в чи-
ято реализация взехме учас-
тие като водещ съдружник 
в обединението изпълнител, 
също представляваше голямо 
предизвикателство. Това бе 
пълен инженеринг за ремонт 
и реставрация на 300-годи-
шен паметник на културата с 
национално значение и е един 
от символите на град Смолян 
- Алибеевият конак. Гордея се 
с факта, че фирмата ни е под-
помогнала множество христи-
янски и мюсюлмански храмове 
в Родопите, че дори и в труд-
ни времена успяваме да бъдем 
съпричастни към обществено 
значими начинания в областта 
и да взимаме участие в бла-
готворителни и дарителски 
инициативи. 

В тази връзка искам да из-
кажа своята благодарност към 
усилията и заслугите на всеки 
един от дружеството ни, към 
партньори и инвеститори, за-
щото постиженията и успехът 
са функция на екипна работа.

Какво бихте пожелали на 

колегите си за 2014 година?

Освен здраве, лично благо-
денствие и повече надежда, 
сила и мъдрост, за да посреща-
ме с увереност предстоящите 
предизвикателства, и нека вся-
ко начинание през 2014 година 
да бъде увенчано с успех! 

Весела Цолова, председател на ОП на КСБ – Смолян:

Място при нас имат утвърдени, 
коректни и надеждни строителни фирми 

С
ни
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ел
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Елица Илчева

Инж. Зеленченко, с как-

ва нагласа поехте поста 

областен председател 

преди месец? 

С нагласата, че поемам 
още една отговорност.

Как преценявате ра-

ботата на досегашното 

ръководство? 

Аз съм бил в управител-
ния съвет на старото ръ-
ководство и ако съм имал 
претенции или съм искал да 
променям нещо, съм можел 
да го направя. Мисля, че 
сме работили достатъчно 

сериозно. Предишният ман-
дат премина в различни ус-
ловия от днешните и надя-
вам се от бъдещите - това 
бяха годините на сериозна 
криза и един от най-теж-
ките периоди за строите-
лите. Сега ситуацията 
се променя, надеждите на 
всички ни са, че кризата 
си отива, а това неизмен-
но ще доведе до нови пре-
дизвикателства, с които 
трябва да се справяме.

Какви са те?

Приоритетите са свър-
зани с надеждите за изли-
зане от кризата. Няма как-
во да го крием, изпращаме 
годината обнадеждени, че 
ще има работа. И такава 
вече се показва. Знаете, 
че всяка смяна на прави-
телство води до промени, 
които обръщат нещата в 

неизвестна посока. Но все 
пак кризата свършва дори 
и в световен мащаб.

Какво  спор ед  вас 

трябва да се направи, за 

да се привличат нови чле-

нове в Камарата?

В регистъра фирмите 
от Добричка област са 
около 87, от тях членове 
на ОП на КСБ са 56. Нови 
членове не може да се при-
вличат, без те да имат 
яснота за реалната полза 
от предимствата на това 
членство. 

Т.е. според вас има 

фирми, които не осъзна-

ват предимствата на 

това да си член на КСБ.

Да, а истината е, че 
има голяма полза за фир-
мите членки. Но предим-
ствата трябва да стават 
по-видими за всички. Мисля, 
че има и още неща, с кои-
то трябва да се разшири 
дейността на Камарата, 
които може да се направят 
не само на регионално, но и 
на национално ниво. Нужно 
е да се организират пове-
че курсове и обучения. Ако 
запознаваме по-обстойно 
фирмите членки със за-
коните, с нормативните 
изменения, ако им осигуря-
ваме облекчен достъп до 
информация за обществе-
ните поръчки, ако просто 
бъдем по-активни, ще е до-
бре за всички. Това са все 
дейности, които и сега се 

извършват, но може да се 
разработват по-активно.

Някои от областните 

представителства обяс-

няват, че за малките фир-

ми встъпителната внос-

ка е проблем. Как стоят 

нещата в Добрич?

Вариант е да се намали 
встъпителният членски 
внос, но според мен по-пра-
вилното решение е той да 
се диференцира. Защото, 
ако за големите фирми 
500 лв. са нищо, за малките 
са си сериозна сума. Това 
задължително ще увеличи 
фирмите - членове на КСБ.

В ъ в  в а -

шата област 

п о в е ч е т о 

ф и р м и  с а 

малки, нали? 

Повечето 
са малки, има-
ме и средни. В 
последно вре-
ме много се 
говори за мал-
ки и средни 
предприятия 
и се слагат в 
едно. Те обаче 
имат различ-
ни проблеми, 
което не се 
чува често. А 

това трябва да е ясно. Ос-
новният  проблем на мал-
ките е сивата икономика. 
По цялата страна има 
бригади и бригадки, които 
поемат малки обекти, пла-
щат на ръка на работници-
те, не внасят осигуровки, 
работят, без да имат ре-
гистрация в ЦПРС, без ан-
гажименти към данъчните 
институции и към когото и 
да било. Те свалят цените 
до невъзможни низини и на 
практика блокират онези, 
които работят по прави-
лата. 

Средните фирми имат 
други проблеми – те тряб-
ва да получават по-лесен 
достъп до обществените 
поръчки и да имат някак-
ва помощ, когато искат 
да участват. КСБ може да 
помага, като им предлага 
обучения, когато  нямат 

опит да се справят с до-
кументациите, защото 
много често ги отстраня-
ват заради неизрядни до-
кументи. Камарата може 
да работи, за да повиши 
капацитета им, защото 
те нямат потенциал да се 
справят сами, не могат да 
си позволят да плащат на 
външни експерти и консул-
танти. То е както с мал-
ките общини, които нямат 
капацитет да изготвят 
проекти. 

Как преценявате при-

оритетите на Камарата, 

която залага на законода-

телни промени? Някои от 

тях са тъкмо в тази на-

сока, за която говорите.

При ори т ет и т е  н а 
Камарата са много ясно 
дефинирани и са много 
важни. Те са съобразени 
с нуждите на строите-
лите и с обстановката 
в момента. Номер едно 
трябва да бъде работата 
по промяната на Закона за 
обществените поръчки. 
Това е закон, който пряко 
ни касае, и във варианта, 
в който е сега, ни пречи. 
Там основен акцент тряб-
ва да бъде дефинирането 
на отговорностите. В мо-
мента всеки възложител 
си прави договора както 
си прецени и това ни по-
ставя в неравноправно 
положение. Възложите-
лите разполагат с цяла 
армия от юристи, които 
работят за това да са 
защитени изцяло и само 
техните интереси. 

А за строителите ос-
тават всички рискове и 
отговорности. А това не 
е така например при един 
FIDIC. Там са предвидени 
форсмажорни обстоятел-
ства, каквито не се пред-
виждат при нас. При рязък 
скок на петрола и горива-
та например кой поема те-
жестта на повишението 
на цените – строителят. 
Сега се говори за минимал-
на работна заплата от 400 
евро. Представете си как-
во ще стане с един договор 
тогава… 

Не си представям, че 

заплатата ще скочи тол-

кова. 

И аз не си представям, 
но ето ви друг пример – 
горивото скача от 1 на 2 
лева. Това се е случвало, 
нали? И в европейските 
държави и двете страни 
поемат удара, а при нас не 
е така. Затова типовите 
договори са панацеята и 
трябва на всяка цена да се 
преборим за тях. Може да 
не са точно FIDIC, да са по-
опростени, но трябва да са 
защитени и двете страни 
в процеса.

Във вашата област 

фирмите страдат ли от 

неразплатени от бенефи-

циентите средства? На 

места общините дължат 

на строителите милиони.

При нас проблем е меж-
дуфирмената задлъжня-
лост. Тя дърпа назад мал-
ките фирми. Доколкото 
съм разговарял с колегите, 
не знам да има проблеми с 
общините, но по-големите 
фирми често забравят да 
се разплатят с подизпъл-
нителите. 

Какви са очакванията 

ви за бранша през следва-

щата година? 

Определено се усеща, 
че вече се появява работа. 
В Добрич, а и в цялата об-
ласт излязоха доста евро-
пейски проекти. Не се при-
теснявам за 2014 година.

Има ли  работа за 

строителните фирми 

извън обществените по-

ръчки във вашия регион? 

Да, и това е много об-
надеждаващо за високото 
строителство. Интере-
сът към изграждането 
на жилища определено се 
възражда. Това е особено 
актуално за Варна, а ние 
сме близо и нашите фирми 
винаги са работили край 
морето. Надявам се, че ще 
има работа и възможности 
за всички.

В областното пред-

ставителство в Пазар-

джик тази година реали-

зираха интересна идея, 

за да популяризират дей-

ността си – като част 

от конкурса „Сграда на 

годината” организираха 

онлайн конкурс „Сграда 

на публиката”. Бихте ли 

поели идеята, така че 

инициативата да стане 

национална?

Не съм запознат с иде-
ята, но ще я проучим и ако 
има интерес, ще я реализи-
раме.

Какво е хобито ви из-

вън работата, какви са 

заниманията ви извън 

строителната площадка? 

Извън работата оби-
чам да ходя на лов, ние го 
наричаме въоръжен тури-
зъм. За друго няма време. 
Това е стандартното за-
нимание за повечето от 
колегите. Практикуваме 
въоръжен туризъм. Дай 
боже, да има повече дивеч.

И на финала, разкаже-

те малко за себе си. Как 

се насочихте към строи-

телството и доволен ли 

сте от избора, който сте 

направили? 

Завършил съм пътно 
строителство. От сеп-
тември 1985-а до момен-
та непрекъснато строя 
и поддържам пътища. От 
20 години съм управител 
и изпълнителен директор 
на „Пътно строителство 
Добрич” АД. Фирмата е 
основана през 1993 г. при 
отделянето на звената 
за извършване на път-
ностроителна и ремонт-
на дейност от тогаваш-
ното Пътно управление 
– Добрич. Притежаваме 
над 280 земекопни и път-
ностроителни машини. 
Автопаркът наброява по-
вече от 230 автомобила 
и 45 ремаркета. Имаме и 
собствена ремонтна база 
в Добрич.

Дружеството разпо-
лага с кариера за добив на 
инертни материали, както 
и с четири асфалтови бази.  
За фирмата работят около 
300 души.

Валентин Зеленченко, председател на ОП на КСБ - Добрич:
Снимки Денис Бучел
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Екип на КСБ, 
Таня Бъчварова, 
ръководител 
„Мониторинг 
на обществените 
поръчки“

Настоящият монито-
ринг съдържа данни, на ба-
зата на които се показват 
условията, влияещи нега-
тивно на конкуренцията 
при обществените поръчки 
в отрасъл „Строителство“ 
през октомври 2013 г. Ана-
лизът включва общ преглед 
на критериите за възлагане 
на търговете през десетия 
месец на м.г. 

Обявените общест-
вени поръчки за октом-
ври 2013 г. са  255. Това 
е увеличение от 11,8% в 
сравнение със септември 
м.г. С обявена прогноз-
на стойност са 183, или 
71,8%. Общата стойност 
на поръчките е 311 млн. 
лв. Търговете без обявена 
стойност са  72, или 28,2% 
от всички. Наблюдава се 
нарастване на нивата в 
сравнение със септември 
от 1 брой.

Обявени обществени 

поръчки по вид на строи-

телство:

Инженерно строител-
ство и ВиК - 76 обявени по-
ръчки за октомври м. г., или 
29,8% от всичките за месе-
ца, с прогнозна стойност 
196 млн. лв. Има увеличение с 
31% в сравнение със септем-
ври, а прогнозната им стой-
ност е нараснала с 15,3%. 

Инженерна инфра-
структура - 58 обявени 
обществени поръчки, или  
22,7%  от всички. Ръстът 
е с 28,9% спрямо предходния 
месец.

ВиК - 18 обявени об-
ществени поръчки, или 7,1% 
от всички. Увеличението е с 
38,5% в сравнение със сеп-
тември.

Сградно строител-
ство - 27,5%, или 70 търга 
от всички обявени за ок-
томври, с обща прогнозна 
стойност 69 млн. лв. Има 
нарастване с 2,9% в сравне-
ние с предходния месец, уве-
личението на стойността 
е с 32,7% спрямо септември.

Енергийна инфра-
структура – 23 обявени об-
ществени поръчки, или 9% 
от всички, с прогнозна стой-
ност 36 млн. лв. Ръстът на 
броя е с 91,7% в сравнение 
със септември. Има нама-
ление на стойността от 
50,7% спрямо предходния 
период.

Проектиране и надзор - 
86 обявени търга, или 33,7% 
от всички за октомври, с 
обща прогнозна стойност 
10 млн. лв. Понижението е 
с 4,4% в сравнение със сеп-
тември. Има увеличение на 
стойността от 11,1% спря-
мо деветия месец на 2013 г.

Тенденции
Инженерно строител-

ство и ВиК - обявените об-
ществени поръчки са с 18 
повече. Броят им се е пови-
шил с 31%.     

ВиК - обявените тър-

гове са с 5 повече. Това е 
увеличение с 38,5%.

Инженерно строител-

ство - обявените общест-
вени поръчки са с 13 повече, 
или с 28,9%. 

Сградно строителство 
– обявените търгове са с два 
повече. Това е ръст с 2,9% 

спрямо предходния месец.
Енергийна инфра-

структура – обявените об-
ществени поръчки са с 11 
повече. Повишаването е с 
91,7%.

Проектиране и надзор 
- обявените търгове са с 21 
по-малко, или с 18,9%.

Прогнозна стойност 
Инженерно строител-

ство и ВиК - увеличение на 
прогнозната стойност с 
15,3%.

Сградно строител-
ство - нарастване с 32,7%.               

Енергийна инфра-
структура - понижение с  
50,7%.                                                     

Проектиране и надзор 
- повишаване с 11,1%.

Обявени обществени 

поръчки по строителни 

сектори

Сектор „Инженерна  
инфраструктура“ - про-
центно съотношение по ви-
дове дейност за октомври 
м.г. 

Обявените поръчки в 
сектора са 58, или 22,7% от 
всички за месеца, увеличе-
нието е с 28,9% в сравнение 
със септември.

Изграждане, рекон-
струкция и ремонт на пътна 
и жп инфраструктура - 46,7% 
от обявените обществени 
поръчки за сектор „Инже-
нерна инфраструктура“, или 
намаление с 1 в сравнение с 
предходния месец на 2013 г.                               

Почистване и корекция 
на речни корита и отводня-
ване - 6,8% от обявените 
търгове за сектора. Има 
увеличение спрямо предход-
ния месец с два търга.

Паметници на кул-
турата, археологически 
разкопки - няма обявени 
обществени поръчки за ок-
томври, както и през сеп-
тември.

Сметища битови и 
строителни отпадъци - 
8,6% от общо обявените 
обществени поръчки в сег-
мента. Има нарастване в 
сравнение с предходния ме-
сец на 2013 г. с два търга.

Насипни работи - за-
пазват се нивата на обяве-
ните обществени поръчки 
спрямо септември. 

Ново строителство 
и реконструкция на паркове, 

детски площадки, стадиони 
и зони за отдих - 34,5% от 
обявените поръчки в сегмен-
та, или увеличение с 10 тър-
га в сравнение с предходния 
месец на 2013 г.

Зимно поддържане и 
почистване на пътната 
мрежа - 3,4% от общо обя-
вените в сектора. Запазват 
се нивата на броя на търго-
вете спрямо септември. 

Сектор ВиК – обявени-
те обществени поръчки за 
за октомври са 18, или 7,1% 
от всички, което е увеличе-
ние с 38,5% в сравнение със 
септември. 

Ново строителство и 
ремонт на пречиствателни 
станции за битови и отпад-
ни води - 16,7% от общо обя-
вените поръчки в сегмента. 
Запазват се нивата в срав-
нение с предходния месец на 
2013 г.  

Ново строителство 
и ремонт на помпени стан-
ции – няма обявени поръчки. 
Запазват се нивата спрямо 
септември.

Строителство и ре-
конструкция на водопро-
водни мрежи и канализация 
- 77,7%  от общо обявените 
обществени поръчки в сег-
мента. Има нарастване с 5 
поръчки в сравнение със сеп-
тември.

Рехабилитация на ко-
лектори - 1 обявена поръчка, 
или 5,6% от общо обявените 
поръчки в сегмента. Увели-
чението спрямо септември 
е с един търг. 

Строителство на 
утаители и резервоари - 
няма обявени поръчки за ок-
томври в сегмента, както и 
през септември. 

Воден цикъл - няма 
търгове в сегмента за ок-
томври. Запазват се нива-
та в сравнение с  предходния 
месец.

Сондажни работи - 
няма поръчки за октомври 
2013 г. Запазват се нивата 
спрямо септември. 

Сектор „Сградно 
строителство“ - обяве-
ните обществени поръчки 
за октомври са 70, или 27,5% 
от всички. Търговете са с 
два повече, или с 2,9% в срав-
нение с предходния месец. 

Ново строителство 
– 31,4% от общо обявените 
поръчки за сегмента „Сград-

Снимка Влади Георгиев

Източник: Агенция по обществени поръчки

Обявени обществени поръчки по вид строителство, 

октомври 2013 г., %

 Фонд „Външни 

граници“ -  няма поръчка

 Програма „Европейско 

териториално    

сътрудничество  

България - Гърция“  -

1 бр.,  0,4%

 Програма за 

„Транс–граннично 

сътрудничество 

България – Турция“ –

1бр. 0,4%

 Оперативна програма 

сектор „ Рибарство“ 

2 бр., 0,8%

 Европейски бежански 

фонд – няма поръчки

 Проект „Соц.включ-

ване“ – МТСП - няма 

поръчка

 Програма JESSICA - 

няма  поръчки

 Национален 

доверителен  екофонд“  - 

няма поръчка

 Програма ПУДООС –  

4 бр., 1,6%

 Оперативна 

програма за развитие 

на конуренто- 

способността 

на българската 

икономика  - 

3 бр., 1,2%

 ИСПА – няма 

поръчки

 Програма  за 

финансиране чрез 

Норвежки финансов 

механизъм 2009 -  

2014 г. – няма поръчки 

 Агенция за хора с 

увреждания към МТСП 

- няма поръчки

 Оперативна 

програма  

„Трансгранично  

сътрудничество 

България - Румъния“ - 

няма поръчкиИзточник: Агенция по обществени поръчки

Дял  на обявените обществени поръчки по критерий 

„Източник на финансиране“, октомври 2013 г. (брой)
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но строителство“. Ръстът 
е с три търга повече. 

Реконструкция, ре-
монтни работи и др. видо-
ве строителни дейности в 
сградното строителство - 
68,6% от всички в сектора. 
Наблюдава се увеличение с 
3 броя в сравнение със сеп-
тември. 

Сектор „Енергийна  
инфраструктура“ - обя-
вените обществени поръч-
ки през октомври са 23, или 
9% от всички, с тенденция 
за увеличаване на нивата с 
11 броя спрямо септември.

Мерки за енергийна 
ефективност - 30,4% от 
обявените поръчки в секто-
ра. Има увеличение в срав-
нение със септември с 4 
търга. 

Ремонт, реконструк-
ция и монтажни работи 
–  69,6% от общо обявени-
те поръчки в сектора за 
октомври. Ръстът е със 7 
броя повече спрямо предход-
ния месец. 

Сектор „Проектира-
не и строителен надзор“ 
- обявените обществени по-
ръчки за октомври са  86, или  
35,3% от всички за месеца. 
Търговете са с 4 по-малко в 
сравнение със септември.

Осигуряване на екс-
пертни и технически услуги, 
консултации, техническа 
помощ - 19,8% от общо обя-
вените поръчки в сектора. 
Това е с четири търга по-
малко спрямо предходния 
месец.

Изготвяне на инвес-
тиционен проект и автор-
ски надзор - 54,6% от всички 
в сектора. Понижението е с 
един по-малко. 

Строителен надзор и 
изготвяне на паспорти за 
обекти - 25,6% от всички 
в сегмента. Търговете са 
с четири по-малко спрямо 
предходния месец. 

Тенденция  

при обществените  

поръчки по критерий  

„Източник на финанси-

ране“    

Броят на финансирани-
те по програми на Европей-
ския съюз обявени общест-
вени поръчки за октомври са 
114 при 110 за септември.               

Програма за развитие 
на селските райони - уве-
личение с 18,9% за месеца 
в сравнение с предходния 
период. 

Програма „Развитие на 
човешките ресурси” - запаз-
ват се нивата за октомври 
спрямо септември.

Оперативна програма 
„Регионално развитие“ - на-
маление с 38,2% в сравнение 
с предходния месец.     

Оперативна програма 
„Околна среда“ - запазват 
се нивата през октомври в 
сравнение със септември.     

Програма „Трансгранич-
но сътрудничество България 
- Румъния“- няма поръчки, 
спад с един брой. 

„Трансгранично сътруд-
ничество България - Турция“ 
- увеличение с брой в сравне-
ние с предходния месец.                        

Програма „Европейско 

и териториално сътрудни-
чество“ – нарастване с един 
търг спрямо септември.

Програма  „Европейски 
бежански фонд“ –  запазват 
се нивата  за октомври в 
сравнение със септември.

Норвежки финансов ме-
ханизъм - намаляване с една 
поръчка спрямо предходния 
месец.

Агенция за хора с ув-
реждания към МТСП –  няма 
поръчки за месеца. Запазват 
се нивата в сравнение със 
септември.

Проект за социално 
включване - МТСП - няма 
търг за октомври. Запазват 
се нивата спрямо предход-
ния месец. 

Програма JESSICA - 
няма обявени поръчки за 
октомври. Спадът е с един 
търг.

Държавен  бюджет - 
ръст от 19,5% в сравнение 

със септември. 
Оперативна програма 

„Транспорт“ - увеличението 
е с две поръчки спрямо пре-
дходния месец.   

Програма за развитие 
на сектор „Рибарство“ - 
ръст на обществените по-
ръчки за октомври с 1 брой 
в сравнение със септември.

Национален довери-
телен фонд - няма поръчки. 
Запазват се нивата спрямо 
предходния месец. 

Програма „Красива 
България“ - няма поръчки. 
Запазват се нивата на обя-
вени търгове за септември 
в сравнение със септември.

Програма ПУДООС - 
увеличение с 4 броя в срав-
нение с предходния период.

Програма „Развитие на 
конкурентоспособността 
на българската икономика“ – 
ръст с два броя за октомври 
в сравнение със септември.

Обявените обществени 

поръчки по критерий 

„Възложител“

за октомври от общи-
ните са 167. Отчита се 
ръст от 7,7% в сравнение 
със септември. Търговете 
в комуналния и обществен 
сектор са 20, или ръст с 
66,7%. Тръжните процедури 
за болници и учебни заве-
дения са с 28,6% по-малко в 
сравнение с обявените по-
ръчки за предходния месец. 
Министерствата и агенци-
ите са обявили 50, или ръст 
от 6,4% спрямо предходния 
месец. Другите са 13, или 
с 85,7% повече в сравнение 
със септември. 

Условия, влияещи  

негативно върху  

конкуренцията. Фактори 

за несигурна среда

Констатациите на екс-
пертната група към Ка-
марата на строителите 
в България, изпълняваща 
мониторинг на условията, 
влияещи негативно върху 
системите за възлагане на 
обществените поръчки у 
нас, са следните:

Допуснатите наруше-
ния, слабите места, ограни-
чителните критерии, воде-
щи до субективни решения 
и поставяне на ограничи-
телни бариери в рамките 
на анализа за октомври, са 

9. Има увеличение на нивата 
в сравнение със септември.

В сектор „Инженерна 
инфраструктура и ВиК“ -  3 
обявени обществени поръч-
ки, или увеличение с допус-
нати нарушения от 2 броя в 
сравнение с предходния ме-
сец. В „Сградно строител-
ство“ търговете с условия, 
влияещи негативно върху 
конкуренцията, са 4, или 
ръст от 2 броя в сравнение 
със септември. В сектор 
„Енергийна инфраструкту-
ра“ няма регистрирани не-
съответствия за октомври 
в обявените обществени 
поръчки. Има увеличение на 
нивата в сравнение със сеп-
тември. При „Проектиране и 
строителен надзор“ два са 
търговете с дискримина-
ционни условия, или увели-
чение от 1 брой в сравнение 
със септември.

Примери

Критерии за възлагане

Поръчка № 00037-2013-
0011

Възложител  общи-

на Тетевен по програма 

ОПОС

СМР за ВиК мрежа по 
проект „Интегриран инвес-
тиционен проект за подо-
бряване инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни 
води, Тетевен. Изграждане 
на ПСОВ, канализационна 
мрежа, подмяна на водопро-
вод”.  

Икономически най-из-
годна оферта с оглед на по-
сочените по-долу критерии:

Показател: техническо 
предложение, формирано от 
два елемента: I. Обясни-
телна записка, вкл. техно-
логична последователност 
на строителните процеси 
и управление на риска, и II. 
Опазване на околната сре-
да по време на изпълнение-
то на предмета на догово-
ра, тежест: 30

Показател :  ценово 
предложение, тежест: 10

Коментар: За първи 
път се среща на такъв 
сериозен обект толкова 
малка тежест на критерий 
„цена” за изпълнение - 10%.

Поръчка №00564-2013-
0013

Възложител община 

Панагюрище по програма 

ОПРР 
Избор за осъществява-

не на надзор на дейност-
тите по инвестиционен 
проект  „Панагюрище - об-
щински център с устойчива 
и екологична градска среда 
и високо качество на жи-
вот“.

Показател: П1 - брой 
междинни доклади за на-
предъка на СМР на месец, 
предложени от участника, 
тежест: 10.

Коментар: Некоректен 
показател.

Поръчка № 003615-2013-
0013

Възложител „Други“ по 

програма „ Развитие на 

конкурентоспособността 

на българската икономика“ 

2007-2013, „София Тех Парк“ 

ЕАД - проектиране и рекон-

струкция на обект „Бизнес 

инкубатор“, реализиращ се 

по проект „Научно-техно-

логичен парк“.

Застрахователна поли-
ца или еквивалентен доку-
мент за сключена валидна 
застраховка трудова злопо-
лука на персонала, придру-
жена със списък на лицата, 
включени в застраховка-
та със застрахователно 
покритие не по-малко от 
100 000 лв. за един застра-
хован.

Коментар: Прекомерно 
изискване.

Поръчка: 03615-2013-
0014 

Възложител „Други“ 

по програма „Развитие на 

конкурентоспособността 

на българската икономи-

ка“ 2007-2013, „София Тех 

Парк“ ЕАД - проектиране 

и реконструкция на обект 

„Иновационен форум“, реа-

лизиращ се по проект „На-

учно-технологичен парк“ 

- строителство на сграда 

с две многофункционални 

зали за конференции.

Застрахователна поли-
ца или еквивалентен доку-
мент за сключена валидна 
застраховка трудова злопо-
лука на персонала, придру-
жена със списък на лицата, 
включени в застраховка-
та със застрахователно 
покритие не по-малко от 
100 000 лв. за един застра-
хован.

Коментар: Прекомерно 
изискване.

Прекомерни, необос-
новани изисквания по от-
ношение на финансовите  
възможности на кандидата 
по обявена обществена по-
ръчка

Поръчка № 01266-2013-
0005

Възложител Столич-

ната община, район „Нови 

Искър“

Актуализация на идеен 
проект ВиК мрежи на села-
та Чепинци, Негован и Све-
товрачане и пречистване 
на отпадни води.

Общо за последните 3 
години (2010, 2011, 2012) 
участникът да е реализирал 
оборот от подобни дейности 
не по-малко от 300 000 лв.

Коментар: Изискване-
то за реализиран оборот 
за последните три години 
не може да надвишава три 
пъти прогнозната стой-
ност, която е 91 600 лв.

Източник: Агенция по обществени поръчки

Обявени обществени поръчки по критерий: 

„Вид на възложителя“, октомври  2013 г.

Източник: Агенция по обществени поръчки

Обявени обществени поръчки по критерий:  

„Стойност“, октомври 2013 г.

Източник: Агенция по обществени поръчки

Критерии за възлагане на обществени поръчки - 

октомври  2013 г.

се използва от 

възложителя в 62    

обявени поръчки,   

или 24,3% от 

общо обявените 

255 поръчки за

октомври. 

Наблюдава се 

ръст от 13 бр. 

обявени поръчки  

или 26,5%  

в сравнение 

със септември.

132 бр., или 

51.8% от общо 

255 поръчки 

за октомври. 

Възложителят  

избира критерий  

„Икономически най- 

изгодна оферта“ 

или ръст от 17,9%    

20 бр. обявени 

поръчки  в 

сравнение със 

септември

61 поръчки, или 

23,9% обявления с 

липсващ критерий 

за оценка.

Наблюдава се  спад 

от 9,0%, или 6 

бр. обществени 

поръчки в 

сравнение със 

септември.

*Това са предимно 

поръчки  

„договаряне без 

обявление“
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ее-WiSE: Трансфер 

на знания и рамка за 

енергийно ефективно 

модернизиране на сградите 

в Средиземноморския 

регион

На първо място ще се 
спрем върху един проект, 
който се откроява със 
своята актуалност и по-
лезност при санирането 
на сгради. Става дума за 
ее-WiSE „Трансфер на зна-
ния и рамка за енергийно 
ефективно модернизиране 
на сградите в Средиземно-
морския регион”  по Седма 
рамкова програма.  Акцен-
тите в него са енергийна 
ефективност, прогрес и 
модернизация  при обно-
вяването на постройки. 
Ее-Wise предоставя ана-
лиз на базата на система-
тизирана информация за 
многобройните и различни 
практики на всяка от дър-
жавите, участващи в про-
екта, при санирането на 
сградния фонд. Освен това 
основна задача е и анализ, 
обобщаване и представяне 
на нуждите и на най-добри-
те практики за трансфер 
на знания в сектора. Пери-
одът за реализация на ее-
WiSE е март 2012 г. – март 
2014 г., а сред партньор-
ските организации са ин-
ститути и асоциации от 7 
държави – Испания, Бълга-
рия, Кипър, Гърция, Турция, 
Малта и Италия. 

Наред с чисто практи-
ческата полезност ее-WiSE 
има и редица социално-ико-
номически и екологични 
предимства. Това е така, 
защото най-добрият начин 
за подпомагане на зелена-
та икономика в Европа днес 
е чрез енергийна ефектив-
ност в сектора. Инициати-
вата генерира нови бизнес 
възможности, които пък на 
свой ред насърчават създа-
ването на висококачестве-
на работна сила. И в край-
на сметка всичко изброено 
спомага за постигането на 
една стратегическа цел – 
възстановяване на бран-
ша. Отрасълът  беше сред 
най-тежко засегнатите от 
световната икономическа 
криза. 

Как обаче всичко това 
може да стане на практи-

ка? За съжаление сред ос-
новните проблеми, с които 
се занимава и проектът  
ее-WiSE, е отстраняване-
то на фундаменталната 
бариера – слаб информа-
ционен поток към и между 
малките и средните пред-
приятия (МСП) в сектора. 
Тяхното присъствие е за-
бележително и има изклю-
чително важно значение за 
отрасъла. Проблемът е, че 
продължаващият прогрес в 
технологиите и методите 
за подобряване на енер-
гийната ефективност на 
сградния фонд не достигат 
до МСП, които биха могли 
да ги приложат. Именно 
това е и най-основната 
пречка в момента – транс-
ферът на знания да не се 
разпространява ефектив-
но между отделните учас-
тници на енергийно ефек-
тивния пазар. Ето защо 
е крайно необходимо спо-
делянето на практики да 
преодолее технологичните 
и икономическите бариери. 

За целта ее-WiSE се 
стреми да развие рамка за 
трансфер на знания при об-
новяването на сгради, като 
поставя акцент върху МСП. 
Този проект има особено 
важно значение за страни 
от Средиземноморския ре-

гион, защото постигането 
на икономически растеж 
до голяма степен залага на 
традиционния сектор. Това 
е и причината ee-WiSE да 
се концентрира върху мо-
дернизирането, а не върху 
новото строителство. 
По този начин ще може 
да се използва потенциал-
ът от мерки за енергийна 
ефективност в същест-
вуващите сгради, както и 
потенциалът на големия 
брой МСП, които участват 
в тези дейности. 

Друга важна цел на 
проекта ee-WiSE е изра-
ботването на полезна ме-
тодология за генериране 
на идеи, проектиране и 
утвърждаване на мерки в 
сектора, касаещи Среди-
земноморския регион. Ос-
вен това партньорите по 
проекта са си поставили 
и амбициозната задача да 
допринесат за развиването 
на енергийно ефективния 
пазар като цяло. Успехът 
зависи от процеса по из-
работването на концепции 
и дефиниции, системати-
зирането на информация 
и на най-добри практики. 
Тези основни дейности по 
проекта са „облечени“ в 
отделни работни пакети. 
А на свой ред всички те са 

насочени към подпомагане 
бизнеса на фирмите в об-
ластта на енергийната 
ефективност и свързаните 
сектори. Всички материа-
ли, изработени по проекта, 
са налични на: www.ee-wise.
eu/eewise/app/cms

SEE GREEN – Ангажиране на 

възрастните хора  

в зелената икономика

Как да контролирам и да 
намалявам консумацията 
на енергия? Какви промени 
трябва да направя в дома 
си, за да стане енергийно 
ефективен и същевременно 
да спестявам пари? Въпро-
си, които все повече хора 
си задават в днешно време. 
Проектът SEE GREEN дава 
част от отговорите и пре-
доставя знания за това как 
да водим устойчив начин 
на живот и да допринесем 
за опазването на околната 
среда за бъдещите поколе-
ния.

За разлика от ee-WiSE, 
който все още не е при-
ключил и не бихме могли 
напълно изчерпателно да 
обобщим неговите резул-
тати, КСБ има зад гърба 
си и редица вече завършени 
проекти. Те се отличават 
със сериозни успехи в съ-
ответната област, която 
обхващат. Един от тях е 
„SEE GREEN – ангажира-
не на възрастните хора в 
зелената икономика“. Той 
е по програма „Грюндвиг“, 
част от „Многостранни 
партньорства“. По проекта  
КСБ работи с редица орга-
низации и институти от 
Великобритания, Испания, 
Холандия, Италия и Гърция. 

Главната цел на SEE 
GREEN е да се разширят 
знанията на възрастните 
хора, свързани с мерките и 
промените, които трябва 

да направят, за да подо-
брят енергийната ефек-
тивност на жилищата си, 
на домове, социални клу-
бове и други. За да стане 
това факт, проектът беше 
насочен към създаване на 
учебно помагало за еколо-
гична енергия, както и към 
разработване на съвремен-
ни обучителни модули бла-
годарение на нови и гъвкави 
методологии. Материали-
те са на достъпен език, 
съобразен с европейските 
стандарти.  

Проектът  променя 
общоприетата практи-
ка възрастните хора да 
се разглеждат като хо-
могенна група. Ето защо 
материалите и съдържа-
нието обслужват различ-
ни социално-икономически, 
географски или културни 
специфики на тази част 
от обществото.  Сред 
най-важните резултати 
е цялостната система 
на обучение, организирана 
в електронна платфор-
ма, включваща процедури, 
модули и образователни 
материали с интегриран 
софтуерен инструмента-
риум за симулации. Целта е 
да се повиши съзнанието на 
възрастните хора за важ-
ността на опазването на 
околната среда и да им се 
помогне при взимането на 
решения, свързани с енер-
госпестяването. 

SEE GREEN стъпва на 
два основни приоритета 
на Европейския съюз (ЕС) 
– подобряване на енергий-
ната ефективност и попу-
ляризиране на активното 
стареене чрез обучение на 
хората в третата възраст. 
Те са заложени и в Страте-
гия 2020 на ЕС, която цели 
създаването на конкурент-
на, устойчива и сигурна 
енергия в общия пазар, за 
да гарантира устойчив 
растеж на икономиките. 
Сред ключовите фактори 
за постигането на целите 
са енергийно ефективните 
сгради. Това е така, тъй 
като строителният сек-
тор използва много енергия 
и е отговорен за около 40% 
от общото й потребление в 
ЕС. Тези данни налагат през 
идните години да се иници-
ира сериозна дейност за об-
новяване и адаптиране към 
европейските стандарти на 
по-старите сгради. В допъл-
нение трябва да се внедрят 
и нови концепции, материали 
и методи при изграждането 
на постройки в бъдеще. 

Проектът успя да попу-
ляризира активното учас-
тие на възрастните хора в 
европейската система за 
професионално образование 
и обучение. По този начин 
голяма част от целевата 
група вече е въоръжена с 
умения за справяне с на-
стъпващите промени и за 
адаптиране към новите ре-
алности в енергийно ефек-
тивния сектор. Крайните 
потребители бяха ангажи-
рани при анализа на нужди-
те от обучение във всички 

партньорски държави при 
пилотното тестване на 
платформата, както и при 
оценяването на проекта. 

Освен пряката целе-
ва група има и множество 
други заинтересовани лица, 
които непряко се възполз-
ват от резултатите на 
SEE GREEN. Става дума 
за семейства и гледачи на 
възрастни хора, различни 
организации и асоциации, 
активни в сферата на 
застаряващото населе-
ние, сдружения, посветили 
дейността си на енергий-
ната ефективност, много 
институции и обществени 
органи и други. Ползата за 
тях се състои в придобива-
не на познания и практики 
за достигане до възрастни 
граждани по отношение на 
енергийната ефективност, 
както и за подпомагане на-
маляването на потребле-
нието на енергия. Освен 
това обаче непреките бе-
нефициенти имат и отго-
ворната задача да придви-
жат напред резултатите в 
бъдеще и да създадат нови 
услуги и продукти на база-
та на тези резултати. 

Платформата, създаде-
на по проекта SEE GREEN, 
представлява онлайн курс, 
който запознава потреби-
телите с ключови понятия 
относно спестяването 
на енергия, енергийната 
ефективност и ги въвежда 
в технологиите за възобно-
вяема енергия. Поредицата 
наръчници предоставя и 
информация за енергията 
в по-широк смисъл, а също 
така дава и указания за 
управлението на енергия в 
отделните държави, участ-
ващи в проекта. 

Един от важните еле-
менти на обучителната 
платформа са и съответ-
ните средства за оценява-
не – кратки тестове и си-
мулации, които да проверят 
знанията на потребители-
те, както и прилагането им 
в реални ситуации. Всички 
изработени материали са 
налични на уебсайта на 
проекта: www.see-green.eu/
seegreensite/en/

SkillROAD BG 2020 –  

Пътна карта за обучение и 

квалификация по прилагане 

на интелигентни 

енергийно ефективни 

решения в сградите  

за България до 2020 

Следващият завършен 
проект на КСБ SkillROAD BG 
2020 (наричан още BUILD UP 
Skills) е по програма „Инте-
лигентна енергия – Европа“ 
и беше разработен в рам-
ките на 18 месеца в пери-
ода 2011-2013 г. Партньори 
на Камарата са Центърът 
за енергийна ефективност 
„ЕнЕфект” (координатор) и 
Националната агенция за 
професионално образование 
и обучение (НАПОО). 

Основната цел на про-
екта е повишаването на 
знанията и уменията на 

Мария Желева, Ана Георгиева,
експерти на КСБ

В първите дни на 2014 г. е добре 
да направим равносметка и да оценим 
плюсовете и минусите на отминалата 
година. Дейността и резултатите на 

Камарата на строителите в България 
(КСБ) през 2013 г. може да се измерят 
по много и различни начини. Тук ще се 
фокусираме върху прогреса и постиже-
нията по няколко европейски проекта, 
по които Камарата изпълнява или вече 
е приключила работа.

Камарата се стреми да достигне до повече         
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специалистите и работни-
ците в строителството 
на сгради с почти нулево 
потребление на енергия. 
Постигането на тази ам-
бициозна задача премина 
през задълбочен анализ и 
оценка на няколко страте-
гически области. Сред тях 
са националната система 
за продължаващо обуче-
ние в строителния сек-
тор и степента, в която 
тя посреща нуждите от 
допълнителни умения за 
внедряване на мерки за ЕЕ 
и ВЕИ в сградите. Анализ 
и оценка бяха направени и 
на националните полити-
ки за постигане на целите 
на енергийната страте-
гия на България до 2020 
г. (включително очаква-
ния принос на строител-
ния сектор), националния 
план за развитие на ВЕИ 
и плановете в изпълнение 
на Директивата за енер-
гийните характеристики 
на постройките, както и 
националния план за раз-
криване на зелени работни 
места (Национална програ-
ма за реформи (2011-2015 г.) 
в изпълнение на стратегия 
„Европа 2020”), както и го-
товността на работната 
сила за изпълнението на 
националната стратегия 
на България. Наред с това 
бяха идентифицирани ба-
риерите и празнините в 
квалификацията на работ-
ната сила. Разбира се, не на 
последно място е и съгласу-
ването и привличането на 
отговорните институции 
и други заинтересовани 
страни.  

Един от най-ценните 
резултати от проекта в 
дългосрочен план е нацио-
налната платформа, която 
се превърна в основа на 
цялостен процес за консул-
тации и взаимодействие 
на всички участници в сфе-
рата на строителство-
то и свързаното с него 
професионално обучение 
(професионални сдружения 
и камари, асоциации на про-
изводителите в бранша, 
центрове за професионално 
обучение, публични власти 
и др.) 

Благодарение на плат-
формата беше създадена 
и национална пътна карта 
и план за действие. Ут-
върждаването на картата 
като ценен инструмент 
за постигане на национал-
ните цели в областта на 
енергийната ефективност, 
възобновяемите енергийни 
източници и климатичните 
промени е сред успехите на 
проекта SkillROAD BG 2020.  
Шест са приоритетните 
области, набелязани в нея:

1. Мерки за усъвър-
шенстване на професио-
налната квалификация.

2. Обучение на обучите-
ли: мерки за усъвършенст-
ванe на професионалната 

квалификация на препода-
вателите.

3. Подобряване на мате-
риалната база. 

4. Структурни мерки за 
мониторинг на процесите.

5 .  Взаимодействие 
между заинтересованите 
страни.

6. Създаване на култура 
сред гражданите относно 
енергийната ефективност.

Централно място в 
проекта заема изследване-
то „Моментно състояние, 
практики и тенденции в 
строителния сектор в Бъл-
гария“ (Status Quo Analysis). 
Стабилните перспективи 
за бъдещето неминуемо 
са свързани и със серио-
зен анализ на миналото и 
настоящето. Ето защо 
особена важност придоби 
анализът на съществу-
ващите добри практики 
за сътрудничество между 
фирмите и образователни-
те институции, професио-
налните гимназии и ЦПО. 
Благодарение на него бяха 
набелязани както примери 
за ефективна съвмест-
на работа, така и редица 
пропуски и бариери. Всичко 
това се превърна в основа 
за предприети конкретни 
управленски действия за 
подобряване качеството 
на професионалното обу-
чение в сектора. Ценен 
ефект беше оказан и върху 
диалога между бизнеса и 
образователните инсти-
туции в търсене на ефек-
тивни пътища за повиша-
ване на квалификацията на 
работната сила и за под-
държане на високо ниво на 
адаптивност на заетите 
в стратегическия отрасъл. 
Всички материали по про-
екта са налични тук: www.
buildupskillsbg.com/

SoDiCo - Социалният 

диалог в строителната 

индустрия – състояние 

след кризата

Социалният  диалог  е  
един  от  ключовите  ин-
струменти  за публично 
обсъждане и преговори по 
важни обществени теми, 
който  ангажира всички за-
интересовани страни - ра-
ботодатели, синдикати и 
държавни структури. Сред 
най-обсъжданите теми са 
минималната работна за-
плата, социални пакети и 
надбавки към възнаграж-
денията, здравословните и 
безопасни условия на труд, 
професионалното образо-
вание и обучение и др.

В края на 2013 г. КСБ 
приключи успешно едно-
годишния европейски про-
ект „SoDiCo: Социалният 
диалог в строителната 
индустрия – състояние 

след кризата“. Социалният 
диалог се осъществява по 
инициатива на словенска-
та Камара на строител-
ната индустрия – ZGIGM, 
съвместно с  други 10 фе-
дерации, синдикати и рабо-
тодателски организации 
от Хърватия, Унгария, Ав-
стрия и България. 

Основните цели на 
SoDiCo са да адаптира и 
подготви строителния 
сектор за преструкту-
риране и управление на 
промените в бранша пет 
години след световната 
финансова и икономическа 
криза. Проектът е син-
хронизиран с основните 
приоритети и задачи в 
стратегия „Европа 2020”, 
свързани със заетостта, 
по-конкретно инициати-
вата „Програма за нови 
умения и работни места”. 
SoDiCo е стъпка към пови-
шаване компетентността 
на компаниите, работода-
телските и синдикалните 
организации. Основните 
резултати от следкри-
зисния социален диалог в 
индустрията са подобрен 
капацитет и засилена роля 
на социалните   партньори, 
повишено качество в евро-
пейския дебат и по-добро 
управление на преструк-
турирането в партньор-
ските държави.

Посредством работни 
срещи, дискусии, конферен-
ции и кръгли маси участни-
ците в проекта обсъдиха 
публично две актуални 
теми. Първата бе състоя-
нието на сектора в парт-
ньорските държави, по 
повод на която се проведе 
проучване сред фирмите 
в индустрията. Втора-
та тема бе паритетни-
те фондове и ползите от 
въвеждането им. Беше 
представен австрийски-
ят фонд за преструктури-
ране и изплащане на обез-
щетение за отпуски за 
строителните работници 
- BUAK. Неговата основна 
функция е администрира-

нето на правото на запла-
щане на отпуските и па-
ричното обезщетение при 
уволнение, както и компен-
сация на работниците по-
ради лоши метеорологични 
условия. 

Анализът и обществе-
ните обсъждания доприне-
соха за разработването на 
концепция за паритетен 
фонд, който да подпомогне 
преструктурирането в ин-
дустрията и изготвянето 
на концепция за учредяване 
на паритетен фонд в Сло-
вения.

Секторът все още се 
бори за излизане от кри-
зата. Това показаха ана-
лизът и дискусиите по 
първата гореща тема на 
проект SoDiCo – състоя-
ние на бранша. В България 
са налице както влошени 
производство, търсене и 
заетост, така и между-
фирмена задлъжнялост и 
редица институционални 
бариери, представени на 
фиг. 1. Освен обзор на ин-
дустрията, интервюта, 
проведени в рамките на 
проекта с представите-
ли на работодателските 
организации, се обосо-
би следната тенденция 
за България – фондовете 
„Професионално обуче-
ние в строителството” 
и „Обезщетение при лоши 
метеорологични условия 
за големи инфраструктур-
ни компании” предизвикват 
силен интерес. 

На европейско ниво 
строителната индустрия 
представлява 9,1% от 
БВП на ЕС и допринася за 
6,8% от общата заетост 
в Европа чрез повече от 3 
милиона предприятия. Сек-
торът обаче е фрагменти-
ран, като 95% от фирмите 
в него имат по-малко от 
20 работници. Освен това 
дейностите са много 
трудоемки. Специфичен и 

сложен е и производстве-
ният процес - предприя-
тията и работниците се 
преместват там, където 
продуктът трябва да бъде 
изграден. Тези специфики 
обуславят трудности при 
намирането на подходя-
щите служители с нужни-
те умения. В допълнение 
демографските промени 
през последните няколко 
десетилетия, увеличава-
щата се „недекларирана 
и незаконна” заетост и 
негативните екоаспекти 
от дейността са поред-
ните нелеки задачи, с кои-
то браншът трябва да се 
справи. 

Очевидно е, че предвид 
спецификата на сектора 
доброто сътрудничество 
в областта на мобилност-
та на работната сила и 
провеждането на активна 
политика за мотивиране 
на заетите в строител-
ството оказват положи-
телно социално въздейст-
вие върху населението на 
ЕС като цяло. В този сми-
съл ефективен механизъм 
за нарастване на благосъ-
стоянието на европейски-
те служители несъмнено 
се оказва изграждането 
на силни „паритетни со-
циални фондове”. Имен-
но трансферът на добри 
практики от Германия и 
Австрия в тази област 
бе обсъден по време на 
втората част от проек-
та. Освен това беше про-
учена възможността за 
учредяване на паритетни 
фондове за управление на 
преструктурирането в 
компаниите.

По принцип паритетни-
те фондове се основават, 
финансират и управляват 
от самите социални парт-
ньори на базата на съгла-
сувани договорни отноше-
ния. Те имат допълваща 
роля към съществуващите 

държавни структури глав-
но в следните сфери:

професионално обуче-
ние – повишаване на уме-
нията, експертизата и 
квалификацията на работ-
ниците в индустрията;

здравословни и без-
опасни условия на труд – 
превенция и намаляване на 
разходите за инциденти на 
работното място и профе-
сионални заболявания;

временна/циклична 
безработица - допълни-
телни схеми за помощи 
при безработица, за за-
плащане на празничните 
дни и др.;

допълнителни пенси-
онни схеми.

Участието може да е 
както доброволно, така и 
задължително.

Паритетните социал-
ни фондове са пример за 
допълнително финансово 
стимулиране на заетите 
при едновременно облек-
чаване на разходите за 
работодателя, който се 
използва от държавите в 
Западна и Централна Ев-
ропа, но в Източна Европа 
техният брой е все още 
ограничен.

Резултатите от дис-
кусиите, проведени по про-
ект SoDiCo, бяха обобщени 
в серия от публикации и в 
отделна широко разпрос-
транена брошура. Тя пред-
ставя множество инте-
ресни практики в сферата 
на паритетните фондо-
ве от Италия, Германия, 
Франция, Испания и др., в 
нея се разглеждат подроб-
но структурата и управле-
нието на фонда BUAK и се 
представят кратък анализ 
и проектна концепция за 
възможностите за въвеж-
дането на подобен меха-
низъм в България. Всички 
изработени материали са 
достъпни на уебсайта на 
проекта: sodico.gzs.si. 

         заинтересовани страни в сектор „Строителство“

Фиг.1 SoDiCo - aкценти от обзора  

на строителната индустрия в България

Тези проекти са финансирани с подкрепата на Европейската комисия. Тази публика-

ция отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да 

бъде търсена отговорност за  използването на съдържащата се в нея информация.
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Кристалина Георгиева, 
европейски комисар 
по международно 
сътрудничество, хуманитарна 
помощ и реакция при кризи:

Свилена Гражданска

Г-жо Георгиева, из-

пратихме 2013 г. Как 

според вас протече тя в 

европейски и национален 

план? Кои бяха предизви-

кателствата у нас и по 

света през нея?

За Европа 2013 г. беше 
по-добра от предишните. 
Европейският съюз пред-
прие редица сериозни ре-
форми, които помогнаха 
да тръгнем по пътя към 
възстановяването. До-
казахме, че заедно можем 
повече, отколкото поот-
делно. Присъединяване-
то на Хърватия към ЕС в 
средата на 2013 г. е по-
редният знак за притега-
телната сила на Европа и 
за смисъла от общите ни 
действия.

Но завръщането към 
растежа ще е дълъг про-
цес. Както прогнозирах 
пред в. „Строител” пре-
ди година, рецесията, от 
която излизаме, е криза 
на доверието, която ще е 
продължителна, а възста-
новяването от нея - бав-
но. И сега, както и тогава, 
смятам, че 2013-а е по-
следната от най-трудни-
те години. Това обаче не 
означава, че започва лес-
ното. Безработицата е 
висока в цяла Европа, осо-
бено сред най-младите. С 
връщането към растеж 
ще започне и разкриване-
то на нови работни мес-
та, но по-късно и по-бавно, 
отколкото преди кризата. 
Едно от най-големите по-
стижения на ЕС за тази 
година беше споразуме-
нието за бюджетната 
рамка за следващите се-
дем години, в която воде-
щи са именно стимулите 
на растежа, заетостта и 
конкурентоспособността.

През 2013 г. видяхме и 
дестабилизиращия ефект 
на рецесията върху по-
литическата ситуация. 
Това се усети в редица 
държави, включително и 
България. Но и на много 
места политическите 
опоненти и обществото 
успяха да постигнат кон-
сенсус в името на нацио-
налния интерес. Надявам 
се, че това ще се случи и 
у нас, защото разделение-
то пречи на възстановя-
ването, а съгласието и 
сътрудничеството пома-
гат да се превъзмогнат 
последиците от кризата. 

Наред с тези труд-
ности през 2013 г. не ни 
подминаха и бедствията, 
причинени от човека и 
природата. Войната в Си-
рия предизвика най-тежка-
та хуманитарна криза от 

десетилетия насам. Днес 
тя заплашва целия Близък 
изток, а последиците се 
отразяват и на нас. Сред 
природните бедствия 
най-опустошителен беше 
тайфунът във Филипи-
ните, който взе над 6000 
жертви. Но и богатите 
държави не бяха пощаде-
ни. Европа пострада от 
рекордни наводнения през 
юни, от горски пожари 
през август и яростни 
бури през ноември и де-
кември. Виждаме, че бед-
ствията стават повече и 
по-разрушителни – и пре-
дизвикателството за нас 
е да сме по-подготвени и 
по-добре да управляваме 
рисковете. 

През изминалата го-

дина България се сблъс-

ка с бежанската вълна. 

Какво още трябва да се 

направи по въпроса? Не-

обходимо ли е изгражда-

не на нови бежански цен-

трове у нас?   

Ние сме част от све-
та и неговите проблеми 
неминуемо засягат и нас. 
В Сирия загинаха над 125 
хиляди души, бежанците в 
съседните страни са 2,3 
милиона. Аз се занимавам 
с тази криза вече повече 
от две години и моята 
работа е европейската 

подкрепа за най-засегна-
тите в самата Сирия и 
в региона – защото там 
ситуацията е най-тежка. 
Ако не помагаме на мяс-
то, бежанската вълна към 
Европа би била много по-
голяма. 

За България рязкото 
увеличение на броя на бе-
жанците е нов проблем и 
трудностите са разбира-
еми. Дали ще има още цен-
трове зависи от нуждите. 
Важен е не само броят на 
сградите, но и условията 
в тях. А още по-основен 
въпрос е какво се случва 
с бежанците, след като 
излязат от тези места 
за временно настанява-
не. Трябва да мислим не 
само за ситуацията в мо-
мента, но и да планираме 
занапред и да се подгот-
вяме дългосрочно. Моята 
максима е да се надяваме 
на най-доброто, но да сме 
готови за най-лошото.

Европа успя ли да из-

лезе от икономическата 

криза? 

Възстановяването за-
почна и дори държавите, 
които изпитваха най-го-
леми трудности – като 
Гърция, Испания, Италия 
и Португалия – са на път 
да излязат от рецесията. 
Разбираемо страните, 

които предприеха най-се-
риозни реформи по време 
на рецесията – като Ес-
тония, Литва и Латвия 
– очакват най-висок рас-
теж следващата година, 
от около 3-4%. В началото 
на новата година Латвия 
влиза и в еврозоната, кое-
то е още едно доказател-
ство за ползата от задъл-
бочени реформи. 

Но както казах и в от-
говор на първия въпрос, 
очаква ни трудно и бавно 
възстановяване. Ние в Ев-
ропа вървим 6-9 месеца 
след САЩ и при влизане-
то, и при излизането от 
тази криза. Това, което се 
случва там – растеж без 
съществено увеличаване 
на заетостта – е най-го-
лямата ни грижа в Евро-
пейския съюз.  

Добрите новини за 
Стария континент тряб-
ва да са добри новини и 
за България – ние имаме 
малка икономика, добре 
интегрирана в европей-
ската, и когато перспек-
тивите пред Европа се 
подобряват, това важи и 
за нас. ЕК прогнозира, че 
през 2014 г. растежът у 
нас ще е 1,5%. Ако възста-
новяването в ЕС продължи 
с необходимите темпове, 
това ще се усети и у нас. 
Но не трябва да разчи-

таме само на външните 
фактори – имаме много 
работа за вършене, за да 
си помогнем сами. 

Приета бе новата бю-

джетна рамка на ЕС. Кои 

ще бъдат приоритетите 

в нея? Накъде ще бъдат 

насочени средствата? 

Мерките за изход от 
кризата приличат на три-
ъгълник: едната страна е 
фискалната консолидация, 
другата – структурните 
реформи, а третата – ин-
вестициите в растежа. 
Бюджетната рамка на 
ЕС балансира процесите. 
Особено днес, когато све-
жите пари в икономиката 
са далеч по-малко, откол-
кото преди кризата, а ин-
веститорите са доста 
по-предпазливи. 

О щ е  ког ато  б е ш е 
проектиран от Европей-
ската комисия, този бю-
джет беше замислен като 
инструмент за стимул 
на растежa и разкриване 
на работни места. Сред 
приоритетите са инова-
циите, инвестициите в 
научна работа и разра-
ботки, мерките, насочени 
към малките и средните 
предприятия, действия-
та срещу бедността и 
политиките за развитие, 
по-съобразно с околната 

среда. 
Въвеждат се изисква-

ния, които да канализират 
усилията на страните 
членки така, че проекти-
те с европейско финанси-
ране да дават максимална 
добавена стойност за 
икономическия растеж, за 
бизнеса и за околната сре-
да. Това е добра новина и 
за нас в България, където 
е нужно приоритетните 
проекти да са не на пар-
че, а част от цялостната 
стратегия за развитие на 
страната ни. България ще 
може да разчита на 14,5 
милиарда евро за следва-
щите седем години – мал-
ко повече, отколкото в до-
сегашния бюджет. От нас 
зависи да направим така, 
че тези средства да рабо-
тят за българите и да по-
добрят перспективата за 
развитието ни занапред. 

С т р о и т е л н и я т 

бранш разчита основно 

на средствата от ЕС, а 

те се разпределят чрез 

обществените поръчки. 

По покана на Камарата 

на строителите в Бъл-

гария през септември 

у нас бе на посещение 

Антонио Таяни, вицепре-

зидент на ЕК, а през де-

кември и представители 

на ГД „Вътрешен пазар 

ЕК препоръча да се насърчава предприемаческата активност у нас, като се 
подобри данъчната администрация и навременното разплащане с бизнеса
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и услуги“, с които ръко-

водството на органи-

зацията дискутира про-

блемите при търговете. 

Как стои този въпрос на 

европейско ниво? 

Повече отвсякога днес 
европейските политики 
залагат на принципа на 
правилното харчене и из-
вличането на максимална 
полза от всяко евро и все-
ки лев. Затова ЕК настоя-
ва за по-високо качество 
на обществените поръч-
ки – това е условие, за да 
дадем зелена светлина за 
финансиране. 

Тази година ЕК въве-
де серия от реформи в 
кохезионната политика 
и в тези за стимулиране 
на предприемачеството 
и индустриалното разви-
тие. Реформите включват 
по-високи стандарти за 
качеството на общест-
вените поръчки като на-
пример електронизация 
на търговете и включва-
нето им в общоевропей-
ски регистри, така че да 
могат да участват фирми 
от всички страни членки. 
Европа върви напред в про-
цедурите по търговете и 
ние не можем да си позво-
лим да изоставаме. 

За да има качестве-
ни обществени поръчки, 
трябва администрацията 
да е качествена. Знаем 
колко необходимо е това и 

у нас. Страната ни може 
да разчита на Европейския 
социален фонд за инвести-
ции в повишаване на капа-
цитета на администра-
цията на национално и 
регионално ниво. Европей-
ският фонд за регионал-
но развитие пък насочва 
средства конкретно към 
квалификацията на тези 
кадри, които работят с 
европейските програми. В 
наши ръце е да използваме 
максимално тези ресурси.

Необходими ли  са 

стимули за работата на 

малките и средните фир-

ми? 

У нас има над 270 хи-
ляди малки и средни пред-
приятия. Това са 99,8% от 
всички фирми в страната. 
Те дават работа на около 
1,4 милиона души (над 75% 
от заетостта в частния 
сектор). Това е поред-
ното доказателство, че 
малките и средните пред-
приятия са гръбнакът на 
нашата икономика. Днес, 
когато европейските ико-
номики, които обичайно 
дърпат нашата напред, 
все още работят на по-
бавни обороти, трябва 
да разчитаме повече на 
българския бизнес, особе-
но на малките и средните 
фирми. Те имат нужда от 
помощ, за да са мотор на 
растеж и благосъстояние. 

Европа е част от ре-
шението: новата бюджет-
на рамка на ЕС предвижда 
над 140 милиарда евро за 
малкия и средния бизнес 
за следващите седем го-
дини – двойно увеличение, 
отколкото досега. Наред 
с това наскоро Европей-
ската комисия представи 
анализ на състоянието 
на МПС във всяка страна 
членка и даде препоръ-
ки за мерките, които да 
стимулират работата 
им. За България данните 
показват, че нашите фир-
ми все още не участват 
пълноценно в общия евро-

пейски пазар и страдат 
от слаб достъп до финан-
сиране. ЕК препоръча на 
страната ни да насърча-
ва предприемаческата 
активност, като подобри 
данъчната администра-
ция и навременното раз-
плащане с бизнеса, както 
и да продължи мерките за 
обслужване на едно гише и 
въвеждането на електрон-
но управление. Важно е и 
по-пълноценно да усвоя-
ваме средствата от ЕС: 
еврофондовете ни дават 
достъп до много сериозен 
и необходим финансов ре-
сурс. Тук отговорността 

Мирослав Еленков

Гърция пое ротационното 
председателство на Европейския 
съюз от 1 януари 2014 г. в условия 
на строг режим. Според замест-
ник-министъра на външните рабо-
ти на Гърция Димитрис Куркулос 
страната ще похарчи не повече 
от 50 млн. евро за шестмесечно-
то председателство на Евросъ-
юза. Правителството на южната 
ни съседка ще задели по-малко 
средства, отколкото са заделяли 
другите страни в последно време. 
За разлика от неотдавнашните 
председателства, които са изис-
квали между 60 и 75 млн. евро и 
до 250 души, страната ще изхар-
чи по-малко пари и ще използва не 
повече от 150 души персонал.

Мотото на председателство-
то е „Европа: нашите общи стре-
межи и пътуване – обединени, ние 
ще плаваме по-нататък”. Външ-
ният министър Евангелос Вени-
зелос поясни, че морето винаги 
е играло важна роля в историята 
на Гърция, Европа и световната 
цивилизация. 

За половин година в Атина 
ще се проведат 14 съвещания на 
ниво министри на страните от 
ЕС и още 120, свързани с тях ме-

роприятия.
В рамките на посещение в 

страната председателят на Ев-
ропейския парламент Мартин 
Шулц заяви, че Гърция ще има „въз-
можност да покаже на Европа, че 
не съществуват държави от раз-
лична категория и всички страни 
членки имат равни права”. Иконо-
мическото развитие и увелича-
ването на заетостта ще бъдат 
приоритети на гръцкото предсе-
дателство, това заяви премиерът 
на Гърция Андонис Самарас. Като 
други приоритети той открои за-
дълбочаването на банковия съюз и 
борбата с потока имигранти. 

Европейският съюз ще про-
дължи да подпомага съкратени 
работници и в периода 2014 – 2020 
година. 

По време на гръцкото предсе-
дателство ще се състоят и избо-
ри за Европейския парламент. Те 
ще се проведат от 22 до 25 май 
2014 г. Обикновено изборите про-
дължават четири дни, тъй като 
гласуването във Великобритания 
и в Нидерландия става в четвър-
тък, а в повечето държави вотът 
е в неделя. Новоизбраният Евро-
пейски парламент ще се събере на 
учредителна сесия на 1 юли 2014 
година.

За първи път във вота евро-
пейските политически партии ще 
се конкурират още по-силно една 
с друга, като всяка трябва да из-
дигне своя кандидат за предсе-
дател на Европейската комисия. 
Според парламента новият под-
ход ще допринесе за по-добрата 
информираност на хората и по-ви-
соката избирателна активност, а 
политическите сили ще приемат 
демократични и прозрачни проце-
дури за подбор на своите кандида-
ти за ЕП и за председател на ЕК.

Друга новост е, че кандидати-
те за председател на Европейска-
та комисия ще могат да участ-
ват в публични дебати в рамките 
на предизборната кампания за 
Европейски парламент. 

За да се съобразят с броя от 
751 депутати, предвиден в Дого-
вора от Лисабон, и за да напра-
вят място за представителите 
на присъединилата се към ЕС 
Хърватия, 12 държави членки ще 
загубят по едно място след след-
ващите европейски избори. Сред 
тях е и България, която сега има 
18 депутати. Само Германия губи 
3 места в ЕП, за да отговори на 
изискването от Лисабон за мак-
симално позволен брой депутати 
– 96.

е както на администра-
цията, така и на бизнеса, 
които трябва да работят 
заедно и взаимно да се 
мотивират, ако искаме 
да вкарваме повече свежи 
пари в икономиката ни. 

Санирането е пример 
за програма, от която 
могат да спечелят всич-
ки: малкият и средният 
бизнес, който го реали-
зира, гражданите, кои-
то плащат по-малко за 
енергия, и енергийната 
ни система, която се на-
товарва по-малко. У нас 
тази програма страда от 
административни пречки, 
но аз се надявам, че ще 
съумеем да я развием по-
пълноценно. Нека 2014 г. 
бъде не само годината, в 
която излизаме от криза-
та, но и годината, в която 
програмата за саниране 
ще достигне пълния си 
потенциал. 

Каква според вас ще е 

2014 г.? 

Икономическата криза 
ще ни тежи малко по-мал-
ко и това ще ни помогне 
по-спокойно да решаваме 
натрупалите се социални 
проблеми. Но предсто-
ящата година няма да 
е нито лесна, нито спо-
койна. Светът се проме-
ня, той е по-динамичен и 
по-конкурентен, има нови 
зони на растеж, които се 
състезават с Централна 
и Източна Европа по при-
влекателност за инвес-
титорския интерес – с 
регулирането на бизнес 
средата, цената на тру-
да, качеството на работ-
ната сила.  

В областта на моята 
работа Сирия без съм-
нение ще продължи да е 
най-голямата криза и през 
следващата година. Едно-
временно с нея работим 
по тези в Централноаф-
риканската репубика, Аф-
ганистан, Судан, Южен 
Судан, Сомалия, Мали. 
Наред с тях ще дойдат 
и други, които ще ни връ-

хлетят неочаквано и на 
които ще трябва да реа-
гираме бързо – както се 
наложи след тайфуна във 
Филипините и наводнени-
ята в Централна Европа. 
Никой не е застрахован и 
всички трябва да сме по-
подготвени за рисковете, 
които ни заплашват. Това 
е и целта на новото евро-
пейско законодателство, 
което приехме в края на 
2013 г. - то набляга върху 
подготовката и превенци-
ята и засилва капаците-
та ни да действаме като 
едно цяло при извънредни 
ситуации. 

Предстоят и евроиз-

борите. Какво очаквате 

да се промени? 

Кризата на Стария 
континент даде поле за 
изява на крайните поли-
тически движения. И на 
предстоящия вот за Ев-
ропейски парламент дву-
боят няма да е толкова 
между левите и десните 
партии, а между идеите 
за и против Европа. Очак-
ва се, че крайнодесните 
и евроскептични форма-
ции ще спечелят повече 
места в следващия пар-
ламент, което вещае по-
труден процес на вземане 
на решения, повече поли-
тическа нестабилност. 
Но очаквам също моби-
лизация на тези партии 
и политици, които искат 
Европа да работи за свои-
те граждани – сега е мо-
ментът те да покажат и 
да разширят ползите от 
членството в ЕС. 

Какво ще пожелаете 

на българските строи-

тели?  

Пожелавам браншът да 
усети бързо, че излизаме 
от кризата, и 2014 г. да 
бъде добра и щастлива за 
строителите и за техни-
те семейства. Желая им 
много работа и интересни 
проекти, здраве и сила, за 
да строят красива Бълга-
рия!

Снимка Денис Бучел
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Лилия Христова

Маркиране на т.нар. 
златна линия с цветни 
павета с инкрустиран 
знак на София, сочеща 
туристическия маршрут 
в града, ул. „Шишман“ да 
бъде застлана със син ас-
фалт, а жълти павета да 
сменят асфалта на Орлов 
мост - това са само част 
от идеите и фантазиите 
на архитектите, които 
участват в конкурса за 
новата визия на центъ-
ра на столицата, коя-
то трябва да е факт до 
2020 г. За обновлението 
са планирани 100 млн. 
евро от новата Опера-
тивна програма „Регио-
ни в растеж“. За целта 
емблематичните места 
на града бяха разделени 
на четири зони, за които 
Столичната община обя-
ви архитектурен конкурс. 
Първата включва Орлов 
мост, Перловската река 
и бул. „Христо и Евлоги 
Георгиеви“. Във втората 
са площад „Славейков“ и 
улиците „Граф Игнатиев“ 
и „Иван Шишман“. В тре-
тата зона е централни-
ят площад „Александър I“ 
заедно с Градската гра-
дина към него и ул. „Цар 
Освободител“. Четвърта 
е площадът пред парла-
мента и градинката, от 
която тръгнаха проме-
ните преди 24 години - 
„Кристал“.

Архитектите имаха 
около два месеца да по-
кажат вижданията си 
за сърцето на София. В 
надпреварата се вклю-
чиха 19 студия и техни 
обединения с 40 проекта. 
Идеите им бяха изложени 
на показ. Бе проведено  
обществено обсъждане 
през втората половина 
на декември 2013 г. Про-
пусналите могат да се 
запознаят с идеите на 
сайта на Направление 
„Архитектура и градоу-
стройство“ на Столична 
община - www.sofia-agk.
com.

15-членно жури начело 
с председателя на Съюза 
на архитектите в Бъл-
гария Георги Бакалов ще 
оцени проектите. В него 
влизат представители 
на професионалните ор-
ганизации и председате-
ли на ресорните комисии 
в Столичния общински 
съвет. Сред тях са арх. 
Весела Георгиева от Ка-
марата на архитектите, 
инж. Красимир Велинов 
от Камарата на инжене-
рите в инвестиционното 
проектиране, арх. Тачо 
Пеев от Съюза на ланд-
шафтните архитекти, 
арх. Валентина Едрева 
от  Националния инсти-
тут за недвижимо кул-
турно наследство, както 
и общинските съветници 
Малина Едрева, Вили Лил-
ков, арх. Борислав Бори-

сов, Лорита Радева и дру-
ги. Плановете са журито 
да излезе с решение до 
края на януари т.г. 

С избраните победи-
тели Столичната общи-
на ще сключи договори 
за изработването на ин-
вестиционни проекти на 
обща стойност 900 хил. 
лв. Награди са предвиде-
ни и за класираните на 
второ и трето място, съ-
ответно 10 000 и 7000 лв. 

„Рамката на задание-
то беше широко отво-
рена, с по-малко огра-
ничения, за да се даде 
възможност за по-голям 
полет на мисълта на от-
делните автори“, заяви 
председателят на жу-
рито арх. Георги Бака-
лов. Според него целта е 
това, което се предлага, 
да се коментира в кон-
текста на съседното, 
прилежащото, на устрой-
ствената рамка, за да 

може отделните терито-
рии и зони да се вплетат 
една в друга.

Първата – Перловската 

река от Орлов мост  

до бул. „Драган Цанков“

Замяна на асфалта с 
жълти павета на Орлов 
мост, градски плаж край 
Перловската река, вися-
щи мостове, надуваеми 
бентове, алея на спорт-
ната слава, ретролампи 
и пейки, зелени павилиони, 
цветни и пеещи фонтани, 
акция „Цветна фасада“, 
подземни контейнери за 
смет - така архитекти-
те виждат промяната в 
първа зона. Тя обхваща 
протежението на Перлов-
ската река по бул. „Евло-
ги и Христо Георгиеви” 
между Орлов мост и бул. 
„Драган Цанков“ с Моста 
на дружбата. Тази зона е 
предизвикала най-много 

архитекти с представе-
ните 14  предложения. Ос-
новният акцент е повече 
зеленина с места за от-
дих и развлечения. Реше-
нията за перманентното 
задръстване са различни 
– от подземни тунели до 
разширяване на пътните 
платна за сметка на тро-
тоарите. 

„Да върнем реката на 
софиянци, защото друга 
всъщност в града няма“, 
призовава архитектурно 
студио „Амфион“. Предло-
жението е за реконструк-
ция на съществуващия 
канал, разделяйки го в хо-
ризонтално отношение 
на две части - долната, 
продължаваща да функ-
ционира както досега, 
и горната, с полегати 
брегове и свободна фор-
ма, наподобяваща речна 
водна площ.  Двете нива 
се разделят с хидроизо-
лирана стоманобетонна 

конструкция.  Долната 
част ще изпълнява ня-
колко функции – да поеме 
непостоянните води на 
Перловската река, да слу-
жи като преливник на съ-
седните  успоредни кана-
ли и да бъде източник за 
вода за „новоизградената 
река“. От „Амфион“ пред-
лагат още увеличаване 
на зелените площи, фон-
тани, преплитащи цвят, 
звук и светлина, скулп-
тури, музей на откри-
то с находки от римско 
време, които да оформят 
пространството меж-
ду двете пътни платна. 
Проектът предвижда и 
възможност за превръ-
щане на част от реката 
в ледена пързалка през 
зимата. Велоалея и амфи-
театър допълват предло-
жението им за нов облик 
на мястото. Улиците се 
запазват без промяна.  
Прогнозната стойност 

е близо 11 млн. лв. За из-
работването на техниче-
ския проект ще са нужни 
120 дни, а за изпълнение 
още 360 дни. 

„Никифоров студио“  
предлага жълти павета 
да сменят асфалта на 
Орлов мост, коритото на 
Перловската река да се 
напълни с вода чрез  на-
дуваеми бентове, а прос-
транството около водния 
басейн да се превърне в 
плаж с дървени скари. 

„Ситиарх“ залагат на 
зелените пространства 
с велосипедна и скейт-
борд площадка, подземни 
контейнери за смет и зе-
лени павилиони. Връщат 
градското обзавеждане 
към автентичния вид на 
пространството от на-
чалото на XX век с улични 
ретролампи и пейки.

„Никонсулт“ покриват 
Перловската река с нова 
пешеходна алея,  а съ-
ществуващата велоалея 
се запазва. Предвижда се 
подмяна на настилките 
на тротоарите.

„Жорди Марсе Архи-
тектес“ също залагат на 
разширяване на зелената 
зона с места за спорт, 
детски площадки и вело-
алея. Това ще стане със 
смъкването на автомоби-
лите в подземен паркинг 
под бул. „Евлоги и Христо 
Георгиеви“. Съоръжение-
то ще е на две нива, като 
приземното ще бъде об-
ществено пространство. 
Ще има търговска зона с 
магазини, кафенета и из-
ложбена площ, а паркин-
гът ще е под тях.

А . Д . А .  р е ш ава  з а -
дръстванията с въвеж-
дането на т.нар. зелена 
вълна и залага на изграж-
дането на още пешеход-
ни мостове и променада, 
което в превод от френ-
ски ще рече място за раз-
ходка. Напречно на кръс-
товището на ул. „Генерал 
Йосиф Владимирович Гур-
ко“ при Националния ста-
дион са предвидени шест 
моста. Пресичане на ка-
нала е осигурено в още 
два пункта – чрез ту-
нел при бившия стадион 
„Юнак“ и чрез пешеходен 
мост при езерото „Ари-
ана“ .  Това съоръжение 
ще минава през новата 
основна атракция на ка-
нала – етажния арт парк. 
Променадата, която пе-
шеходно ще свърже Орлов 
мост с ул. „Граф Игнати-
ев“, ще бъде изградена от 
стоманена конструкция с 
дървена настилка. Чети-
риметрова пешеходна ви-
сяща конзола над езерото 
„Ариана“ е сред другите 
идеи на А.Д.А. Предлага 
се още изграждането на 
два едноетажни паркинга 
от двете страни на ста-
диона, като покривите им 
се ползват за пешеходни 
тераси. 

„Стефан Добрев Архи-

40 архитектурни проекта в надпреварата за нова визия на четири зони

Така изглежда площад „Александър I“ в проекта на „Никонсулт“

Снимка Денис Бучел
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тектура и дизайн“ зала-
гат на алеята на спорт-
ната слава от Орлов 
мост до Моста на друж-
бата, която ще е свърза-
на с тематични площади 
на атлетиката, футбола, 
гимнастиката, волейбо-
ла, бокса и борбата. Ак-
центът е централният 
площад пред Национал-
ния стадион „Васил Лев-
ски“, който става площад 
на спорта. Пред главния 
вход на съоръжението 
се поставят 28 високи 
пилона със знамената 
на страните от Евро-
пейския съюз и осемте 
съществуващи бронзови 
скулптури. От студиото 
препоръчват да се напра-
ви и подземен паркинг със 
120 места на едно ниво с 
достъп от ул. „Гурко“. 

Проектът предвижда 
коритото на Перловска-
та река да бъде запълне-
но с вода, като за тази 
цел ще бъде повдигнато 
нивото й с около метър 
чрез разполагането на 
три малки савака, които 
автоматично се вдигат 
и свалят според притока 
на дъждовната вода. Това 
е широко разпростране-
на практика и в други ев-
ропейски столици като 
например канала „Сен 
Мартен“ в Париж. Транс-
портният проблем пред 
Националния стадион е 
решен с кръгово кръс-
товище и разширяване 
на пътните ленти с още 
една във всяка посока за 
сметка на 90 см от тро-
тоарите. Така в най-на-
товарената си част бул. 
„Евлоги и Христо Георги-
еви“ преминава от две 
на три ленти. Кръстови-
щето на Орлов мост се 
оптимизира с още една 
лента за ляв завой откъм 
бул. „Цариградско шосе“. 
Движението по Моста 
на дружбата е подобре-
но чрез добавянето на 
още едно платно в две-
те посоки по бул. „Евло-
ги и Христо Георгиеви“ 
пред строителната гим-
назия „Христо Ботев“.  
Стойността на проек-
та е оценена на около 2 
млн. лв. без ДДС без под-
земните паркинги. 

ДЗЗД „Група Център“ 
са нарекли проекта си за 
първата зона „Освобож-
даване“. В обединението 
влизат „АиА архитекти“, 
В -12 ,  „Архитектоника 
студио“. Проектът им 
сваля автомобилите в 
транзитен тунел под 
земята с осигуряване на 
естествено осветление. 
Така теренът отгоре се 
освобождава за хората, 
като пространството е 
разделено условно в три 
взаимнообвързани зони. 
Едната е за забавления, 
другата за отдих и тре-
тата за масови меро-
приятия пред стадиона. 
„Група Център“ залагат 
и на кампанията „Цветна 
фасада“. Предложението 
е за изготвяне на типови 

проекти за „цветно са-
ниране” на фасадите на 
сградите чрез висящо и 
катерливо озеленяване. 
Предлагат се още фон-
тани и водни огледала, 
които през зимата да се 
ползват за ледени пър-
залки. 

Консорциум „Урбан 
груп“ смъква пък хората 
под земята в пешеходен 
тунел под бул. „Евлоги 
и Христо Георгиеви“ на 
нивото на съществува-
щата станция на метро-
то. Предвиден е и водо-
пад под пресечката с ул. 
„Граф Игнатиев“. Заложе-
но е и изграждането на 
подземен паркинг за 520 
автомобила, както и на 
подлез под бул. „Драган 
Цанков“ .  По коритото 
на реката са оформени 
паркови площи, зони за 
отдих, детски площадки. 
„Урбан груп“ предлага и 
изграждането на подзем-
на спирка под същест-
вуващата в  момента 
на Орлов мост в посока 
ул. „Граф Игнатиев“, коя-
то да обслужва град-
ския транспорт на ниво 
подлез. Цветни площи и 
фонтани украсяват прос-
транството пред Нацио-
налния стадион.

Втора зона – ул. „Граф 

Игнатиев“ и площадите 

край него

Улица „Граф Игнатиев“ 
става пешеходна зона, 
движението в пресечки-
те по улиците „Солунска“ 

и „Цар Иван Шишман“ се 
свежда до минимум, ве-
лоалеи и ретротрамвай 
като атракция, сергиите 
в градината пред черква-
та „Св. Седмочисленици“ 
изчезват. Кресла за че-
тене сменят книжната 
борса на площад „Славей-
ков“ и още хрумвания са 
част от идеите, пред-
ставени от архитекти-
те за втората зона на 
центъра на София. Общо 
подадените предложе-
ния са седем. Терито-
рията обхваща улиците 
„Граф Игнатиев“ ,  „Со-

лунска“, „6 септември“, 
„Ген. Паренсов“ и „Цар 
Иван Шишман“, както и 
площадите „Славейков“, 
„Гарибалди“, „Патриарх 
Евтимий“ и градината 
пред храма „Св. Седмочи-
сленици“.

А р х и т е к т и т е  н а  
А.Д .А. залагат на пре-
връщането на ул. „Граф 
Игнатиев“ в пешеходна 
зона както бул. „Витоша“. 
Компромисно оставят 
само една линия, по коя-
то ще се движи ретро-
трамвай като атракция 
или трамвай тип совалка 

с 10 км/ч за улеснение на 
по-възрастните граж-
дани. Маршрутът е от 
Съдебната палата до пл. 
„Журналист“. Мотрисите 
ще минават рядко, а през 
останалото време прос-
транството ще се полз-
ва като велоалея подобно 
на австрийския град Грац. 
Предлага се ул. „Шишман“ 
да бъде пешеходна през 
почивните дни, а в ра-
ботните да се намали 
скоростта за движение, 
както и да се ограничат 
местата за паркиране. 
В неизползваната част 

към ул.  „Граф Игнати-
ев“ от страната на 6-о 
училище да се обособи 
зона за отдих с кафене, 
предлагат още от А.Д.А. 
Пазарите за книги на пл. 
„Славейков“ и за плодове 
и зеленчуци до църквата 
„Св. Седмочисленици“ да 
се пренаредят. За целия 
район е заложена подмяна 
на осветлението, като 
на местата, където се 
събират повече хора, то 
да бъде по-силно, а приг-
лушено около витрините 
на магазините. Короните 
на дърветата на пл. „Сла-
вейков“ да бъдат освете-
ни отдолу, предлагат още 
от А.Д.А. 

„Амфион” също зала-
гат улиците „Граф Иг-
натиев“ и „Шишман“ да 
станат пешеходни, а „6 
септември“ - само в по-
чивните дни. Трамвайна-
та линия остава, но се 
ремонтира и се слагат  
шумопоглъщащи и вибро-
обиращи материали, а 
мотрисите са с ретро-
визия. Архитектите ма-
хат пазара пред църква-
та „Св. Седмочисленици“, 
като така я обединяват 
с пешеходната зона по 
ул. „Граф Игнатиев“. От-
местват сергиите пред 
пл. „Райко Алексиев“, за 
да се отвори простран-
ството на площада към 
улицата. Книжният па-
зар на пл. „Славейков“ да 
го има само в определе-
ни дни от седмицата, 
предлагат от „Амфион“. 
Предвидени са по-добри 
връзки към безистените 
и вътрешните дворове с 
ул. „Граф Игнатиев“. 

Д З З Д  „ Е р т а П л ю с “ 
предлага да бъде създа-
ден площад на „Бийтълс“, 
който да се намира по ул. 
„Граф Игнатиев“ малко 
преди пл. „Патриарх Ев-
тимий“. За книжния пазар 
на пл. „Славейков“ идеята 
е да работи само в интер-
вала между 9 и 14 часа, 
като фонтанът се запаз-
ва, но се залага на нови 
тревни площи. Площад 
„Райко Даскалов“ пък се 
превръща в детска зона 
за игра с кафене и рес-
торант. Сергиите пред 
църквата „Свети Седмо-
численици“ се местят от 
другата страна на плат-
ното, а в близост до ул. 
„Шишман“ се прави вело-
паркинг. В градината пред 
черквата се предвижда да 
се постави и паметник на 
жертвите от комунисти-
ческия режим, както и на 
загиналите полицаи.

 ДЗЗД „Форум Кон-
султанти” залагат на 
премахване на амбулант-
ните търговци и отваря-
не на всички безистени. 
Площад „Славейков“ да 
се превърне в съвремен-
на агора, като площите 
за продажба на книги се 
променят с нова модерна 
визия, а пред обществе-
ните сгради се оформят 
пространства. 

  стр. 18

Столичната ул. „Шишман“ се превръща в „споделена улица“ в проекта на „Група Център“. За целта се покрива 
със син асфалт, а пейките и осветлението са подвижни, за да бъдат преместени там, където ще е поредното 
представление

Повечето проекти залагат на превръщането на ул. „Граф Игнатиев“ в пешеходна 
зона. Като компромисно решение „Амфион“ предлага по улицата да се движи само 
ретротрамвай от Съдебната палата до пл. „Журналист“
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Проектите залагат на промяна на книжния пазар на площад „Славейков“. Павилион 
като отворена книга с място за клиенти, което вечер свети, е решението, 
предложено от „Група Център“

Пространството пред Националния стадион „Васил Левски“ е превърнато в площад 
на спорта в проекта на „Стефан Добрев Архитектура и дизайн“. Пред главния  
му вход ще има 28 високи пилона със знамената на страните от ЕС. Алеята на 
спортната слава с тематични площади на атлетиката, футбола, гимнастиката, 
волейбола, бокса и борбата ще се простира от Орлов мост до бул. „Драган Цанков“

„Жорди Марсе 
Архитекс“ предлагат 

съоръжение на две 
нива под земята на 

бул. „Евлоги и Христо 
Георгиеви“. На първото 

подземно ниво ще е 
търговската зона с 

магазини, кафенета и 
изложбена площ, а под 

тях ще е паркингът 
за автомобили. Така 

ще има повече място 
за разходки и отдих 
отгоре край реката

 от стр. 17

Предлага се верти-
кално озеленяване пред 
калканите на сградите в 
зоната, както и използ-
ването на характерни 
материали в настилките 
– унипаваж, рязани гра-
нитни плочи и гранитни 
павета. Под колоните на 
площад „Гарибалди“ ще 
се  създадат места с не-
формален характер като 
кътове за отдих с дървен 
декинг. 

 „Стефан Добрев Архи-
тектура и Дизайн” зала-
гат на по-малко движение 
на автомобили в зоната 
и повече място за срещи 
и културни изяви предвид 
кандидатурата на София 
за културна столица на 
Европа през 2019 г. Спо-
ред арх. Добрев гради-
ната при черквата „Св. 
Седмочисленици“ е подхо-
дящо място за временни 
изложби на фотографии. 
За целта в средата се 
предвиждат зелени прос-
транства във формата 
на диапозитив. Противо-
бомбеното убежище под 
градинката може да се 
превърне в подземен пар-
кинг с вход от страната 
на ул. „6 септември“. В 
четирите ъгъла на гра-
дината се предлага по-
саждането на иглолистни 
дървета. Пълна промяна 
се планира за книжния па-
зар, като идеята е да се 
върне духът от началото 
на ХХ век и той да стане 
площад на литературата. 
За целта се възстановя-
ва фонтанът в средата, 
засаждат се дървета и 
се подменят сергиите на 
търговците.  Малката 
градина „Райко Алексиев“ 
пък се превръща в площад 
на гастрономията, като 
там ще се провеждат 
кулинарни събития. Ав-
томобилите по улиците 
„Шишман“, „Солунска“ и „6 
септември“ ще се движат 
със специален режим, 
като в определени часове 
ще е забранено премина-
ването им. 

„Споделяне“ е ключо-
вата дума за зоната на 
архитектите от ДЗЗД 
„Група Център“. Те пред-
лагат застилане на ул. 
„Шишман“ със син асфалт 
и подвижно градско об-
завеждане като улични 
лампи, пейки и др. Идеята 
е в по-голямата част от 
времето да има ограни-
чено движение на авто-
мобили, при организиране 
на фестивали трафикът 
да се спира, а пейките и 
лампите да се премест-
ват на подходящите мес-
та. Архитектите пред-
лагат и водно огледало 
пред църквата „Св. Сед-
мочисленици“, което през 
зимата ще става на ле-
дена пързалка. В градина-
та пък ще се разположат 
фотьойли и лежанки за 
четене, шах маси, място 
за игра на петанк, нетра-
диционни пейки и детска 
площадка. Сергиите пред 
черквата се махат и се 
заменят със съботно-не-

делен фермерски пазар. 
Старите щандове  на 
книжния пазар на пл. „Сла-
вейков“ се заменят от 
нови по-практични, като 
всеки ще бъде с отделен 
чадър, ще може да се за-
ключва и няма да е нужно 
търговецът да прибира 
книгите си всяка вечер. 

„Архинекс“ трансфор-
мират книжния пазар на 
„Славейков“ в книжарни-
ца на открито с място 
за четене и кафенета. И 
те предлагат подмяна на 
сергиите с нови, напра-
вени от светъл дървен 
материал, и възможност 
за лесно местене. Пред-
вижда се намаляването 
на броя на паркоместата 
и изграждането на двупо-
сочна велоалея по ул. „Со-
лунска“. 

Пазарът до „Св. Сед-
мочисленици“ се мести 
по ул. „6 септември“, а ул. 
„Граф Игнатиев“ остава в 
плен на пешеходци и вело-
сипедисти. 

Третата зона – между 

президентството и Ру-

ската черква

Автомобилният тра-
фик слиза под жълтите 
павета, паметник на Хан 
Аспарух на площад „Алек-
сандър I“ и на оперните ни 
асове на площад „Николай 
Гяуров“, водно огледало на 
мястото на мавзолея, а 
под него музей на жертви-
те на комунизма, в гради-

ната до Руската черква 
пък се прави водна каска-
да с морени, донесени от 
Витоша. Това са част от 
идеите, предложени от 
архитектите за трета-
та зона на София. Общо 
са представени 12 проек-
та за пространството 
между президентството 
и Народното събрание. 
Тук  попадат Градска -
та градина, площадите 
„Александър I“ и „Николай 
Гяуров“, жълтите павета 
на бул. „Цар Освободи-
тел“, части от улиците 
„Георги С. Раковски“, „Ген. 
Гурко“, „Дякон Игнатий“ и 
„Московска“. 

Общото между всички 
проекти е виждането за 
слизането на автомобил-
ния трафик под земята за 
сметка на разширяване 

на пешеходните зони и зе-
лените площи, съчетано с 
местата за развлечения 
и културни прояви. Това 
не е случайно, защото 
това е сърцето на София, 
където са държавните 
институции, Народният 
театър и множество му-
зеи.

Ателие „Георги Сарам-
белиев“ поставя паметник 
на хан Аспарух до Нацио-
налната художествена 
галерия от страната на 
бившия Партиен дом. На 
отсрещния тротоар в гра-
динката пък е заложен фон-
тан.  Архитектът предлага 
Градската градина да бъде 
възстановена във вида й от 
1934 г. с мрежата от алеи 
на Йосиф Фрай и фонтана в 
бароков стил. Предвижда се 
и изграждането на архите-

ктурно-скулптурен портал 
на входа от ул. „Съборна“. 
Предлага се и паметник на 
оперния певец Николай Гяу-
ров на едноименния площад 
зад Националния природона-
учен музей. 

„Никифоров студио” 
предлага на мястото на 
бившия мавзолей да се из-
гради П-образен амфите-
атър по контура на раз-
рушената сграда, който 
да се свърже с Градската 
градина. Пред служебния 
вход на бившия Партиен 
дом е предвидено водно 
огледало, което през зи-
мата се превръща в ле-
дена пързалка. За гради-
ната до Руската черква 
се планира изграждането 

на водна каскада от ес-
тествени каменни море-
ни от Витоша. И в този 
проект е поставен па-
метник на Николай Гяуров 
на едноименния площад.

„Никонсулт” предла-
га Градската градина да 
стигне до Националната 
художествена галерия, 
както е било навремето. 
За целта автомобилният 
трафик слиза под земята, 
като на следващ етап 
тунелът ще бъде продъл-
жен до кръстовището на 
улиците „Г. С. Раковски“ и 
„Цар Освободител“. Така 
цялото пространство 
отгоре остава само за 
пешеходци. Пред Нацио-
налната художествена 
галерия е предвидено из-
граждането на фонтан. 

„Амфион“, „Група Цен-
тър“ и „Архитектурно-ин-
женерен състав“ също са 
за завръщането на Град-
ската градина до дворе-
ца и слизането на колите 
под земята. „Група Цен-
тър“ предлага петното 
на съборения мавзолей да 
стане водно огледало, а 
под него да се разположи 
музей на жертвите на ко-
мунизма. Пред БНБ да се 

оформи пък пространство 
за съвременно изкуство 
и инсталации. „Толерант-
ност“ е ключовата дума 
за третата зона за „Група 
Център“. „Толерантност 
към историческата среда 
и духа на мястото, към ин-
дивида и неговия мащаб на 
възприятие, към спонтан-
ните и организираните 
масови събития“, пишат 
авторите. Те предлагат 
още амфитеатрален пло-
щад между Софийския уни-
верситет и парламента. 

А р х и т е к т и т е  н а 
А.Д.А и ДЗЗД „Ерта плюс“ 
също са за свалянето на 
трафика под земята и из-
граждането на подземен 
паркинг. А.Д.А. залагат 
обаче на покрит площад 
до Градската галерия, а 
за площад „Николай Гяу-
ров“ предлагат изграж-
дането на  градина,  в 
чийто център да бъде 
преместен Паметникът 
на опълченците, който в 
момента е зад Военния 
клуб. „Ерта плюс“ смя-
тат, че на мястото на 
бившия мавзолей трябва 
да се направи сцена за 
обществени прояви.

„Стефан Добрев Архи-
тектура и дизайн“ обосо-
бява Градската градина 
като тематично място 
за музика, като я разши-
рява до двореца. Слага 
още и пеещи фонтани и 
забранява паркирането на 
пл. „Николай Гяуров“.

Четвърта зона – около 

храм-паметника  

„Св. Александър Невски“

Разтоварване от ав-
томобилния трафик и ед-
нородна настилка, нови 
пейки и чешмички, пре-
махване на паркинга около  
храм-паметника „Св. Алек-
сандър Невски“ и Памет-
ника на Цар Освободител 
- така виждат архитекти-
те обновлението на чет-
върта зона. Подадените 
предложения са общо се-
дем, като пространство-
то обхваща района около 
Народното събрание и 
градината „Кристал“, как-
то и малките улички около 
Столична община и част 
от ул. „Московска“. 

„Амфион “  предлага 
ефектно и енергоспестя-
ващо осветление, което 
нощем да показва ембле-
матичните сгради на 
София като парламента, 
Народната библиотека, 
Софийския университет, 
черквата „Света София“ 
и храм-паметника „Св. 
Александър Невски“. Идея-
та на  А.Д.А. е ул. „11 сеп-
тември“ да стане паркинг 
за туристически автобу-
си, а под площада пред На-
родното събрание да се 
построи подземен гараж. 
Жълти павета да ограж-
дат и пространството 
около храм-паметника 
„Св. Александър Невски“ 
предлагат „Стефан До-
брев Архитектура и Ди-
зайн“ и „Група Център“. 
„Форум Консултанти“ 
вкарват още зеле нина. 
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Д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет по култура, образование, спорт и превенция 
на зависимостите към Столичната община: 

Свилена Гражданска

Д-р Чобанов, посрещ-

нахме новата година, но 

каква бе 2013 г. за ресори-

те, за които отговаряте 

в Столичната община? 

Годината беше изпъл-
нена с работа както вся-
ка друга на една голяма 
местна власт. Времето 
ни бе посветено на реша-
ването на проблемите на 
хората и подобряване ка-
чеството на живот.

Основна задача през 
2013 г., която ще следва-
ме и занапред, е образова-
нието. Отговорността 
ни е голяма, защото се 
грижим за над 43 хиляди 
подрастващи в общин-

ските детски градини и 
близо 100 хиляди в учи-
лищата. През измина-
лата година разкрихме 
стотици нови места в 
системата на учебните 
заведения. Започнахме 
изграждането на 15 нови 
обекта, които очакваме 
да завършим през  2014 
г. Ще дам само един при-
мер – приключи успешно 
строителството на нова 
градина за осем групи в 
„Красно село”. Това е един 
от районите с най-голе-
ми нужди за допълнител-
ни места. Новата ОДЗ 93 
отговаря на всички усло-
вия за добро отглеждане и 
възпитание на децата, за 
качествен образователен 
процес. В района се рабо-
ти по още два обекта.

През тази година се 
случи и друго интересно 
събитие – започна стро-
ежът на ново основно учи-
лище в село Герман, което 

хората чакаха повече от 
десетилетие.

Годината беше мно-
го добра и за училищна-
та спортна база. Освен 
дребни ремонти на няколко 
обекта успяхме да реали-
зираме два от най-голе-
мите спортни училищни 
салона в София – този на 
81-во СОУ в район „Мла-
дост” и салона с басейн на 
88-о СОУ в „Овча купел”. 
Първият вече е в експло-
атация, а за втория сме 
на финала. През годината 
реализирахме и програма 
за изграждане на фитнеси 
на открито, по която из-
пълнихме 17 обекта в най-
различни части на града. 
Някои от тях вече са в 

експлоатация, например 
тези в парка „Заимов“ и в 
район „Красна поляна”.

Разбира се, друг осно-
вен приоритет беше пър-
вият етап от конкурса 
за европейска столица на 
културата през 2019 г. И 
през 2013 г. чрез различни-
те си програми за подкре-
па на културата Столич-
ната община подпомогна 
десетки проекти на тво-
рци и техните организа-
ции. В града гостуваха 
знакови световни имена, 
като всички те изразиха 
подкрепата си за София. 
Ще спомена само някои – 
Варгас Льоса, Енио Мори-
коне, Патрисия Каас, Мон-
серат Кабайе. Подкрепа 
изразиха още и Андреа Бо-
чели, Франко Неро и Енио 
Мориконе. От нашите 
знакови творци ще споме-
на само част от имената 
- Райна Кабаиванска, Ели-
забет Костова, Христо 

Мутафчиев, Стефка Кос-
тадинова. Но най-важна-
та беше подкрепата на 
хората – според различни 
проучвания, които прове-
дохме, близо 70% от хора-
та на София харесват ка-
узата европейска столица 
и подкрепят града.

В тази връзка как мо-

жем да развиваме кул-

турния туризъм в сто-

лицата? 

Пътят вече е съвсем 
ясен – София трябва да се 
утвърди като дестинация 
за такъв тип посещения. 
Необходимо е да предла-
гаме нашето уникално 
наследство на гостите 
на града, както и изклю-

чителната ни съвременна 
култура. Първите успехи 
вече са налице, след като 
Столичната общината си 
постави тази цел. През 
2013 г. отворихме първата 
експозиция в храма „Света 
София“, която вече беше 
видяна от хиляди посети-
тели. 

Продължиха и дейност-
ите ни, свързани със Со-
фийската Света гора. Ис-
кам специално да спомена 
изключително успешния 
проект за крепостта и 
комплекса Цари Мали град 
в Белчин, която само за ня-
колко месеца бе посетена 
от десетки хиляди гости. 
Това наистина е един уни-
кален обект, станал вед-
нага еталон за качествен 
културен туризъм у нас. 
Цари Мали град е част от 
Софийската Света гора и 
ще продължим да работим 
по маршрути, свързани с 
него.

Работихме усилено и 
по Музея за история на 
София в Централната 
минерална баня, който оч-
акваме да бъде открит в 
средата на 2014 г. и да се 
утвърди като водеща ат-
ракция, тъй като ще пред-
лага единствен по рода 
си музеен продукт у нас. 
Същевременно продъл-
жи работата по знакови 
археологически обекти в 
града – Западната порта 
на античния град, неолит-
ното селище в Слатина, 
крепостта Урвич. В Сла-
тина бяха направени не-
вероятни открития – най-
старата в света фигура 
от мрамор – от началото 
на VI хилядолетие пр. Хр. Тя 
ще заеме достойно място 
в новата ни експозиция.

Като говорим за кул-
турното наследство на 
София, не мога да не спо-
мена какво възкликна нобе-
листът Марио Варгас Льо-
са, когато излезе от „Св. 

София“ - той каза: „София е 
като една концентрирана 
Европа“. Нашият град на-
истина е уникално място.

С Камарата на стро-

ителите в България през 

2013 г.  реализирахте 

една благородна инициа-

тива - обновяването на 

Паметника на Цар Осво-

бодител. Ще имате ли и 

други съвместни проек-

ти заедно? 

С Камарата изпълних-
ме своя дълг към един от 
най-важните монументи 
на София и България. Той е 
паметник както на Алек-
сандър II, така и на бъл-
гарското Освобождение 
като цяло. Именно затова 
той е толкова важен, един 
от ключовите символи на 
нашата съвременна дър-
жавност и на българската 
столица. Той беше в теж-
ко състояние, но въпреки 
трудностите проектът 
бе реализиран успешно и 

днес се ползва като при-
мер по света как се рес-
таврират такива мону-
менти. Искам специално 
да благодаря на целия екип, 
който работи по проекта, 
особено на инж. Свето-
слав Глосов и на г-н Марин 
Марков, които с волята и 
професионализма си напра-
виха възможна успешната 
реализация. 

Ще подкрепим всички 
бъдещи инициативи на 
Камарата, свързани с кул-
турното ни наследство. 
В момента работим с г-н 
Марков по реставрацията 
на четирите канделабъра 
на Паметника на Левски, 
готови сме и за следващи 
проекти.

Какво ще пожелае-

те на читателите на  

в. „Строител“ за 2014 г.? 

Да се гордеят, че са 
българи, да са здрави и 
щастливи, добре да гра-
дят с Божията помощ.

Ще подкрепим всички бъдещи инициативи на Камарата, 
свързани с възраждане на наследството ни

Снимки Денис Бучел

Крепостта Цари Мали град в Белчин, която само за няколко месеца бе посетена от 
десетки хиляди гости

Цялостната реставрация на Паметника на Цар Освободител Александър II бе 
реализирана от Столичната община и КСБ. Финансирането бе осигурено от руската 
хуманитарна фондация на Андрей Скоч „Поколение“



Снимки Денис Бучел
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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“

Елица Илчева

Г-жо Чавдарова, кой е 

най-големият успех, кой-

то завоюва сдружението 

през 2013 г.?

Може би ще ви изне-
надам с отговора си, но 
за нас като организация, 
която защитава интере-
сите на общините, най-
големият успех е това, че 
успяхме да намерим модел 
за работа с три различни 
правителства в една го-
дина. Което означава, че 
на три пъти поставяхме 
проблемите на общините 
в центъра на дневния ред 
на централната власт 
през 2013 г. Така не допус-
нахме да спира решаване-
то им, дори в онези тра-
диционно „мъртви” периоди 
на междувластие. А това 
наше усилие доведе и до 
по-същностните успехи, 
на първо място от които 
бих поставила възстано-
вяването на дейността 
на съвета по децентрали-
зация, който проведе вече 
2 заседания, както и прие-
мането на пътната карта 
за прилагане на стратеги-
ята за децентрализация. 

Кой от проблемите не 

успяхте да решите?

Проблемите пред об-
щините са много, в раз-
лични сфери и ние не сме 
спрели да работим за тях. 
През 2013 г. имахме свои-
те планове и приоритети, 
които трябваше в крач-
ка да променяме заради 
променящата се среда. 
Стремяхме се да решава-
ме част от тях – напри-
мер тези, които не тър-
пяха отлагане, за да се 
гарантира спокойната и 
успешна работа на мест-
ната власт в последна-
та година от програмния 
период. Продължихме да 
търсим механизми, за да 
гарантираме финансова-
та устойчивост на общи-
ните в една все още теж-
ка икономическа ситуация. 
И въпреки постигнатото 
твърде много въпроси оч-
акват своите отговори. 
Това, което със сигурност 
мога да кажа, е, че през 
2013 г. не позволихме за-
дачите, чието решаване 
зависеше основно от нас, 
да останат нерешени. 

По-скоро оптимис-

тични или по-скоро са пе-

симистични прогнозите 

ви за новата година? 

Опитът ни досега ни 
научи, че най-добре е да 

сме реалисти. Само така 
можем да преценим адек-
ватно предизвикател-
ствата и възможностите, 
които носят те. Затова 
смятам, че ни очаква една 
сложна и трудна година, 
която ще донесе обаче и 
много резултати. 

През 2014 г. ще фина-
лизираме проектите, фи-
нансирани с европейски 
средства, ще отчитаме 
изпълнението им и ще 
очакваме да бъдат въз-
становени инвестирани-
те средства. Но заедно 
с това през следващите 
12 месеца ще станат 
още по-видими и ясни и за 
гражданите резултатите 
от усилията на общините 
по тези проекти – т.е. те 

ще бъдат реална част от 
всекидневието на граж-
даните във всяка община. 
Надяваме се, че ще стар-
тират поне част от но-
вите проекти, които ще 
гарантират надграждане 
на вече създаденото.

Затова бих казала, че 
общините очакват 2014 
година с нетърпение, с 
готовност за работа. 
А това е добър залог за  
успех.

Доволни ли сте от 

бюджет 2014 и оправда-

ха ли се надеждите ви 

за една по-спокойна във 

финансово отношение 

година? 

Както вече ви казах, 
животът ни е научил да 

бъдем реалисти. Затова 
ние не сме очаквали, че 
в един очевидно небогат 
държавен бюджет общи-
ните ще бъдат остров 
на благоденствието, вър-
ху който ще се изсипят 
несметни богатства. Но 
предвиденото в Закона за 
бюджета за следващата 
година оправдава очак-
ванията ни за увеличени 
средства за общински пъ-
тища, проблем, който ни 
тежеше през последните 
години, защото тази част 
от пътната инфраструк-
тура беше оставена из-
цяло на общините, които 
нямаха средства за нея.

Имаме надежда за по-
лезно насочване на пуб-
лични ресурси чрез фонд 

„Растеж и  устойчиво 
развитие на регионите”, 
като общините ще имат 
възможност да се възполз-
ват от по-голяма част от 
този ресурс. Защото е 
крайно време държавата 
да допълва ресурси в сфе-
ри и дейности, до които 
европейските средства 
не достигат.  

Ще има ли  повече 

средства за съживяване 

на икономиката в гра-

довете, както ви обеща 

премиерът през октом-

ври в Албена?

Обещанието на преми-
ера имаше по-скоро дълго-
срочен характер, а не ан-
гажимент да се реализира 
в рамките на 1 година. Об-
щините не държат ресур-
са за съживяване на иконо-
миката, но имат своите, 
макар и доста скромни, 
инструменти за подкре-
па на бизнес процесите. 
НСОРБ от своя страна 
ще ги подкрепи и насърчи 
да ги прилагат по-активно 
през 2014 г.

Получиха ли общини-

те свобода да разпола-

гат със средствата и да 

се върви към децентрали-

зация? Имате ли нови на-

дежди, че тя ще се случи?

Не, за съжаление и през 
2014 г. общините няма да 
имат достатъчно свобо-
да сами да разполагат със 
средства или да акумули-
рат допълнителни ресур-
си. Надеждата за промяна, 
разбира се, остава осо-

бено след приемането на 
пътната карта за реали-
зиране на стратегията за 
децентрализация. Но все 
пак е добре да видим как 
на практика ще се случат 
нещата, защото и досега 
сме получавали много уве-
рения, че промяната най-
после ще бъде реализира-
на, но от думите рядко е 
произлизало нещо повече 
от намерение. 

Въпреки това ние ще 
продължаваме да пола-
гаме усилия най-после и  
у нас да стане факт неза-
висимостта на общините. 
Защото за всички вече е 
ясно, че това е единстве-
ният механизъм за движе-
ние напред. Последните 
проучвания на европейско 
ниво, отбелязани в една 
от резолюциите на Кон-
греса на местните и реги-
оналните власти, приета 
през октомври тази годи-
на, показват, че кризата 
засяга всички общини, но 
далеч по-лесно и гъвкаво 
се справят с нея тези, 
които са по-независими, 
където децентрализация-
та е факт.

Така че 2014 г. ще бъде 
пробен камък за работата 
ни с това правителство – 
дали намерението за де-
централизация ще даде 
реални резултати, или от-
ново ще се търсят поводи 
за поредното й отлагане.

На годишната среща 

в Албена твърдо заяви-

хте, че ще се борите за 

това в новия програмен 

период да няма бели пет-

на на картата на Бъл-

гария. Имате ли вече 

яснота дали новите  про-

грами ще осигурят въз-

можности за привличане 

на средства по проекти 

навсякъде? 

Както знаете,  над 
3000 населени места ос-
танаха извън обхвата на 
европейската подкрепа 
в настоящия програмен 
период. Благодарение на 
нашите упорити усилия 
сега вече има яснота за 
това, че белите петна, 
такива каквото бяха до-
сега, няма да ги има. Все 
още продължаваме да се 
борим да се намалят бе-
лите петна по отношение 
на определени дейности в 
различни територии на 
страната, но се надяваме, 
че ще преодолеем и този 
проблем, за да може наис-
тина Европа да стигне до 
всички точки на България 
и да се усети от всички 
граждани.

Гинка 
Чавдарова, 
изпълнителен 
директор на 
НСОРБ:
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И НСОРБ

Влизаме в 2014 
година с нетърпение  

и готовност за работа

Още в първия ден на 

форума в Албена преми-

ерът и председателят 

на НСОРБ Тодор Попов 

подписаха споразумение 

за сътрудничество меж-

ду централната и мест-

ната власт. Припознава 

ли ви вече държавната 

власт като партньори?

Подписаното през ок-
томври споразумение с 
Министерския съвет е 
четвъртото поред. С дру-
ги думи, ние отдавна ня-
маме проблем с признава-
нето ни като партньор на 
централната власт, поне 
не в неговата официална 
част. Проблемите идват, 
когато трябва да прила-
гаме това партньорство 
във всекидневната ни 
работа. Както и досега 
и с това правителство 
имаме подобни труднос-
ти. Ще дам един малък 
пример от последните 
дни – с постановление 
на Министерския съвет 
на общините бяха прех-
върлени задълженията на 
държавата по недовър-
шената цифровизация на 
телевизията. Дават се 
пари, без обаче никой да е 
помислил как практически 
ще се реши проблемът, 
ще има ли ефект от това 
решение и колко трайно 
ще е то, кой ще плаща 
за услугата, след като 
бъдат изразходени сред-
ствата. Изобщо твърде 
много въпроси, които е 
трябвало да имат отго-
вор, преди да се приеме 
това постановление. И 
те щяха да имат отговор, 
ако преди да мине през 
Министерския съвет – 
то беше обсъдено с нас. 
Защото като организация 
държим не да казваме, че 
предложението не може да 
се реализира, а да предла-
гаме решение как разумно 
да стане това. 

Имахте договорка 

с МИП да разработи-

те заедно критериите 

за разпределянето на 

средствата за общите 

устройствени планове. 

Работите ли вече?

Така е, имаме подобна 
уговорка, но реалната ра-
бота предстои още през 
първите дни на следващата 
година и ние много разчита-
ме, че тук наистина ще сме 
партньори с МИП и ще пред-
ложим един работещ меха-
низъм за разпределение на 
средствата за общински-
те устройствени планове 
с оглед тяхното усвояване 
в рамките на 2014 г.

Един от големите ви 

проекти през 2013 годи-

на беше за обучителна 

програма по ОП „Адми-

нистративен капаци-

тет“. Как преценявате 

резултатите от него и 

предвиждате ли и други 

подобни проекти?

Когато стартирах-
ме проекта, финансиран 
по Оперативна програма 
„Административен капа-
цитет” със средствата 
на Европейския социален 
фонд, ние обявихме, че 
много разчитаме на него, 
защото той ще ни даде 
възможност да инвести-
раме в експерти от общи-
ните, до които обучения 
не бяха стигали години 
наред. 

Затова и с голям енту-
сиазъм и старание рабо-
тим по него - подготвени 
бяха 18 обучителни моду-
ла по всички важни общин-
ски теми – от образова-
ние, социални дейности, 
през управление на води 
и отпадъци, до култура, 
протокол, връзки с медии-
те. Досега са обучени над 
2500 общински служители 
и изборни лица по всички 
18 модула и по отзивите, 
които получаваме, вижда-
ме, че сме на прав път, 
че сме намерили верните 
теми за обучения, както 
и точния подход за пред-
ставянето им. Искам да 
спомена и още един осо-
бено важен ефект от про-
екта – успяхме да иденти-
фицираме и да обучим 405 
обучители от общините, 
хора с опит и експерти-
за от практиката, които 
са безценно богатство, 
защото благодарение на 
тях и техните умения 
ние ще продължим да мул-
типлицираме ефекта от 
заложеното в проекта и 

да подпомагаме община-
рите във всекидневната 
им практика.

В първите три месеца 
предстои провеждането 
на още 79 семинара и за-
ключително събитие, след 
което ще можем да от-
четем в пълнота всичко 
постигнато с подкрепата 
на Европейския социален 
фонд и на Оперативна про-
грама „Административен 
капацитет”.

Какви законодателни 

промени са жизненоваж-

ни за общините според 

вас?

Всички промени, които 
сме заложили в пътната 
карта за изпълнение на 
стратегията за децен-
трализация, са жизнено-
важни. За 2014 г. е нало-
жително предоставянето 
на нов местен приходоиз-
точник чрез превръща-
нето на част от репу-
бликанския данък върху 
доходите на физически-
те лица в местен данък. 
Знаете, че това е отдав-
нашно наше настояване, 
което ще положим усилия 
да стане факт през след-
ващата година, защото 
това ще бъде ясен знак, 
че намеренията за де-
централизация ще се ре-
ализират наистина. Има 
и много други промени в 
законодателството, кои-
то са важни за нормална-
та работа на общините. 
Както казах вече – 2014 г. 
ще бъде пробен камък не 
само за партньорство-
то с правителството, 
за това каква среда за 
работа на общините ще 
осигурим, но и за това как 
ще стартира новият про-
грамен период за местна-
та власт за следващите 
години.

Годишната среща на общините в Албена очерта най-сериозните въпроси между местните и централната власт и завърши с подписването 

на споразумение за сътрудничество

Снимки Денис Бучел

Правителството обеща на общини-
те, че още в началото на новата година 
ще приеме план, или т. нар. пътна карта, 
която да ускори процеса на финансовата 
им децентрализация. Документът ще 
бъде одобрен на заседание на Съвета по 
децентрализация, така че реално този 
процес да започне през 2014 г. и да бъде 
завършен до 2015 година.

През ноември 2013 г. след заседание-
то на кабинета, на което беше одобрен 
докладът за изпълнението на страте-
гията за децентрализация и нейното 
изпълнение през 2011-а и 2012 година, ре-
гионалният министър Десислава Терзи-
ева заяви, че пътната карта е нужната 
предпоставка за икономическото раз-
витие на държавата, за предоставяне 
на качествени административни услуги 
от страна на общините, както и за да 
формират политики заедно с държавата. 

По думите й резултатите, постиг-
нати в стратегията, са незадоволи-
телни и има забавяне на много мерки, 
свързани с прехвърляне на приходоизточ-
ници на местните власти. Изостават 
и реформите на регионално равнище, 
свързани с дейността на областните 
администрации. Няма развитие и в по-
сока децентрализация на отношенията 
между общини и кметства.

Като положителни стъпки са отбе-
лязани прехвърлянето на държавна соб-
ственост на общините, на приходи от 
концесии, както и развитието в сфери-
те на културата и социалните услуги. 
Въз основа на изводите в доклада са 
формулирани и конкретни препоръки за 
по-нататъшно развитие на процеса.

Предстои да бъдат направени анализ 
и оценка на финансово неосигурените 
общински отговорности чрез цялостен 
преглед на законодателството, както 
и доразвиване на нормативната уредба 
за общините с цел по-пълно прилагане на 
принципите на Европейската  харта 
за местно самоуправление. 

В последните проучвания на евро-

пейско ниво, отбелязани в една от резо-
люциите на конгреса на местните и ре-
гионалните власти, се казва, че кризата 
засяга всички общини, но далеч по-лесно 
и гъвкаво се справят с нея тези, които 
са по-независими, където децентрализа-
цията е факт. 

Какво ще се случи реално у нас, вре-
мето ще покаже.

Според председателя на НСОРБ То-
дор Попов продължава една положителна 
тенденция, макар и с бавни темпове, на 
ръст в по-голямата част от стандар-
тите за делегираните от държавата 
дейности, а също така и трансфери-
те за общините. „Успяхме да убедим 
властта, че трябва да бъдат завише-
ни държавните стандарти и сумите за 
капиталови разходи. Разбира се, това 
увеличение не покрива нашите очаква-
ния, но все пак смятам, че усилията на 
Сдружението на общините се увенчаха 
с някакъв частичен успех. Продължава 
и една друга тенденция обаче - за спад 
на общинските приходи. Като цяло дър-
жавата за съжаление отделя по-малко 
средства за общините. Успяхме да уве-
личим субсидията за пътищата с шест 
милиона лева, което все пак е нещо на 
фона на предишни преговори без никакъв 
резултат“, обобщава той.
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За 24-ти път отличават фирми, допринесли 
за икономическото развитие на региона

За 24-ти път регионал-
ната структура на Бъл-
гарската търговско-про-
мишлена палата (БТПП) 
в Бургас награди фирми и 
организации, които тази 
година са проявили отли-
чен бизнес нюх и са допри-
несли за икономическото 
развитие на региона. Кме-
тът на Бургас Димитър 
Николов и областният 
управител Павел Маринов 
връчиха наградите заедно 
с председателя на палата-
та Цанко Иванов.

Най-престижните от-
личия – статуетка „Порив” 
и почетен диплом, тази 

година получиха 6 фирми и 
организации. Сред тях е и 
„ЛЕО – Бетонови изделия” 
- за  направени големи ин-
вестиции в производстве-
ни мощности и успешни 
публично-частни парт-
ньорства и за постигна-
ти отлични резултати 
през настоящата година. 
Фирмата притежава най-
големия завод за бетонови 
изделия в страната, ней-
ната продукция в момен-
та минава тестове, за да 
участва в новата визия на 
площад „Тройката”.

„Това е поредното от-
личие за „ЛЕО – Бетонови 

изделия”, което се дължи 
на доверието на всички 
наши партньори“, подчер-
та при получаването на 
наградата управителят на 
фирмата Иван Димитров.

Статуетки „Порив” и 
почетни грамоти получи-
ха още „Свободна безмит-
на зона - Бургас” - за нови 
инвестиции в разширява-
нето на складовата база 
и привличането на чуж-
дестранни фирми на бъл-
гарския пазар, „Фрапорт 
Туин Стар Еърпорт Ме-
ниджмънт” АД - за най-го-
ляма инвестиция, правена 
в бургаското летище през 

последните десетилетия, 
и чудесен пример за пуб-
лично-частно партньор-
ство, „Кроношпан – Бъл-
гария” - за модерни научни 

и технически нововъведе-
ния в областта на тех-
нологията за обработка 
на дървесина и полимерна 
химия, както и за активна 

Управителят на „ЛЕО – Бетонови изделия” Иван Димитров 

получи наградата

Строителството на „София тех парк” ще стар-
тира най-късно през март. Това заяви в последните 
дни на старата година изпълнителният директор 
арх. Елица Панайотова. Към момента са обявени 4 от 
общо 6 обществени поръчки за инженеринг. По две 
от тях  - „Площадкова техническа инфраструктура 
и парк”  и „Бизнес инкубатор”, вече са постъпили и 
са отворени офертите. Участниците в голямата 
си част са обединения, които включват по 3-4 дру-
жества, така че реално участие към момента имат 
около 35 фирми.

Строителството ще започне след избор на изпъл-
нител и трябва да бъде завършено до края на 2015 г. 

Фирмите, които проявяват интерес към площите 
в парка, са от различни области, но са високотехно-
логични. 

Договорът за финансиране на проекта беше по-
дписан през януари 2013 г. Средствата са по ОП „Кон-
курентоспособност”.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

През 2014 година най-голямата 
инвестиция в община Каварна ще 
е в размер на 40 млн. лева, съобщи 
кметът Цонко Цонев. Намерението 
е на „Албена” АД и е обявено на по-
следната за 2013 г. сесия в община-
та. Дружеството ще реновира съ-
ществуващите сгради и ще довърши 

започнатите на територията на 
4-звездния комплекс „Бялата лагу-
на”, който е в близост до Каварна. 
Идеята е след мащабните ремонти 
комплексът да получи 5 звезди. Той е 
от затворен тип и ще е за семеен 
туризъм. От съветниците Красимир 
Станев е поискал одобрение да бъ-
дат закупени 10 дка, които предста-
вляват вътрешни пътища, добави 
още Цонев. Процедурата ще стар-
тира в началото на новата година, 

а реалното строителство ще е след 
края на туристическо лято 2014 г. 

Планирано е обновеният ком-
плекс да отвори врати за първите 
скандинавски туристи на 1 юни 
2015 г. Той ще е на площ от 360 дка, 
като в него ще има общо 1200 легла. 
Със строителството, а и с отваря-
нето на комплекса на територията 
на общината ще бъдат разкрити 
около 200 нови работни места”, до-
бави Цонев.

Опасният участък до скалите по пътя 
Сапарева баня - Паничище ще бъде напъл-
но ремонтиран и обезопасен с европейски 
средства. Сегашното трасе е низ от по-
следователни обратни и стръмни завои 
с голяма денивелация и минава под надви-

снали алпийски тип скали. Финансиране-
то в размер на 5 400 000 лв. е осигурено  
по подписания от община Сапарева баня 
договор по Програмата за развитие на 
селските райони. Ремонтът няма да на-
товари общинския бюджет, тъй като не 
е предвидено съфинансирне. Средства-
та ще обезпечат пълното обновяване на 
5,600 километра, с което пък ще приклю-
чи цялостната рехабилитация на 15-ки-
лометровото шосе, използвано от хиляди 
туристи, особено след отварянето на ли-
фта за Рилските езера. През 2009 г. беше 
разширен с още едно платно 4-класният 
път до началната станция на седалковия 
лифт и хижа „Пионерска”. Рехабилитация-
та ще започне напролет, каза кметът на 
общината инж. Сашо Иванов.  

Национален парк „Рила” 
започва реализацията на 
проект на стойност над 
21 млн. лв. Той е одобрен 
от МОСВ и се финанси-
ра от Европейския фонд 
за регионално развитие 
и държавния бюджет. Ев-
ропейските средства са 
17 876 293,22 лв., а нацио-
налното съфинансиране е  
2 154 369,98 лв. Изграж-
дането на посетителска 
инфраструктура и капи-
талното строителство 
са сред основните дей-
ности на проекта, който 
включва още поддържащи 
и възстановителни дей-
ности в гори, земи и водни 
площи, интерпретация и 
образователни програми, 
планиране и оптимизация 

на управлението.
Ще се строят посе-

тителски информационни 
центрове и контролно-ин-
формационни пунктове. Ще 
се премахват изоставени 
и опасни обекти на тери-
торията на парка, ще се 
обезопасяват туристиче-
ски пътеки. Предвижда се 
и обновяване и ремонт на 
съществуващи специализи-
рани маршрути и проекти-

ране и изграждане на нови.
Най-важната и мащаб-

на дейност, по която ще 
се работи, е актуализира-
не на плана за управление 
на Национален парк „Рила”. 
Ще бъде разработен и 
план за управление на ре-
зерват „Риломанастирска 
гора”, като надеждите са 
той да отпуши възмож-
ностите за инвестиции в 
региона.

работа с палатата, „Побе-
да” АД - за увеличаване на 
продуктовата гама и зав-
ладяване на нови външни 
пазари, 

Сред наградените е и 
кметството в Българово 
– кметът на града Йор-
дан Йорданов бе поощрен 
за успешна реализация на 
проекти, подобряващи ка-
чеството на живот в се-
лото.

Като признание за до-
брата съвместна работа 
при предоставяне на ус-
луги на бизнеса от двете 
страни на границата, как-
то и за успешното осъ-
ществяване на съвмест-
ни проекти бе отличена 
Търговско-промишлената 
палата в Одрин. 



зион. Комплексът е разрушен 
около средата на V в. при 
опустошителните набези 
на хуните, предвождани от 
Атила.

Още в първите десети-
летия от съществуването 
си Августа Траяна се обо-
собява като важен икономи-
чески, политически, админи-
стративен и духовен център 
в римската провинция Тракия. 
Ползвал се е със специален 
статут.

През I-III в. на терито-

рията около Августа Траяна 
възникват голям брой крупни 
земеделски имения, т.нар. 
вили. Между тях е и отдавна 
проучената и добре извест-
на тракийска вила в района 
на яз. „Чаталка”, на около 20 
км западно от Стара Загора.

На територията около 
града са известни над 30 
тракийски светилища, пос-
ветени предимно на тракий-
ския бог конник, но има и та-
кива, посветени на Аполон, 
Зевс, Хера и Атина. Особено 
популярни са били светили-
щата при селата Крън, Вина-
рово, Кирилово, Малка Верея, 
Чаталка и Карасура. Наред с 
тези култове била почитана 
и римската богиня Рома.

По същото време в гра-
да се развиват редица изку-
ства, сред които и музиката. 
За това свидетелстват об-
разци на каменната и бронзо-

вата пластика, ювелирното 
изкуство, грънчарството и 
стъклопроизводството и ве-
ликолепна мраморна статуя 
на легендарния Орфей.

Периодът на късната Ан-
тичност (IV-VI в.) за района 
на Августа Траяна, извест-
на вече под името Берое, е 
свързан с преместването 
на столицата на империя-
та през ЗЗ0 г. от Рим в Кон-
стантинопол, ускореното 
християнизиране на мест-
ното население, готските 
нашествия в края на IV в., 
опустошителните набези на 
хуните в средата на V в. и 
нашествия на славяни, авари 
и прабългари.

Тези събития довеждат 
до голяма динамика в полити-
ческата обстановка, която 
се характеризира с редува-
нето на периоди на възход и 
упадък.
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Емил Христов

Изборът на Стара Заго-
ра за провеждане на годишна-
та конференция за 2013-а за 
напредъка по ОП „Регионално 
развитие” не беше случаен. 
Градът е избран като едно 
от местата в България, 
които да представят нова, 
успешна и добра практика за 
развитие на туристическа 
дестинация. В началото на 
март 2013 г. общината даде 
старт на проекта за превръ-
щане на разкритата част 
от античния град Августа 
Траяна в атракция, а разкоп-
ките и строителните рабо-
ти приключиха едва няколко 
месеца по-късно.

Това бе и основната при-
чина по време на годишното 
информационно събитие на 

Министерството на реги-
оналното развитие в зала 
„П. Р. Славейков” на община 
Стара Загора да бъдат съ-
брани областни управители и 
кметове от цялата страна. 
Те имаха възможност да раз-
гледат обновения форумен 
комплекс „Августа Траяна”. 
Присъстващите видяха и 
презентацията на ас. Мария 
Камишева от Регионалния 
исторически музей в Стара 
Загора за проекта „Превръ-
щане на културно-историче-
ски паметници от античния 
период на Стара Загора в 
туристическа атракция”, фи-
нансиран по ОП „Регионално 
развитие“. Стойността му е 
4 387 493,88 лв., като с тези 
пари се е извършило експо-
ниране и обогатяване с нови 
функции на археологическите 
пространства. Проектът е 
на екип с ръководител арх. 
Бисер Хантов, археологиче-
ските проучвания са извър-
шени от Димитър Янков и 
негови колеги от РИМ - Ста-
ра Загора. Строителните 
дейности са изпълнени от 
обединение „Античната Ав-
густа Траяна“. 

Стара Загора e един от 
най-древните градове в Бъл-
гария и Югоизточна Европа. 
Доказателство за това са и 
8-те му имена: Берое, Авгус-
та Траяна, Иринополис, Боруй, 
Верея, Ески Заара, Железник 
и Стара Загора. Историята 

му започва с неолитните 
жилища от 6-5-ото хилядо-
летие пр.н.е. Те са най-запа-
зените в Европа, а медният 
рудник е най-старият експло-
атиран на континента. Смя-
та се, че в района на днешния 
град е основано селище от 
траките под името Берое. 
Някои учени считат, че то е 
от средата на 4 в. пр. н. е., 
а негов създател е Филип II 
Македонски.

Римският император 
Траян  преустройва града и 
го кръщава на себе си — Ул-
пия Августа Траяна. Оттам 
идва и названието на антич-
ния град. По времето на Рим-
ската империя Августа Тра-
яна е сред градовете, имащи 
право да секат собствени 
монети – право, отдавано 
на най-големите търговски 

и икономически центрове на 
империята.

Мария Камишева запоз-
на гостите с историята 
на форумния комплекс на ан-
тичния римски град.  Стана 
ясно, че той е разкрит след 
строителни работи в райо-
на на Съдебната палата. На 
този аудиториум са се съби-
рали над 1300 седящи зрите-
ли.  Форумът се е намирал в 
югозападната укрепена част 
на римския град, средище на 
социално-политическия, ико-
номическия и културния жи-
вот на града и важно място 
за обсъждане на общоград-
ските проблеми. Комплексът 
включва западната порта на 
Августа Траяна, части от 
двете крепостни стени на 
античния и средновековния 
град, крайградския ров, пло-
щадно пространство с по-
стамент за императорска 
конна статуя, амфитеатра-
лен аудиториум, трасето на 
decumanus maximus (една от 
главните улици на античния 
град с посока изток-запад) и 
южната фасада на градски-
те терми.

Площадът е полукръгъл 
със запазен постамент на 
императорска статуя. На се-
вер от него е разположен ам-
фитеатрален аудиториум с 
девет реда каменни седалки. 
В горната си част е увенчан 
с арковидно оформена колона-
да. Зад него е разкрита юж-

ната фасада на градските 
терми, строени в средата на 
II век върху площ от 7 дка. На 
запад комплексът е ограни-
чен от крепостните стени 
на града: вътрешна, постро-
ена в края на II век (възстано-
вена и удебелена през IV век), 
и външна, строена в края на 
V - началото на VI в. Запад-
ната порта е широка 4,20 м 
и има три врати - две ката-
ракти и една двукрила.

С финансирането по 
ОПРР при античния форум е 
било възможно да се изгради 
копие на трибуна за зрите-
ли, която вече може да се 
използва за сцена за редица 
оперни, театрални, балетни 
и фестивални прояви. 

Жителите и гостите на 
Стара Загора могат да ви-
дят автентичната улична 
мрежа, водоснабдяването 
и канализацията, общест-
веното и жилищното стро-
ителство, които са били 
изградени по времето на им-
ператор Траян. На специални 
информационни табла тури-
стите могат да се запозна-
ят и с подробна история на 
региона и да видят карта на 
крепостта. Разкрити са две 
крепостни стени, подсилени 
с около 40 бойни кули, от кои-
то досега са проучени само 
11. Намерени са и две от пор-
тите на града - южната и 
западната. 

Най-голямо впечатление 
прави амфитеатрално изгра-
деният театрон с лице към 
площадното пространство 
на комплекса. Той е разпола-
гал с десет каменни седалки, 
от които зрителите наблю-
давали тържества, събрания, 
шествия, гладиаторски бор-
би и др. Площадът е застлан 
с каменни плочи, а в центъ-
ра му има постамент, върху 
който е била поставена им-
ператорска конна статуя. 
Северно от театрона са 
разположени просторни тер-
ми, които били обществена 
баня, но играели и ролята на 
духовен и спортно-образова-
телен комплекс. Сградата е 
разполагала с повече от 10 
просторни зали. Там се е на-
мирало и най-ранното учебно 
заведение в града - Севери-
ановият (Северски) гимна-

Проектът е финансиран по Оперативна програма 
„Регионално развитие“ 
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Крепостта Улпия Августа 

Траяна върху съвременната 

карта на града

Регионалният исторически музей в Стара Загора е сред най-

старите музеи в България и сред големите в Европа. Той съхра-

нява над 120 000 паметника, като цял етаж от музея е запазен 

за артефакти, открити при разкопките на Августа Траяна



26 СТРОИТЕЛ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ петък, 3 януари 2014

Невена Картулева

Проф. Петров, какво ще е 

новото за УАСГ през 2014 г. по 

отношение на приема и канди-

датстудентската кампания?

Все още обсъждаме стра-
тегията за набирането на сту-
денти. Подготвяме рекламните 
материали и по традиция кан-
дидатстудентската борса ще 
бъде проведена в нашия универ-
ситет. Колегите от другите 
висши училища се убедиха, че 
условията, които се предоста-
вят на територията на УАСГ, им 
дават абсолютно равноправни и 
коректни възможности да пред-
ставят университетите си. 

Отчитайки миналогодишна-
та кандидатстудентска кампа-
ния и демографските фактори, 
най-вероятно приемът за 2014 г. 
ще е по-нисък спрямо този през 
2013 г., за да не остават неза-
ети места. Това обаче не касае 
всички специалности. Например 
миналата година традиционно 
за „Архитектура“ той беше по-
вишен - от 136 на 150 души, но 
въпреки това броят дори е над-
вишен, защото има приети по 
равен бал. 

В някои факултети получихме 
незадоволителни резултати, 
като най-неблагоприятни са в 
Хидротехническия и в този по 
транспортно строителство. 
Незаети места има и в Стро-
ителния факултет, но на фона 
на големия прием там това не 
е тревожно. Още повече че към 
него има магистърски програми 

и значителен брой кандидати 
за тях от други вузове. УАСГ не 
предоставя обучение в бакала-
върска степен с изключение на 
две специалности – „Устрой-
ство и управление на земи и имо-
ти“ и „Урбанизъм“. Студентите 
ни от всички останали специ-
алности придобиват образова-
телна степен магистър затова 
и обучението продължава пет 
години. Напоследък има повишен 
интерес към докторските про-
грами. Местата се запълват 
всяка година, макар че увелича-
ваме приема. Най-често към тях 
се насочват хора от практика-
та, които искат да повишат 
ценза си.

Създали сме условия и за 
обучение на чужди студенти - 
в Хидротехническия факултет 
и Факултета по транспортно 
строителство се водят лекции 
на немски език, а в Строителния 
– на английски. По предложение 
на посланика на България в Аф-
ганистан дадохме съгласие да 
обучаваме 15 студенти от там, 

но процедурата за това е слож-
на заради визовия режим. Имаме 
и други студенти от страни из-
вън ЕС, които се обучават пла-
тено. Например тези от Турция. 
Преди няколко години буквално 
имаше наплив от тях към УАСГ, 
но той донякъде отшумя, защо-
то южната ни съседка изгра-
ди много университети, наема 
западни преподаватели и така 
успява да задържи следващите 
поколения да се образоват там. 
От страните от ЕС интересът 
е най-вече към специалността 
„Архитектура“. 

Проблемът с незаетите 
места обаче идва и от факта, 
че гражданското строителство 
у нас продължително време е в 
застой и студентите, които 
завършват „Строителство на 
сгради и съоръжения“, по-труд-
но могат да намерят работа по 
специалността. За сметка на 
това се развива инфраструк-
турното строителство, то е 
и по-високотехнологично. Из-

граждат се автомагистрали, 
жп линии, летища, интермодал-
ни терминали. Сега се отделят 
и повече средства за превенция 
на наводненията, което дава 
възможност на студентите от 
Хидротехническия факултет да 
получат по-добра реализация, за-
щото това е в обсега на обуче-
нието, което те получават. 

Въпреки отлива от сектор 
„Строителство“ в цяла Европа 
имам намерение да запазя спе-
циалностите. Каквото и да се 
случва в близките 5-6 години, 
първата ни задача е да съхраним 
капацитета на университета, 
защото рано или късно професи-
ите, в които обучаваме млади-
те хора, ще се възродят отново. 
Изключително важно е да запа-
зим преподавателския състав и 
изобщо цялото ноу-хау на УАСГ. 

Инженерното образование е 
трудно, изисква сериозна пред-
варителна подготовка, по време 
на петте години обучение също 
са нужни много усилия. Човек 

трябва да се настрои още от 
гимназията, че го чака тежко 
следване. Младите хора за съжа-
ление избират по-лекия път, но 
съм убеден, че това ще се про-
мени. Обучението в УАСГ трябва 
да е избор с ясното съзнание, че 
предстоят години труд и посто-
янство.

В момента тече процедура-

та по институционална акре-

дитация на университета. На 

какъв етап е тя и кога очаква-

те окончателната оценка?

Работната група се запозна 
с представената от нас доку-
ментация и беше на посещение 
в университета в продължение 
на една седмица. Предишната 
ни акредитация беше за 4200 
обучаващи се студенти. Заяви-
хме желание през следващите 
години да обучаваме 5150 души. 
Според реда, регламентиран от 
процедурата, работната гру-
па трябва да подготви своите 
доклади, всеки член на Акреди-

Опитваме се да осъвременим начина на преподаване 
с въвеждането на дистанционно обучение
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тационния съвет към Нацио-
налната агенция за оценяване и 
акредитация към Министерския 
съвет дава своя оценка. След 
това резултатите се сумират 
и се взема генералното реше-
ние каква оценка да се даде на 
университета, като скалата е 
десетстепенна. Ако оценката е 
от 9 до 10, тя е валидна за шест 
години, ако е по-ниска - за 5 го-
дини. Минималният срок за най-
ниските оценки е 3 години. 

УАСГ участва и в рейтинго-
вата система за висшите учи-
лища в България, която е под 
егидата на Министерството на 
образованието и науката. През 
2012 г. бяхме определени за пър-
вия университет в направление 
архитектура, строителство и 
геодезия и това ни донесе до-
пълнителен финансов ресурс. 
Надяваме се да утвърдим добри-
те си позиции и за 2013 г. 

Но не трябва да забравяме, 
че сега сме в долната точка на 
демографската криза. В също-
то време все повече родители 
желаят децата им да получат 
европейско образование извън 
България. Икономическата кри-
за също се отразява. Затова все 
по-важна става ролята на дър-
жавата. Управляващите обеща-
ха повече средства за направле-
ние математика и технически 
науки. Това е предвидено и в но-
вата стратегия за развитие на 
висшето образование за пери-
ода 2014 - 2020 г. Доколко ще се 
реализира, предстои да видим. 
Но би било добре да се увеличи 
и субсидията за стипендии на 
студентите. През 2013 г. тя 
беше доста по-малка в сравне-
ние с преди.

Повечето специалисти 

се насочват единствено към 

практиката и малко от тях из-

бират да се развиват в акаде-

мичната сфера. Как успявате 

да ги задържите?

С промените, които бяха на-
правени в Закона за развитие на 
академичния състав и в проце-
дурните правила за прилагането 
му, се провокира по-голям инте-
рес у колегите за тяхното кари-
ерно израстване. За последните 
години има доста хора, които 
от главни асистенти станаха 
доценти, от доценти – професо-
ри. Израстването на кадрите е 
добре за университета, защото 
така осигуряваме необходимия 
преподавателски състав и за в 
бъдеще. 

Доколкото позволяват въз-
можностите ни, опитвам да 
предоставям и други стимули. 
През 2012 г. увеличих възнаграж-
денията два пъти с по 5%, а през 
2013 г. – веднъж отново с 5%. 
След изчистване на всички за-
дължения успяхме да раздадем и 
коледни бонуси за служителите 
и преподавателите. УАСГ е един 
от малкото университети, кои-
то никога не са имали задълже-
ния към „Топлофикация“ или към 
компании, предоставящи други 
комунални услуги. 

Остават ли средства за 

поддръжка на сградния фонд и 

осигуряване на необходимата 

лабораторна техника?

Успяхме да подобрим мате-

риалната база с изпълнението 
на проект по ОП „Регионално 
развитие“ на стойност малко 
над 3,8 млн. лв. Дейностите по 
него включваха въвеждане на 
мерки за енергийна ефектив-
ност, осигуряване на достъп за 
хора с увреждания, обновяване и 
модернизация на библиотечния 
център. Монтирани бяха три 
външни асансьора, целият ни 
книжен фонд беше цифровизиран. 
Сменихме дограмата в корпуса 
на университета, строен преди 
30 години. Монтирахме 180 ради-
аторни вентила и 140 м топло-
изолация на тръбни системи от 
минерална вата, което намали 
с повече от 40% разходите за 
парно и електроенергия. 

В лабораторията на катедра 
„Водоснабдяване, канализация и 
пречистване на води“ са демон-
стрирани водещи технологии 
в областта на пречистването 
на отпадъчните води – битови 
и промишлени. Благодарение на 
проектите ни по оперативни 
програми купихме специализи-
рана техника и Строителният 
факултет вече разполага с ус-
тройства за безразрушителни 
методи за изпитване и контрол 
на конструкциите. 

За съжаление неразрешен 
остава проблемът със спорт-
ната зала. Местоположението 
ни в центъра на столицата има 
своите преимущества, но създа-
ва и неудобства заради липсата 
на свободни площи. Подписахме 
меморандум със Столичната об-
щина за съвместно изграждане 
на спортна база в Борисовата 
градина в рамките на Общинско 
предприятие „Спортна София“. 
Засега поради политическите 
промени в страната проектът 
е в застой. Пропусна се възмож-
ността през настоящия програ-
мен период да се възползваме 
от помощта, която предоставя 
програмата JESSICA. От тази 
година ще опитваме да търсим 
финансиране по новите инстру-
менти на ЕС. 

В този проект общината и 
УАСГ ще бъдат съдружници. На-

шите ангажименти са свързани 
с проучването и проектирането, 
а местната власт ще финанси-
ра изпълнението. В меморанду-
ма сме записали, че спортните 
съоръжения в работно време 
ще са достъпни за ползване на 
преференциални цени за нашите 
студенти. Общината ще може 
да ги експлоатира в извънработ-
но време, като ги предоставя на 
външни посетители. Така от на-
шия наем и от таксите за граж-
дани ще се набавят средствата 
за поддръжка на комплекса. Ще 
бъда доволен проектът да се ре-
ализира, защото студентите ни 
ще получат достъп до различни 
видове спорт. 

Все повече висши училища 

предлагат дистанционно обу-

чение. Приложимо ли е то и за 

инженерните специалности?

Опитваме се да осъвреме-
ним начина на преподаване. Във 
връзка с това един от проекти-
те ни е за дистанционно обуче-
ние. Изпълнението му започна 
през април. Финансирането е по 
Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“ и е 
на обща стойност 721 298,72 лв.

В рамките на проекта ще бъ-
дат създадени център за елек-
тронно и следдипломно обуче-
ние, като е заложено плавното 
преминаване на центъра за след-

дипломно и факултативно обу-
чение към новия. Ще съставим 
30 електронни мултимедийни 
учебника. Работим по платфор-
ма за дистанционно обучение с 
модули електронно хранилище, 
видеоконферентна връзка и мо-
дул (курс) за обучение за работа 
със системата за е-обучение 
на преподавателския, админи-
стративния и техническия пер-
сонал на УАСГ. Ще бъде обявена 
обществена поръчка и за тех-
ническо осигуряване на УАСГ с 
необходимите за реализирането 
на проекта хардуер и софтуер.

В рамките на допълващото 
обучение студентите ще изу-
чават дисциплини като матема-
тика и аналитична геометрия, 
диференциални уравнения с при-
ложение в механиката, строи-
телна физика, приложение на ев-
рокодове в различни инженерни 
дисциплини и др. 

Проектът е разделен на 3 
части – една, изпълнявана само 
от преподаватели в универ-
ситета. Те ще подготвят съ-
държанието на дисциплините, 
което ще бъде публикувано в 
модулите за дистанционно обу-
чение. Втората е софтуерната 
- средата, в която ще качваме 
нашите курсове, базата, в коя-
то ще се съхраняват. Третата 
част ще се изпълнява от вън-
шен екип. Той ще ни помогне да 
се справим с методиката на 
дистанционното обучение и да 
пречупим класическата си пред-
става за обучение през новата 
система. 

Имали сме запитвания и от 
чужбина кога ще въведем дис-
танционна форма на обучение. 
Тя ще допринесе да се увеличи 
интересът към нашите профе-
сии, които са регулирани със 
законите за Камарата на стро-
ителите и за камарите на архи-
тектите и инженерите. 

Как работите с минис-

терствата, свързани със 

строителния сектор – на ре-

гионалното развитие, на ин-

вестиционното проектиране 

и на транспорта, информа-

ционните технологии и съоб-

щенията?

С всички имаме подписани 
договори за сътрудничество, 
възлагат ни различни проучва-
ния. Помагаме при разработва-
нето на стратегии. В проекти 
с национално значение участ-
ват специалисти от УАСГ. Доц. 
д-р инж. Ирина Костова често 
консултира проекти, свързани с 

водните цикли, доц. д-р инж. Ма-
рия Гергинова-Маврова се зани-
мава с превенцията на природни 
бедствия и наводнения. Разбира 
се, много други колеги също са 
търсени в качеството си на 
експерти. 

Опитваме се да помогнем на 
колегите си от УНСС. Знаете, 
че в края на октомври сградата 
им пропадна. Две от носещите 
колони на новия корпус, изгра-
ден преди 20 години, потънаха 
с около 10 см надолу. Построй-
ката беше отцепена, студен-
тите и преподавателите бяха 
настанени в други помещения. В 
повредената сграда се помеща-
ват два факултета, има и много 
кабинети на преподаватели. По-
ради бързата и навременна ре-
акция - спирането на достъпа до 
сградата, изключване на елек-
трозахранването, асансьорите, 
източване на парното, спиране 
на водата, нямаше пострадали 
хора.

Екипът, който се опитва 
да спаси повреденото крило на 
УНСС, е от УАСГ. Предоставяме 
тази помощ като на колеги – ще 
има заплащане, но то няма да 
е на пазарна стойност, а ще е 
символично. 

В началото ни беше трудно, 
защото липсваше строителна 
документация за сградата, с 
много усилия се намериха час-
тични проекти. Не се знаеше 
нито кой е проектантът, нито 
кой е строителят. Но сериоз-
ността на проблема и гласност-
та, която се даде в публичното 
пространство, допринесоха за 
появата на проектанта и стро-
ителя, които ни съдействаха. 

Проблемите с конструкци-
ята се дължат на подпочвени 
води в основите на сградата и в 
немалка степен на некачестве-
ното изпълнение на строител-
но-монтажните работи. Напри-
мер когато се прави една колона 
с вертикални пръти – 4, 6, 8 на 
брой – в зависимост от вида й 
се слагат стремена през изчис-
лено разстояние. Те се привърз-
ват и оформят скелета, който 
след това се запълва с бетон. 
Но когато тези неща не са из-
пълнени качествено и арматура-
та остане непокрита, тя не из-
пълнява функциите си. Колегите 
откриха стремена, които са се 
разтворили. 

Засега сградата е укрепена 
временно заради опасността да 
се провали учебната година. Но 
предстоят по-сериозни мерки за 
препроектиране.

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева връчи на 

ректора на УАСГ проф. д-р инж. Красимир Петров награда за дългогодишния 

принос на висшето училище за създаването на капацитет и кадри за 

Географската информационна система (ГИС). Това стана по време на 

тържеството по случай Световния ГИС ден. Форумът се провежда всяка 

година в над 60 страни по света.

Поглед към София от сградата на УАСГ

        Университета по архитектура, строителство и геодезия:
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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.

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.

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

Вестникът излиза всеки петък, 
материалите за публикациите (дизайн, текст) 
се подават до вторник същата седмица.

Забележка:
Посочените цени не включват ДДС.

Вестник „Строител“ предлага и:

професионално фото- и видеозаснемане  
на обекти и събития 

изготвяне на рекламни видеоклипове и 
презентационни филми 

предпечат и печат на рекламни материали,  
албуми, книги 

организиране и отразяване на събития
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Minister Desislava Terzieva:

“I am convinced that 2014 will be better for the 
industry, said in an interview for “Stroitel” newspaper 
Desislava Terzieva, Minister of Regional Develop-
ment. Projects will start on current as well as on new 
operational programs.” Simultaneously the govern-
ment set aside in the 2014 budget close to BGN 500 
million for a new investment fund whose funds will be 
invested mainly in infrastructure projects. 

“We have changed the strategic investment plan-
ning for the new programming period 2014-2020. An 
opportunity will be given for fully electronic applica-
tion and procedure of direct grant support under OP 
“Regions in Growth”, explained Terzieva. 

According to her, for the first time in 20 years 
construction and rehabilitation of dams for drinking 
purposes will begin. The completion of two such 
dams will start – “Luda Yana” near Panagyurishte and 
“Plovdivtsi” near Rudozem, as well as the rehabilita-
tion of “Studena” and a treatment plant for Pernik. 
These projects should be completed by 2017. “They 
are strategic for the sector but it is necessary to make 
small steps so that from next year to have the first 
results. That is why we developed a program to solve 
the problem of seasonal and year-round water regime 
in some locations. It includes 28 projects of priority to 
build pipelines and facilities totaling nearly BGN 35 
million,” the minister added. 

“In 2014 I expect the improved business environ-
ment and reducing the administrative burden to en-
courage businesses to invest in new construction,” 
stressed Terzieva in an interview for “Stroitel” news-
paper. 

Minister Terzieva, the beginning of the 

year is a time for outlining new goals and 

priorities. What are the tasks that you set 

for 2014?

My priorities as Minister of Regional De-
velopment will be reform in the water sector, 
successful launch of Operational Program 
“Regions in Growth” 2014 - 2020, continu-
ation of the process of decentralization of 
state government and reducing the differ-
ence between the regions in the country. Of 
course, last but not least – roads. We will 
work on major infrastructure projects; we will 
put investment in the secondary and tertiary 
road network, which I have repeatedly said 
has urgent need of rehabilitation. 

In everything I do in the ministry I am 
guided by the main goal and vision – creat-
ing a better living environment for people in 
the different regions of Bulgaria and a better 
economic climate. Attracting investment is 

a major factor for the development of the 
regions. Stimulating economic growth is 
also the main objective of the government 
program. Creation of more favorable condi-
tions for business development and provid-
ing quality engineering infrastructure are the 
ways to boost the economy. This will help to 
reduce social and economic disparities be-
tween regions. Unfortunately, the imbalance 
between different regions in the country has 
increased significantly in recent years. Strik-
ing is the difference between Northwestern 
and Southwestern Bulgaria. My goal is this 
distinction to be reduced by supporting the 
development of the weaker regions. 

Do you plan to be fully operational in 

order to assimilate more European funds? 

What are your expectations for the per-

formers? 

2014 will be a great challenge in terms 

of management of EU funds. We have to 
negotiate with the EC the new program 
“Regions in Growth” and to launch the first 
schemes. Parallel to this will continue the 
implementation of projects under “Regional 
Development”, through which we plan to set-
tle nearly BGN 1 billion to beneficiaries. At 
this stage there is no risk of losing money 
at the end of 2014. With the final approval 
from the EC for construction of the North-
ern Speed Tangent under OPRD we have to 
over negotiate nearly 108% of the program 
budget. 

Our main beneficiaries are municipali-
ties and they have already gained expe-
rience in project management, so I hope 
there are no problems with the implementa-
tion. We have excellent systems for moni-
toring, financial management and control, 
which is a prerequisite to minimize risks. 
With regard to the projects under which 
are carried out construction works, their 
contractors and supervisors are elected in 
accordance with the Public Procurement 
Act and their work is monitored regularly by 
the beneficiaries and control is exercised 
also by the managing authority. For moni-
toring and control of the implementation 
of projects under OP “Regional Develop-
ment” 2007-2013, with the aim of qualitative 
physical implementation, the managing au-
thority has contracts with external experts 
and companies for investment control on 
projects. This provides full control over the 
quality of construction works. 

New budgetary framework of EU provides over EUR 140 
billion for small and medium enterprises 

Mrs. Georgieva, we sent off 2013. How do you 

think it passed on European and national level? 

What were the challenges in our country and 

around the world during it?

For Europe 2013 was better than the previous 
ones. The European Union has taken a number of 
major reforms that helped to go on the road to recov-
ery. We proved that we can do more together than 
separately. Croatia’s accession to the EU in mid-2013 
is the latest sign of the attractiveness of Europe for 

the purposes of our common actions. 
But the return to growth will be a long process. 

As I predicted to “Stroitel” newspaper a year ago the 
recession from which we come out is a crisis of con-
fidence that will be long and recovery from it – slow. 
And now, as then, I think that 2013 is the last of the 
most difficult years. This, however, does not mean 
that easy living begins. Unemployment is high all over 
Europe, especially among the young people. With the 
return to growth the creation of new jobs will start, but 

Projects will start on current 
as well as on new operational 
programs 

Dr. Chobanov, we saw the New Year in, 

but what was 2013 for the spheres you are 

in charge of at Sofia Municipality? 

The year was filled with work as any 
other of a large local authority. Our time was 
devoted to solving the problems of people 
and improving the quality of life. 

The main task in 2013 which we will fol-
low in the future is education. Our responsi-
bility is great because we take care for over 
43 thousand children in municipal kindergar-
tens and nearly 100 thousand in schools. In 
the past year we opened hundreds of new 
places in the system of schools. We started 
the construction of 15 new sites, which we 
expect to complete in 2014. I will give just 
one example – construction of a new kinder-
garten for eight groups in “Krasno selo” was 
successfully completed. This is one of the 

regions with the greatest needs for additional 
seats. The new kindergarten 93 meets all the 
conditions for good upbringing of children 
and for quality education. In the region we 
work on another two projects. 

During this year another interesting event 
happened – the construction of a new el-
ementary school in the German Village be-
gan, which people have waited for more than 
a decade.

Marking the so-called golden line with colored 
pavement with encrusted sign of Sofia, pointing 
the tourist route in the city, Shishman Street to 
be paved with blue asphalt, and yellow pavement 
to replace the asphalt of Eagels’ Bridge – these 
are just some of the fantastic ideas from the 
imagination of architects involved in the com-
petition for new vision of the city center, which 
should be completed by 2020. For the renova-
tion are planned EUR 100 millions from the new 
operational program “Regions in Growth”. For this 
purpose, the emblematic places of the city were 
divided into four zones for which Sofia Municipality 
announced architectural competition. The first in-
cludes Eagles’ Bridge, Perlovska River and Hristo 
and Evlogi Georgievi Boulevard. The second in-
cludes Slaveykov Square and Graf Ignatiev and 
Shishman Streets. In the third zone is the central 
square “Alexander I” together with the City garden 
to it and Tsar Liberator Street. Fourth is the square 
in front of Parliament and the garden from which 
changes started 24 years ago – “Crystal”. 

Architects had about two months to show their 

vision for the heart of Sofia. The competition in-
cluded 19 studios and their associations with 40 
projects. Their ideas were exposed to the public. 
Public hearing was held in late December 2013. 
Those who missed it may be acquainted with 
the ideas on the website of Department “Archi-
tecture and Urban Planning” Sofia Municipality -  
www.sofia-agk.com.

15-member jury headed by the Chairman of 
the Union of Architects in Bulgaria Georgi Bakalov 
will evaluate the projects. It includes representa-
tives of professional organizations and chairmen 
of committees in the Municipal Council. Among 
them are: Arch. Vesela Georgieva from the Cham-
ber of Architects, Eng. Krasimir Velinov from the 
Chamber of Engineers in Investment Planning, 
Arch. Tacho Peev from the Union of Landscape 
Architects, Arch. Valentina Edreva from the Na-
tional Institute of Immovable Cultural Heritage, as 
well as councillors Malina Edreva, Vili Lilkov, Arch. 
Borislav Borisov, Lorita Radeva and others. Plans 
are for the jury to come up with a solution by the 
end of January.

for EUR 100 million 
Dr. Todor Chobanov, Deputy Mayor in Charge of Culture, Education, 

Sports and Prevention of Addictions at Sofia Municipality:

later and more slowly than before the crisis. One of 
the biggest achievements of the EU this year was the 
agreement on the budgetary framework for the next 
seven years in which leading are precisely the incen-
tives to growth, employment and competitiveness. 

In 2013 we saw the destabilizing effect of the 
recession on the political situation. It was felt in a 
number of countries, including Bulgaria. But in many 
places political opponents and the public were able 
to reach consensus in the national interest. I hope 
that this will also happen in our country, because divi-
sion hinders recovery while consent and cooperation 
help to overcome the effects of the crisis. 
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Людмил Митакев

Две момчета от Сицилия 
покоряват света на дизайна. 
Артистите Андреа Тримарчи и 
Симоне Фарезин пренасят своя 
слънчев свят от юга на Италия 
в своето студио Formafantasma 
в Айндховен, Холандия. Затова 
може би то получава стреми-
телно бързо международно при-
знание. 

Първите отличия

Преподаватели в местната 
Академия по дизайн, двамата 
италианци  още през 2011 г. са 
номинирани за най-обещаващо-
то младо студио в Tоп 20 на 
Rolling Stone. Те са сред фина-
листите на международни прес-
тижни награди като Index Awards 
2011, Dutch Design Awards 2012, 
Elle Decor International Awards. 
Работят с имена в модния биз-
нес като легендарната итали-
анска компания Fendi, с която 
създават колекцията Craftica. 
Автори и участници са и в ре-
дица изложби, най-актуалната 
от които е „Турскочервено” през 
февруари - май 2013 г. в Холанд-
ския музей на текстила, Тилбург, 
и продължаващата до февруари 
2014 г. експозиция „Кухня Самбо-
нет” -  в памет на италианския 
едноименен творец, в Музея за 
дизайн на Миланското триенале. 

Концептуалното отношение към 

естествените материали

Светът забелязва Forma-
fantasma заради открояващия 
се дизайн на продуктите. Той 
съчетава топлината на нату-
ралните материали, приканваща 
комбинация от фини текстури и 
пясъчни тонове, със строгост и 
някак по мъжки изчистен и пре-
цизен до фанатизъм детайл. 

Името на студиото не е слу-
чайно и Андреа и Симоне го изби-
рат още във Флоренция. Буквал-
ният превод на Formafantasma 
е не фантастична, а по-скоро 
призрачна форма, развиваща се 
в света на идеите. „Фигурата 
не е основното в нашата рабо-
та, обяснява Андреа, а по-скоро 
инструмент, който изразява 
концепцията.“ „Разбира се, съз-
давайки продуктов дизайн, рабо-
тим с форми, но честно казано, 
не сме дизайнери, които ще пре-
карат много време в скициране, 
дизайн и търсене на нов силует. 
Нашите проучвания са по-кон-
цептуални, основават се пове-
че на използваните материали. 
Вярваме, че има много други еле-
менти, дори по-важни от форма-
та. Ето защо основен принцип в 
подхода на студиото към всеки 
нов проект е да стъпва на фак-
тори извън нея“, допълва той.

Търсят нова перспектива към 

добре познати теми

В дизайна ни привлича пре-
осмислянето и дори създаване-
то на изцяло нова идея за това 
как продуктът се произвежда 
и ползва. Обектът е по-скоро 
средство за комуникация, не 
крият тайната на възхода си 

творците. 
По отношението си към 

вече познатото подходът на 
Formafantasma напомня за итали-
анския радикален дизайн, или по-
скоро антидизайн от 60-те и 70-
те години на миналия век. Също 
както в работата им  характер-
но за него е пресъздаването на 
баналните, масово произвежда-
ни предмети от бита чрез не-
типични елементи, материали, 

повърхности и цветове. Доня-
къде изненадващо, търсенето 
на неповторими, отличителни 
обекти води до завръщане към 
занаятчийските техники. Зато-
ва не е учудващо, че критиците 
откриват завръщане към тради-
циите в работата на двамата 
италианци. Пример е колекцията 
Autarchy (2010 г.), създадена за 
Седмицата на дизайна в Мила-
но. Андреа и Симоне партнират 
с местни сицилиански майсто-
ри. Експериментират с природни 
материали - смес от 70% браш-
но, 20% земеделски отпадъци, 
10% естествен варовик, както 
и с естествени оцветители от 
зеленчуци, подправки и корени. 
Прилагат традиционни занаят-
чийски техники. Резултатът 
е комбинация от естествени 
материали и традиционни пох-
вати със съвременна естетика 
и дори елементи на моден ди-
зайн. Наред с готовите съдове 

и осветителни тела проектът 
включва и споделяне на етапите 
от предварителното проучване 
и на използваните материали и 
техники, което е широка крачка 
напред в цялостното преосмис-
ляне на процеса на изработка и 
ползване на предмети от бита.

С подобно отношение тво-
рците подхождат и към колекци-
ята Craftica (2012 г.), създадена 
за Fendi. В нея Formafantasma се 
обръщат към отлично познат 
материал като естествената 
кожа и търсят нови приложения, 
комбинации и естетика. Резул-
татът е среща с контрастни 
до екзотичност съчетания на 
кожа, мидени черупки, дърво, 
стъкло и метал. Изненадите 
са техен специалитет, писа по 
този повод списание Wallpaper. 

Не всички колекции на сту-
диото се фокусират върху 
естествени материали. Ко-
лекцията Botanica (2012 г.) за 

италианската фондация Plart е 
пример за това. Тя е най-вече из-
следване върху работата с поли-
мери и експерименти за начина 
за получаване на естетически 
ефект.

По пътя си Formafantasma на-
учават, че дизайнът далеч не е 
само създаване на силни концеп-
ции и естетика на продуктите. 
Една от най-важните задачи 
пред младите творци е работа-
та с производители и създава-
нето на контакти. „Има толкова 
много роли, които трябва да из-
пълняваш като дизайнер особено 
в началото – повече от полови-
ната ти време може да отиде в 
организация. Необходимо е попу-
ляризиране на продуктите и съз-
даване на мрежа от контакти в 
производството и търговията 
- или се пригответе да поеме-
те и тази част от работата, 
или просто няма да стане“, при-
знават авторите. Като риск в 
началото на своята кариера те 
посочват концентрацията върху 
това продуктите да пасват на 
съществуващата индустрия. 
„Понякога, когато подходиш по-
освободено, можеш да привле-
чеш интереса на хора, които 
не си очаквал. Така позволяваш 
на околните да видят, че имаш 
и друга гледна точка, че имаш 
да кажеш нещо повече от това, 

че можеш да продадеш стол. На-
мираме за удивително, когато 
продуктите разширяват хори-
зонтите на дизайна като дисци-
плина. Бихме искали повече сме-
ли проекти, които предизвикват 
изкуството. Това би трябвало 
да е основна цел на професия-
та“, подчертават те. 

Началото

Андреа и Симоне се запозна-
ват, докато следват продуктов 
дизайн във Висшия институт за 
художествени занаяти на Фло-
ренция и скоро започват да ра-
ботят заедно. При посещение 
на годишното изложение за ме-
бели в Милано се запознават с 
работите на студенти от Ака-
демията по дизайн в Айндховен 
и решават, че им се занимава с 
продуктов дизайн, и то в чужби-
на. Така след завършването си 
стягат куфарите и се озовават 
в Холандия, където работят и 
преподават и днес. 

На фона на впечатляващата 
история на студиото първото, 
което прави впечатление в Ан-
дреа и Симоне, са ослепителни-
те им усмивки и непринуденото 
южняшко излъчване. Добрият ди-
зайн се прави от щастливи хора 
и слънчевото небе над родната 
им Сицилия със сигурност е доп-

ринесло за успеха им. 

Бъдещето

Независимо от на-
товарената година, 
дизайнерите успяха да 
посетят и България в 
рамките на форума Sofia 
Design Week 2013. 

Заедно с холандско-
то студио Droog design 
Андреа и Симоне сега 
разработват продукти 
на базата на полимери. 
Откриха своя самосто-
ятелна изложба с пре-
дишни и нови работи 
в  Музея за приложни 
изкуства във Виена. До 
февруари 2014 г. трябва 
да подготвят самос-
тоятелна експозиция в 
Музея за съвременно из-
куство и дизайн в Холан-
дия. А кой знае, може би 
ново творческо избух-
ване ще ни изненада с 
поредните шедьоври на 
чаровните сицилианци.

Formafantasma
Стилът е смес от италианска 
естетика и холандска точност

Млади са, 

но гледат 

сериозно на 

изкуството

Отношението 

към материалите е от 

особено значение

Тапициран с кожа 

от сьомга стол „Костур”

Масата от 

отпадъчна кожа 

Fendi с месингова 

конструкция 

и мраморни 

противотежести
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Тервел
Описание: Изпълнителят ще извърш-

ва инженерингова услуга за проектиране, 
строителство, авторски надзор, доставка 
и монтаж на електро- и механично оборуд-
ване съгласно изискванията на договорните 
условия на FIDIC за технологично оборудване 
и проектиране – строителство на електро- 
и машинно - монтажни работи и за строи-
телни и инженерни обекти, проектирани от 

изпълнителя (Жълта книга). Обхватът на 
работа включва всички елементи на проек-
тирането и строителството, така че да се 
осигури качествено изпълнение на проекта 
за строителство и пускане в експлоатация 
на пречиствателна станция за отпадъчни 
води, обучение на персонала, наблюдение на 
пречиствателните процеси и подпомагане на 
персонала при експлоатацията и поддръжка-
та на изградените елементи на ПСОВ.

Възложител: Община Пловдив - Район 
„Западен”

Описание: Настоящата открита про-
цедура има за цел сключване на договор за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Избор на изпълнител за извършване на стро-
ително-монтажни работи на обект: „Стро-
ителство на нова ЦДГ в УПИ I - 514275, кв. 
446-нов, по плана на кв. „Зеленчукова борса“, 

гр. Пловдив“, като строителните дейнос-
ти ще се изпълняват в обема съгласно ко-
личествена сметка - част от настоящата 
документация - изготвена съгласно одобрен 
инвестиционен проект и издадено разре-
шение за строеж в части: „Архитектура”, 
„Конструкции”, ПБЗ, ВиК, Ел., ПИИ, ОВ, ЕЕ, 
„Пожарна безопасност”, „Геодезия”, „Паркоус-
тройство” и др.

Възложител: Община Варна
Описание: При изпълнение на поръчката 

следва да се извърши промяна на предназна-
чението и преустройство на детска гради-
на, основно училище и профилирана гимназия 

в детска градина за 5 градински групи, физ-
културно-музикален салон, кухненски блок и 
котелно стопанство съгласно одобрен тех-
нически проект, неразделна част от докумен-
тацията за участие.

Възложител: Министерство на младе-
жта и спорта

Описание: Обособяване на обект „Дом 
за ветерани спортисти” чрез реконструкция 
и модернизация на учебно-спортна оздрави-
телна база, яз. „Пчелина” – с. Лобoш”, с цел 
повишаване капацитета и целогодишната 
натовареност на спортната база чрез пре-

връщането й в модерен многофункционален 
обект, осигуряващ съвременните условия за 
отдих и възстановяване на ветераните спор-
тисти, както и за провеждане на спортни ме-
роприятия за различни видове спорт с тяхно 
участие съгласно технически спецификации 
и количествени сметки, неразделна част от 
документацията на обществената поръчка.

Възложител: Община Пловдив
Описание: Ремонт на бул. „Цариградско 

шосе“ в участъка от надлез „Скобелева майка” 
(включително) до кръстовището с бул. „Осво-
бождение“ по три подобекта: I подобект. Ос-
новен ремонт на надлез „Скобелева майка“ и 
подпорни стени към него по одобрен проект; 

II подобект. Извършване на текущ ремонт на 
бул. „Цариградско шосе” в участъка от над-
лез „Скобелева майка” до кръстовище с бул. 
„Освобождение”; III подобект. Изграждане на 
лента за ляво завиване на бул. „Цариградско 
шосе” към бул. „Освобождение” по одобрен 
проект”.

Наименование: Разширение и реконструкция на пречиства-
телна станция за отпадъчни води - град Тервел.

Наименование: Избор на изпълнител за извършване на стро-
ително-монтажни работи на обект: „Строителство на нова ЦДГ 
в УПИ I - 514275, кв. 446-нов, по плана на кв. „Зеленчукова борса“, 
гр. Пловдив“.

Наименование: Промяна предназначението и преустрой-
ство на детска градина, основно училище и профилирана гимназия 
в детска градина за 5 градински групи, физкултурно-музикален 
салон, кухненски блок и котелно стопанство.

Наименование: Обособяване на обект „Дом за ветерани 
спортисти” чрез реконструкция и модернизация на учебно-спорт-
на оздравителна база, яз. „Пчелина” – с. Лобoш.

Наименование: Ремонт на бул. „Цариградско шосе“ в учас-
тъка от надлез „Скобелева майка” (включително) до кръстовище 
с бул. „Освобождение“ по три подобекта: I подобект. Основен 
ремонт на надлез „Скобелева майка“ и подпорни стени към него 
по одобрен проект; II подобект. Извършване на текущ ремонт на 
бул. „Цариградско шосе” в участъка от надлез „Скобелева майка” 
до кръстовището с бул. „Освобождение”; III подобект. Изгражда-
не на лента за ляво завиване на бул. „Цариградско шосе” към бул. 
„Освобождение” по одобрен проект.

Oсн. предмет: 41000000 - Събрана и пре-
чистена вода 
Прогнозна стойност: 5 642 848,18 лева
Общо количество или обем: Обхватът 
на договора включва минимум следното: • 
Разработване на технически проект, кой-
то да следва принципите на идейния проект 
на възложителя по всички части: техноло-
гична, конструктивна, машинна, електро-, 
система тип SCADA или еквивалентна на 
нея, ОиВ и т.н. с обхват и съдържание в 
съответствие с изискванията на Наредба 
№ 4 за обхвата и съдържанието на инвес-
тиционните проекти (ДВ бр. 51/05.06.2001 
г.). Техническият проект трябва да обхва-
ща механично и биологично стъпало с от-
страняване на азот и фосфор и третиране 
на утайките в калово стопанство; • Из-
готвяне на работен проект въз основа на 
съгласувания технически проект съгласно 
техническите спецификации; • Осъществя-
ване на авторски надзор по ЗУТ, технически 
решения, доработки на проекта, техноло-
гичен контрол и съдействие при въвеждане 
на обекта в експлоатация; • Строително-
монтажни работи, доставки на машини и 

съоръжения, единични и комплексни изпита-
ния и предаване на обекта с констативен 
акт образец 15 съгласно българската нор-
мативна уредба; • Обучение на персонала; 
• Въвеждане на обекта в експлоатация с 
протокол образец 16 съгласно българската 
нормативна уредба; • Период за установя-
ване и отстраняване на дефекти, наблюде-
ние на пречиствателните процеси и подпо-
магане на персонала при експлоатацията и 
поддръжката на ПСОВ.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 20
Срок за получаване на документация за 

участие: 31.01.2014 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 10.02.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Зала заседателна 
на Община Тервел
Дата: 11.02.2014 г. Час: 14:00
За контакти: Дияна Илиева
Факс: 05751 2391
Адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий” №8
Адрес на възложителя: www.tervel.bg  
Телефон: 05751 2070
E-mail: tervel2000@yahoo.com  

Oсн. предмет: 45214100 - Строителни и мон-
тажни работи по общо изграждане на детски 
градини 
Прогнозна стойност: 2 936 788 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 12
Срок за получаване на документация за 

участие: 18.01.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 28.01.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: гр. Пловдив, ул. „Ве-
черница” №1А, партер, заседателна зала
Дата: 29.01.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Мирослав Тенев
Факс: 032 642019
Адрес: ул. „Вечерница” №1А
Адрес на възложителя: 

www.zapaden.plovdiv.bg
Телефон: 032 604814

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 1 592 254,75 лева
Общо количество или обем: Количеството или 
обемът на поръчката обхващат извършване на 
строително-монтажни работи по: • част „Архи-
тектура”; • част „Конструктивна”; • част ВиК; • 
част Ел; • част „Слаботокови инсталации“; • част 
„Видео-домофонна инсталация“; • част „Оповести-
телна инсталация“; • част „Пожароизвестителна 
инсталация“; • част „Видеонаблюдение“; • част 
ОВК; • част „Паркоустройство и благоустрой-
ство“; • част „План за безопасност и здраве”; • 
част „Геодезия”; • част „Технология”; • част ЕЕ; • 
Доклад за съответствие по част ЕЕ; • част „По-
жарна безопасност“; • част ПБЗ за СВО и СКО; • 
част ВОД за СВО и СКО. Количествата и обемът 
по тези части са подробно описани в документа-

цията за участие
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 5
Срок за получаване на документация за участие: 

20.01.2014 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 30.01.2014 г.Час: 17:00
Отваряне на офертите: сградата на Общинско 
предприятие „Инвестиционна политика” при общи-
на Варна на адрес: гр.Варна, бул. „Ген. Колев” №92, 
ет. 5.
Дата: 31.01.2014 г. Час: 10:00 
За контакти: Мариела Черкезова
Факс: 052 820846
Адрес: бул. „Генерал Колев” №92
Адрес на възложителя: http://www.varna.bg/
Телефон: 052 820837 
E-mail: op@varna.bg  

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и мон-
тажни работи 
Прогнозна стойност: 1 250 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 8
Срок за получаване на документация за 

участие: 08.01.2014 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 15.01.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Министерството 
на младежта и спорта, бул. „Васил Левски” 

№ 75, ет. 2
Дата: 16.01.2014 г. Час: 10:30
За контакти: Катя Ядкова, Катерина Мла-
денова,
Факс: 02 9874701; 02 9881662
Адрес: бул. „Витоша” No 18
Адрес  на  възложителя:  h t t p : / /mpes.
government.bg 
Телефон: 02 9300514
E-mail: katiya.yadkova@mpes.government.bg

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 3 316 666,67 лева
Технически възможности: 1. Заверено ко-
пие на валидно удостоверение от ЦПРС или 
еквивалент; 2. Списък на договорите за 
строителство (минимум три договора) със 
сходен предмет, изпълнени през последните 
пет години, придружен от препоръки за до-
бро изпълнение. В тези препоръки се посоч-
ват стойността, видът на СМР, датата и 
мястото на строителството, както и дали 
то е изпълнено професионално и в съответ-
ствие с нормативните изисквания; 3. Спи-
сък на ръководния персонал, предвиден за 
изпълнение на предмета на обществената 
поръчка (свободен текст); Копие от доку-
мент, доказващ професионален опит най-
малко 5 години в изпълнението на обекти, 
сходни с предмета на настоящата поръчка, 
за лицето, посочено като технически ръко-
водител; 4. Списък на техническия персонал, 
предложен за изпълнение на поръчката (сво-
боден текст); Декларация от участника, че 
разполага с достатъчен брой работници за 
качествено изпълнение предмета на поръч-
ката (свободен текст); 5. Документ, доказ-
ващ, че участникът разполага с работеща, 
въведена в експлоатация асфалтова база, 
отстояща на разстояние не по-голямо от 
30 км от гр. Пловдив (разрешение за ползва-
не или еквивалентен документ); 6. Заверено 
копие от валиден сертификат за производ-
ствен контрол за износващ пласт асфалто-
бетон, плътна смес тип А с полимермодифи-
циран битум; 7. Заверено копие от валиден 
сертификат за внедрена система за упра-

вление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 
с обхват на действие пътно строителство 
и/или строителство, ремонт и поддръжка на 
обекти от транспортната инфраструктура 
– пътища, мостове и пътни съоръжения, или 
еквивалент; 8. Заверено копие от валиден 
сертификат за внедрена система за упра-
вление на околната среда ISO 14001:2004 с 
обхват на действие пътно строителство и/
или строителство, ремонт и поддръжка на 
обекти от транспортната инфраструктура 
– пътища, мостове и пътни съоръжения, или 
еквивалент. 9. Заверено копие от валиден 
сертификат за внедрена система за упра-
вление на здравословните и безопасни усло-
вия на труд при работа BS OHSAS 18001:2007 
с обхват на действие пътно строителство 
и/или строителство, ремонт и поддръжка на 
обекти от транспортната инфраструктура 
– пътища, мостове и пътни съоръжения, или 
еквивалент.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 550
Срок за получаване на документация за 

участие:  20.01.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 30.01.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Пловдив, пл. 
„Централен” № 1, ет.12
Дата: 31.01.2014 г. Час: 10:00
За контакти: инж. Стефан Камберов, гл. 
юрисконсулт Ирина Милкова
Факс: 032 656447
Адрес: пл. „Стефан Стамболов” № 1
Адрес на възложителя: http://www.plovdiv.bg/  
Телефон: 032 656447
E-mail: smsti.op@gmail.com  

Още на: 

www.vestnikstroitel.bg
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Японският строите-
лен и инженерен гений е 
на път да реши енергий-
ните проблеми на Земя-
та. Изследователите от 
корпорация „Шимицу“ са 
подготвили планове, кои-
то биха превърнали Луна-
та в гигантска соларна 

централа. Те предлагат 
да изградят огромен парк 
от слънчеви панели, който 
ще обикаля по екватора на 
спътника на Земята с дъл-
жина 11 хил. км.

За Luna Ring, както е 
кръстен проектът, от 
японската компания пред-
виждат да използват ро-
боти. Ролята на хората 
ще бъде единствено да 
надзирават работата по 
изграждането.

Веднъж построена, 
тази хипотетична цен-
трала може непрекъснато 
да изпраща енергия към 
приемателни станции по 
целия свят посредством 
лазери и микровълново лъ-
чение.

Проектът на „Шимицу“ 
успява да преодолее две 
големи пречки, характерни 
за соларните паркове на 
Земята – нощта и лошото 
време, което на Луната не 

съществува поради лип-
сата на атмосфера. Ако 

заработи на пълни оборо-
ти, лунната централа ще 

може да генерира и праща 
на Земята енергиен поток 
с мощност от 13 хил. те-
равата. За сравнение елек-
троцентралите на САЩ за 
2011 г. са произвели общо 
4100 теравата електрое-
нергия.

Ако идеята на япо-
нците бъде осъществена, 
това би довело до захран-
ването на човечеството с 
екологично чиста и изклю-
чително евтина електрое-
нергия, твърдят специали-
сти в бранша.

Добър пример как но-
вите технологии водят 
до още иновации предлага 
дизайнерът Лин Гуохуи от 
университета в Албер-
та, САЩ. Той е измислил 
как светодиодната (LED) 
крушка да се превръща 
във фенерче, когато спре 
токът.

Новите осветителни 
тела бързо навлизат на 
пазара. Цените им вече 
намаляват, а качеството 
и производителността се 
увеличават. Има вече гра-
дове, където се подменят 
стотици хиляди улични 
лампи с LED модели с цел 
пестене на енергия, пови-
шаване на безопасността 
и намаляване на разходи-
те за поддръжка.

Но това не е всичко, 
с което технологията 
може да се похвали. Све-
тодиодите използват 
толкова малко енергия, 
че е възможно да се сложи 
батерия в корпуса на лам-
пата и тя да се превърне 
във фенерче за времето, 

когато няма ток. Крушка-
та работи на стандартен 
цокъл и пасва на всяко ос-
ветително тяло. Когато е 
напълно заредена, тя може 
да се отвие оттам и да 
се използва като фенерче, 
което свети до четири 
часа. Крушката използва 
само шест вата мощност 
за производството на 
светлина, еквивалентна 
на 40 W крушка с нажежа-
ема жичка. Светодиодите 
имат живот 60 хил. ч, а се 
зареждат за около пет 
часа.

Много мобилни теле-
фони имат вградено LED 
фенерче и вършат подобна 
работа, но все пак крушка-
та с опция за мобилност 
може да се използва в до-
макинствата в страни, 
където често има спиране 
на тока. Освен че е ико-
номична при стандартно-
то си функциониране тя 
ще осигури светлина за 
дългите отрязъци време, 
когато нормалните лампи 
няма как да работят.

Миналата година бе белязана от 
постижения в областта на чистите 
технологии. Португалия е шампион 
в Европа, защото построените там 
мощности за добив на електроенер-
гия от възобновяеми източници й 
позволяват да задоволява 70% от по-
требностите си. От произведеното 
електричество в страната водноеле-
ктрическите централи са осигурили 
37%, вятърните паркове - 27%, като 
останалото е от соларни инстала-
ции. Благоприятните климатични 
условия и намаленото потребление 
също са допринесли за това забеле-
жително постижение на страната, 

която внася изцяло изкопаемите го-
рива за енергетиката.

Половината от вятърните и со-
ларните мощности в Германия са 
местно притежание, което е глав-
ният двигател за забележителната 
енергийна революция в Германия. 
Отделни граждани са изградили една 
трета от вятърните и соларните 
мощности. Към тях трябва да се до-
бавят съоръженията, притежавани 
от отделни общини. 

Добрата тенденция се потвърж-
дава от Европейската асоциация на 
фотоволтаичната промишленост, 
която прогнозира, че рекордът от 

Най-издръжливият срещу природни бедствия дом 
вече е с разработен план за конструиране. Голяма архи-
тектурна компания, базирана в Хонконг, планира да по-
строи първата къща, устойчива на природните стихии. 
Местните архитекти и дизайнери се надяват да наме-
рят опитна площадка в САЩ, защото там са най-често 
срещаните безмилостни бедствия, а именно торнадата. 

Конструкцията наподобява повече космически кораб, 
отколкото дом. Резките климатични изменения ще бъ-
дат спирани чрез полупрозрачна външна обвивка и про-
зрачна изолация между два пласта кевлар  (органичен 
полимер, устойчив на влага и гниене), който служи като 
бариера. Интериорът на къщата ще бъде прост. Оби-
тателите й ще разполагат с две спални и една баня. 
Покривът ще дава най-голяма сигурност, тъй като ще 
бъде пригоден да издържа удари от падащи предмети и 
дори тежестта на кола. Най-интересно е, че дизайнът е 
направен така, че конструкцията влиза почти изцяло под 
земята. Което не ограничава собствениците да строят 
и обикновена къща непосредствено до свръхиздръжливия 
си дом.

Компанията има за цел да разработи устойчив про-
тотип, който по всяка вероятност ще струва около по-
ловин милион долара. Заради цената обаче специалисти 
се съмняват, че дизайнерите ще постигнат целта си да 

Първата служба по чистотата из-
вън Земята вероятно ще бъде повере-
на на швейцарците. Тяхната компания 
Swiss Space Systems (S3) възнамерява 
да пусне през 2018 г. първия чистач 
на космически отпадъци. Той ще е 
кораб от типа совалка, движещ се с 
помощта на система за многократно 
изстрелване.

Боклукът е предимно излезли от 
строя космически кораби и отломки-
те от тях, както и отработените 
степени на ракети и ускорители. От-
падъците създават все повече про-
блеми, затова Националната агенция 
за космически изследвания на САЩ 
(НАСА) следи в орбита 16 600 обекта 
с големина повече от десет см. Вече 
са известни случаи на разбиване на 

сателити в резултат на сблъсък с 
космически отломки. 

Компанията S3 смята да направи 
крачка напред за решаване на този 
проблем. Тя инвестира 15 млн. швей-
царски франка в разработването на 
сателита Clean Space One, който ще 
бъде създаден от учените от Феде-
ралното политехническо училище в 
Лозана. Чистачът с тегло 30 кг се 
планира да стига до извънземното 
пространство със самолет Airbus 
300. Той ще събира космическите 
отпадъци с помощта на специално 
устройство и ще ги складира вътре в 
себе си. Когато камерата се напълни, 
ще се връща в атмосферата на Земя-
та, където ще изгаря при падането 
заедно със събраните отломки.

2012 г. с присъединени 31 GW мощно-
сти на Стария континент ще бъде 
подобрен. В световен мащаб сумата 
надвишава 100 GW.

В Съединените щати бе продаден 
100-хилядният електрически автомо-
бил, с което държавата се нарежда на 
първо място в света. Пак в страна-
та на неограничените възможности 
компанията Cree, Северна Каролина, 
създаде светодиодна крушка, която 
струва под десет долара. Пускането 
на масовия пазар на този евтин ар-
тикул е отдавнашната цел на индус-
трията за електроуреди. Тази пролет 
Cree стана първата, която я постиг-
на. Специалистите твърдят, че това 
променя изцяло правилата на играта 
в областта на осветлението. 

подсигурят най-бедстващите райони в световен мащаб, 
като изградят цели квартали със своите масивни къщи. 
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Ако на някого някога му 
хрумне екзотичната идея 
да купи Лувъра в Париж, 
то това ще му струва хи-
потетично около 7,5 млрд. 
евро. Но ако иска да при-
тежава цялата столица 
на Франция, ще трябва да 
задели повече от 700 млрд. 
евро. Цените са определи-

ли историкът Патрис де 
Монкан и президентът на 

столичния отдел за недви-
жими имоти Жил де Буржи. 

Анализът е базиран на 
средните индекси за про-

дажби на сгради. Според 
съвместното им изслед-

Париж струва цяло състояние

ване Градът на любовта 
е оценен точно на 706,885 
млрд. евро. 

Парижките бизнес пло-
щи са оценени на общо 142 
млрд. евро при средна цена 
на квадратен метър от 
около 40 евро.

Специалистите все 
пак уточняват, че е невъз-
можно коректното оценя-
ване на архитектурните 
паметници в града. За 
целта на изследването 
екипът се е опитал да по-
стави някаква стойност 
на най-емблематичните 
от тях. Ако например Ели-
сейският дворец би бил 
обявен за продан, то ку-
пувачът му вероятно ще 
трябва да отдели 1,2 млрд. 
евро, а за Айфеловата кула 
- 2,8 млрд. евро.

Ако имаше раздел в Книгата за 
световните рекорди на Гинес за най-
привлекателната книжарница на 
света, определено в него щеше да 
попадне… доминиканската църква в 
Маастрихт, Холандия. Не, не е греш-
ка. Именно храмът Polare Maastricht, 
който е на повече от 700 г., е пре-
върнат в книжарница. Преди почти 
незабелязвана от местните жите-
ли, старата класическа сграда в са-
мото сърце на града е определяна 
сега като най-красивата книжарни-
ца на света.

Историята й допринася за впе-
чатляващия имидж и чар, които при-

вличат тълпите от туристи. 
За шампионското място има 

претенции и книжарницата на Град-
ската библиотека в Канзас, САЩ. 
Фасадата й е ярък пример за попу-
лярността на стила стрийт арт, 
защото тя е превърната в рафт от 
библиотека, на който се намират 
нарисувани класически и популярни 
заглавия от световната литерату-
ра. Идеята е повторена и по време 
на ремонта на Централната библи-
отека в Кардиф, Уелс. В този случай 
обаче дизайнът е провокиран от за-
главията на най-често вземаните 
книги от библиотеката. 

Нов символ на обединението на Европа ще се поя-
ви между Германия и Франция. През 2014 г. ще започне 
изграждането на трамвайна линия над река Рейн от 
френския град Страсбург до германския Кел. При обя-
вяване на съгласието на двете правителства да фи-
нансират проекта пълномощниците за германо-френ-
ското сътрудничество - държавните министри Михаел 
Георг Линк и Тиери Репенти, заявиха увереността си, 
че той ще допринесе за сближаването на хората от 
Горен Рейн.

Трансграничният трамвай ще даде нов пореден им-
пулс на този динамичен европейски регион. Проектът 
се съфинансира от фонда на ЕС „INTERREG - Горен Рейн“. 
Отсечката ще е дълга 1,7 км и по протежението й ще 
има три спирки.

Столицата на Лат-
вия бе определена за най-
красив европейски град в 
класация на вестник USA 
Today. Подредбата е из-
готвена чрез едномесечно 
допитване на специално 
създадения сайт към ту-
ристическата секция на 
изданието. 

Рига, която е и евро-
пейска столица на кул-
турата за 2014 г., е за-
служила първото място 
заради това, че съчетава 
настроението на пулси-
ращ голям град с една от 
най-богатите културни 
сцени на Европа. Любите-
лите на архитектурата 
ще разпознаят перлата 
на Прибалтика като дом 
на най-голямата колекция 
на ар нуво сгради на Ста-
рия континент, посочват 
от изданието. 

Вотът присъжда сре-
брото на втория по голе-

мина град в Норвегия  Бер-
ген. Той е привлекателен 
за любителите на зимни-
те спортове, които от 
тук могат да стигнат до 
някои от най-добрите пис-
ти в света. Освен това 
градът има впечатляваща 
история и архитектура, 
които неизбежно примам-
ват посетителите. 

Третото място е за 
австрийския град Инсбрук. 
След като два пъти бе до-
макин на зимни олимпий-
ски игри, той се превърна 
в един от най-големите 
ски курорти в Алпите. Без 
значение дали е лято или 
зима, градът се радва на 
заснежените върхове на 
Алпите, посочват журна-

листите от USA Today. 
Освен че заема чет-

въртото място в класа-
цията, хърватският град 
Дубровник оглавява и спи-
съка на американците за 
най-стилните европейски 
дестинации. Укрепленията 
от XIV век обгръщат бре-
га на Средиземно море, а 
в рамките на стените им 
е друго море - от червени-
каво-оранжеви керемидени 
покриви, избледнели под 
лъчите на слънцето, кое-
то грее в района 250 дни 
в годината, е коментарът 
на специалистите. 

Честър, Великобрита-
ния, заема петото място 
в класацията. Там римски 
стени обграждат очаро-
вателна колекция от вик-
ториански сгради и възхи-
тителен търговски район, 
изпълнен с дървени магази-
ни, напомнящи пейзаж от 
приказка на Братя Грим.

Стара дървена барака, построена преди цели 70 г. в 
националния парк „Джошуа Три“, Калифорния, се превърна 
в един от съвременните образци на сюрреализма. Проек-
тът Lucid Stead на американския творец Филип Смит III  
ни кара да се потопим в ритъма на пустинята.

Отчасти архитектурна интервенция, отчасти оп-
тическа илюзия, постройката успя да привлече внима-
нието на критици и медии с неземното си излъчване. За 
да я създаде, авторът покрива вратата, прозорците и 
половината от външната страна на стените с огледа-
ла. През деня те отразяват пустинния пейзаж, придавай-
ки сюрреалистично прозрачен вид на бараката.

Нощем пък вратата и прозорците греят в различни 
променящи се цветове благодарение на вградено свето-
диодно осветление. Ефектът е направо уникален, защо-
то неусетно сте приканени да проникнете в тишината 
и ритъма на променяща се пустиня. 

През последните три години през джунглата на река Амазонка 
са изградени почти 50 хил. км трасета. Изследователски екип от 
Кралския колеж в Лондон използвал налични пътни карти и сате-
литни снимки, за да проследи еволюцията на пътищата в Бразил-
ска Амазония. Съвсем логично се оказало, че пътната мрежа се 
разпростира най-бързо в зони, в които се строят нови селища. 

Обикновено трасетата заемат по-малко от 2% от площта 
на държавите, но могат да засегнат в екологично отношение над 
10 пъти по-голяма територия. Индиректното въздействие от съ-
ществуването им се изразява в различни изменения – от промени 
в температурата и влажността на въздуха и почвата до ограни-
чаване на придвижването на животните.

Ръководителят на екипа от учени д-р Роб Ъуърс разкрива, че 
целта на проекта е да се търси баланс между необходимостта 
от развитие на инфраструктурата и обезлесяването. „Големият 
пропуск в нашата способност да прогнозираме бъдещето на този 
район е разбирането ни за пътните мрежи“, обяснява той. 

Рига е известен и като 

Париж на Севера

Учени търсят баланса между инфраструктурата и 

намаляването на горите
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТАКНИГА НА СЕДМИЦАТА

Амая, Аурора Понс, Нана 
Лорка, Аида Гомес и много 
други. И сега съставът е 
формация от професиона-
листи, които поставят 
емблематични творби, 
съхраняват националния 
танцов ритъм и разпрос-
траняват испанската му-
зикална култура по света.

Националният балет е 
създаден от испанското 
Министерство на култу-
рата и има огромно меж-
дународно признание и 
множество награди. Пищ-
ни костюми, прекрасна 
музика, страстни танци 
под звуците на десетки 
кастанети в ръцете на 
танцьорите – една при-
казна история, разказана 
без думи – това очаква 
зрителите в зала 1 на 
НДК.

Билетите за спекта-
къла в София струват 
между 40 и 100 лв. и мо-
гат да бъдат намерени в 
разпространителската 
мрежа на Eventim.

Той ще представи у нас 
постановките „Болеро”, 
„Севилска сюита” и „Фарука”

Зимата в Осло е 
пристигнала и навън 
несигурно пада първи-
ят сняг. През нощта 
кошмари събуждат 
едно малко момче, но 
майка му не е у дома, 
за да го утеши. По 
стълбите са оста-
нали мокри отпеча-
тъци от стъпки, а 
в градината навън 
е самотна фигура: 
снежен човек, облян 
от студена лунна 
светлина, се взира с 
черните си очи към 
прозорците на къща-
та. Около врата му е 
увит розовият шал, който малкият Юнас е подарил на 
майка си за Коледа.

Междувременно инспектор Хари Хуле, особняк с без-
погрешна интуиция, е получил странно анонимно пис-
мо, което на пръв поглед изглежда лишено от смисъл. 
Подписано е „Снежния човек”. Нещо подсказва на Хуле, 
че той и екипът му трябва да задълбаят в стари не-
разрешени случаи, и тe oткриват, че през годините са 
изчезнали безследно обезпокояващ брой съпруги и май-
ки. А най-смущаващото е, че изчезванията имат ясен 
модел – всичките са се случили в деня на първия сняг. 

Полицията с ужас признава възможността в Нор-
вегия да се разхожда на свобода сериен убиец отнемал 
животи в продължение на години. Тихо, незабелязано, 
жестоко. Поради незнайна причина обаче той се опитва 
да се разкрие пред Хари Хуле. Инспекторът поема хвър-
лената ръкавица, но дори не подозира какво го очаква...

 Животът на писателя Ю Несбьо е наистина забе-
лежителен. Първоначално той играе в един от най-го-
лемите футболни отбори на Норвегия. Мечтата му да 
стане професионален спортист обаче умира, когато 
на 18 години получава контузия на коленните връзки. 
Записва се в армията, където наваксва уроците от 
гимназията и успява да завърши. След това учи финан-
си, а в университета се запознава с няколко момчета 
и заедно формират хитовата местна група „Ди Дере”. 
Достигат първите места на класациите, като в един 
момент дори държат рекорда за най-продаван албум 
в норвежката история. В една година Несбьо има 180 
участия по клубове и зали, като в същото време успеш-
но работи и като финансист на фондовия пазар. В един 
момент обаче свръхнатовареният график му идва до 
гуша и през 1996 г. той хваща самолета за „другия край 
на света”, който се оказва Австралия, и избягва, за да 
си почине. Още във въздуха започва да се оформя първи-
ят му роман „Човекът прилеп” и скоро започва новият му 
луд график – награди, интервюта, срещи с читатели…

Джоан Роулинг – прочутата авторка на поредица-
та за Хари Потър, както и на сензационния роман за 
възрастни „Вакантен пост“, се появява и на сцената 
на криминалната литература. Скрита зад псевдони-
ма Робърт Галбрейт, световноизвестната английска 
писателка предизвика възторжени реакции със „Зовът 
на кукувицата” - трилър, ориентиран към зрялата пуб-
лика.

„Беше наистина прекрасно да издам книга без ни-
какво напрежение и предварителни очаквания. Огро-
мно удоволствие за мен беше и обратната реакция 
от издатели и читатели, за които Робърт Галбрейт 
беше просто един нов и непознат автор”, споделя Ро-
улинг, която впоследствие разбули мистерията около 
неизвестния писател.  

Пресата във Великобритания и САЩ определя ро-
мана като елегантен, завладяващ разказ, който пота-
пя читателите в специфичната лондонска атмосфера 
- от притихналите улици на „Мейфеър”, през ехтя-
щите кръчми на „Ийст Енд” до оживлението в „Сохо”.

Фабулата на „Зовът на кукувицата” е изплете-
на около мистериозните обстоятелства, при които 
млада жена, професионален супермодел, намира смър-
тта си. Всички подозират, че е извършила самоубий-
ство вследствие на някаква лична криза. Единствено 
брат й се усъмнява във версията и се обръща за 
помощ към частния детектив Страйк - ветеран от 
войната в Афганистан, белязан от физически и ду-
шевни травми. 

„Зовът на кукувицата” ще бъде публикуван на бъл-
гарски език на 3 февруари 2014 г.

Робърт 
Галбрейт 
е псевдо-
нимът, зад 
който се 
крие ново-
то лице на 
световно-
известна-
та писа-
телка

Филмът проследява удивителните, неразказвани до-
сега събития как историята за обичаната от всички 
бавачка Мери Попинс изминава пътя от книжните стра-
ници до големия екран.

Историята в „Спасяването на мистър Банкс“ започ-
ва, когато дъщерите на Уолт Дисни го молят да напра-
ви филм по любимия им роман „Мери Попинс“ на Памела 
Травърс, а той им дава обещание, чието изпълнение чака 
цели двадесет години. В стремежа си да получи пра-
вата Уолт се сблъсква с упоритата и безкомпромисна 
писателка, която няма никакво намерение да допусне 
нейната любима бавачка вълшебница да бъде осакатена 
от машината на Холивуд. 

Когато продажбите на романа спират и парите 
свършват, Травърс с неохота се съгласява да отиде в 
Лос Анджелис и да изслуша плановете на Дисни за ек-
ранизация. По време на тези две седмици през 1961 г. 
Уолт пуска в ход всички средства - въоръжен с изра-
ботени с голяма фантазия сценарни табла и звънливи 
песнички, създадени от талантливите братя Шърмън, 
той осъществява масирана атака срещу Травърс, но ви-
сокомерната авторка не се поддава. Нещо повече – един 
от най-влиятелните хора в развлекателната индустрия 
наблюдава с безпомощност как тя става все по-несго-
ворчива и как правата върху филмирането на романа все 
повече се отдалечават от него.

Едва когато се обръща към собственото си дет-
ство, Уолт Дисни успява да разбере истината за призра-
ците, които преследват авторката, и двамата стигат 
до един от най-умилителните филми в историята на 
киното.

В ролята на Памела Травърс влиза Ема Томпсън, която 
преди дни бе номинирана за „Златен глобус” за най-добра 
женска роля за изпълнението си. Легендарната актриса 
определя писателката като войнствена и сложна лич-
ност, която е пълна с противоречия: „Това е страхотна 
история за сблъсъка на две природни стихии. Много съм 
развълнувана. Обикновено не съм сантиментално на-
строена спрямо такива неща, но този филм наистина 
ме докосна”, допълва Томпсън.

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

След два напълно раз-
продадени спектакъла 
през 2012 г. Национални-
ят балет на Испания се 
завръща в България за 
зрелищно шоу в зала 1 на 
НДК на 25 март. При пър-
вото гостуване на тан-
цьорите у нас зрителите 
се насладиха на Dual ia 
и La Leyenda под хорео-
графията на Рохас и Ро-
дригес. Постановките, с 
които ще се представят 
този път в София, са „Бо-

леро”, „Севилска сюита” 
и „Фарука”, а хореограф е 
артистичният директор 
на театъра Антонио На-
харо.

Испанците вече пред-
ставиха своя нов репер-
тоар извън пределите на 
родината си. Те гастро-
лираха пред пълни зали в 
Япония и Китай, Тайван и 
други страни от Далеч-
ния изток.

От създаването си 
през 1978 г. досега с На-
ционалния балет е свър-
зано творчеството на 
танцьори като Хоакин 
Кортес, Ева Уербабуена, 
Хосе Антонио, Кармен 
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Светослав Загорски

През зимата, в първи-
те седмици на годината, 
хората или ходят на ски, 
или предприемат екзотич-
ни пътувания, търсейки 
контраст със снежните 
писти. И какво по-голямо 
приключение за родните 
пътешественици от това 
да смениш континента и да 
се озовеш на напълно непо-
знато място, обвито с мис-
тиката и невероятната 
красота на първите стъп-
ки в колониализма. Става 
въпрос за Южна Америка и 
една от най-емблематич-
ните туристически дести-
нации – старата столица 
на Гватемала Антигуа.

Сгушена живописно в 
подножието на притихна-
лите вулкани Агуа, Фуего 
и Акатенанго, Антигуа 
Гватемала, или както още 
я наричат Ла Антигуа, е 
един от най-пленителни-
те градове в страната. 
Името означава „старата 
(древната) Гватемала”. 
Градът представлява иде-
ална симбиоза между бо-
гато историческо наслед-
ство, удивителни сгради, 
колониална архитектура и 
красиви руини, разкриващи 
части от миналото. 

Някога селището се е 
наричало Сантяго де лос 
Кабалерос и е било столи-
ца на Гватемала. За съжа-
ление 

опустошителното земе-

тресение от 1773 г.,

разтресло района, е до-
вело до разрухата на пове-
чето исторически сгради. 
Днес строги консервацион-
ни наредби охраняват това, 
което е останало от по-
строените от ХVI до ХVIII 
в. испански ренесансови и 
барокови църкви, манасти-
ри и къщи. 

В сърцето на очарова-
телния град все още пулси-
ра ритъмът на историче-
ското минало, съчетано с 
активния културен живот 
на настоящето. Селище-
то е включено в списъка на 
ЮНЕСКО за световното 
културно наследство зара-
ди добре запазените сгра-
ди в испански бароков стил, 
както и руините на няколко 
колониални църкви.

Преди да бъде разру-
шена от природното бед-
ствие, в Антигуа живее-
ли 60 000 жители, между 
които прочути писатели, 
художници, скулптори и за-
наятчии.

Тук се появява първата 
печатница (1660 г.). Уни-
верситетът „Сан Карлос 

Боромео”, основан през 
1676 г., е един от първите 
в Западното полукълбо.

В Антигуа имало трий-
сет и три големи църкви, 
осем манастира, двайсет и 
пет параклиса, пет болници 
и едно сиропиталище. Ня-
кои от тези сгради са сред 
най-красивите, построени 
в Новия свят, предимно в 
бароков стил.

По ирония на съдбата 
на 6 км от селището, в 

полите на вулкана Агуа се 
намира 

Старият град,

отстъпил на Антигуа 
правото да бъде столица. 
Там през 1541 г. неочаква-
на кална лавина погребала 
селището и около хиляда 
жители. Запазени са само 
останките на красива 
църква, построена през 
1534 г., смятана за една 
от най-старите на конти-
нента.

В днешни дни Антигуа 
е станал любимо място 
за артистично настроени 
заможни собственици на 
домове за уикенда от Гва-
темала Сити. 

До идването на испан-
ските конквистадори през 
XVI  век територията на 
Гватемала е населявана от 

индианските племена маи. 
Тук между 300 и 900 г. про-
цъфтявали градовете дър-
жави на маите. Днес почти 
половината от гватемал-
ците са потомци на древ-
ния народ и други местни 
индиански племена. На 15 
септември 1821 г., по вре-
ме на Войната за независи-
мост на испанските коло-
нии в Америка Гватемала 
получава независимост, 
а през 1824 г. е отменено 
робството. 

Разходката ни в Анти-
гуа задължително трябва 
да започне от 

Централния парк,

който е географското 
и социално сърце на града. 
Граничещ с няколко исто-
рически сгради, той раз-
полага с места за отдих, 

растителност, пътеки и 
множество фонтани, най-
големият от които е от 
XVIII век и се намира точно 
в центъра на главния пло-
щад на градината. Тръгвай-
ки от парка, ние буквално 
ще се потопим в Средните 
векове и ще проследим ко-
лониалното влияние на Ис-
пания и истинските архи-
тектурни шедьоври, които 
са останали от далечните 
вре мена. 

Когато говорим за Ис-
пания, то на първо място 
излиза църквата Iglesia de 
la Merced. Този зашеметя-
ващо и сложно декориран 
храм е претърпял щети от 
множеството земетресе-
ния, но е бил възстановен и 
сега е забележителен при-
мер на испанската колони-
ална барокова архитекту-
ра. В близост до него може 
да посетите останките на 
манастир от XVI век.

За разлика от други 
сгради в Антигуа разру-

шителното земетресение 
от 1773 г. оставя Божията 
обител на капуцините поч-
ти непокътната, но мона-
хините били толкова изпла-
шени, че избягали от града. 
Това, което оставили след 
себе си, било прекрасна 
архитектура от XVIII век, 
с добре запазени градини, 
вътрешни дворове и отдел-
ни заключени помещения, 
където наистина може да 
усетите живота отпреди 
много векове.

Друг манастир – 

„Санта Каталина”,

също е много добре за-
пазен и до днес. Арката, 
прилепена до него, в днеш-
ни дни е един от най-раз-
познаваемите символи на 
Антигуа. Тя била постро-
ена с изцяло практична 
цел. Манастирът „Санта 
Каталина” се разраснал. 
Единствената възмож-
ност за разширението 
била от другата стра-
на на улицата. В същото 
време възникнал проблем, 
защото манастирът бил 
религиозно средище и сле-
дователно служителите 
му не трябвало да излизат 
толкова често на улицата, 
за да стигнат до другата 
му част. Затова била из-
дигната арка, която да 
свърже двете части на 
манастира, позволявайки 
на монахините да преми-
нават от едната до дру-
гата страна на обителта, 
без да бъдат забелязвани.

Въобще храмовете тук 

са многобройни и е трудно 
да бъдат изброени, а и об-
ходени всички, но все пак си 
заслужава да видите и най-
красивата катедрала „Сан 
Хосе”. Тя е от XVII век и е 
била някога най-големият 
храм в Централна Америка, 
но като редица сгради, пре-
търпяла множество тежки 
щети от земетресението. 
Част от колосалната ка-
тедрала е възстановена и 
може да се потопите сред 
някогашното й великолепие.

Не всичко в Антигуа е 
свързано с религията. Раз-
ходката из цветния град 

ще ви донесе огромно удо-
волствие. Добре е да мине-
те през  Кралския площад в 
центъра на града, където е 

Дворецът на военните 

губернатори,

построен през 1769 г. 
Друга интересна сграда 
е университетът „Сан 
Карлос Боромео”, който в 
днешни дни е превърнат в 
колониален музей.

За по-близък контакт с 
миналото на Антигуа може 
да посетите някои от чу-
десно възстановените ко-
лониални домове, сред кои-
то Casa de los leones и Casa 
Popenoe.

И накрая отново ще 
завършим с манастир, или 
по-скоро с манастирските 
руини на „Санто Доминго”. 
Той е бил построен през 
1583 г. и почти разрушен 
през 1773 г., което го прави 
интересно място за посе-
щение. 

В миналото святото 
място имало две камба-
нарии. Днес сред модните 
кафенета и магазини и по-
етично рушащите се, за-
душени в плевели руини на 
манастира се извисява най-
красивата спасена сграда 
– „Каса де Санто Доминго“, 
най-хубавият хотел в Ан-
тигуа. Той е построен през 
1642 г., 100 години след ос-
новаването на града.

Площадът и Дворецът на 

военните губернатори

Красивата катедрала на Антигуа

Университетът, който сега е колониален музей

Известната арка, която свързва двете крила на манастира 

„Санта Каталина“

Останки от 

храм в Стария 

град, затрупан 

от калното 

свлачище
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Сочи 2014

Двадесет и вторите 
зимни олимпийски игри ще 
бъдат открити на 7 февру-
ари и ще продължат до 23 
февруари т.г. в Сочи, Ру-
сия. Градът домакин е обя-
вен след две гласувания на 
4 юли 2007 г. по време на 
сесията на Международ-
ния олимпийски комитет в  
Гватемала. Олимпиадата 
в Сочи ще е първата в Ру-
сия след игрите през 1980 
г. в Москва, която по това 
време е столица на СССР.

В програмата на Зим-
ните олимпийски игри 
влизат 12 нови дисципли-
ни - ски скокове за жени, 
халф-пайп свободен стил 
за мъже и за жени, сме-
сена щафета по биатлон, 
отборна надпревара по 
спортни шейни, отбор-
на надпревара по фигур-
но пързаляне, слоупстайл 
свободен стил за мъже и 
за жени, сноуборд слоуп-
стайл за мъже и за жени и 
сноуборд паралелен слалом 
за мъже и за жени. По този 
начин броят на дисципли-
ните достига 98 в 15 вида 
спорт.  Състезанията по 
фигурно пързаляне, ски 
свободен стил и сноуборд 
ще започнат един ден 
преди откриването – на 6 
февруари. 

Спортовете са под 
егидата на седем федера-
ции - по биатлон, бобслей 
и тобоган, кърлинг, ски, 
спортни шейни, пързаляне 
с кънки и хокей на лед.

Любопитното е,  че 
Зимните олимпийски игри 
са оценени като най-скъ-
пите в историята с по-
харчените 3,6 млрд. евро. 
- бюджет десет пъти по-
голям от бюджетите на 
Албания и Молдова, взети 
заедно. Сочи, град в юж-
ната част на Русия, над-
минава далеч по разходи 
домакините на летните 
олимпийски игри като Пе-
кин през 2008 г. (26 млн. 
евро) и Лондон през 2012 г. 
(11,5 млн. евро). Изразход-
ваните средства са пове-
че и спрямо зимните. Ван-
кувър през 2010 г. имаше 
бюджет 1,4 млрд. евро, То-

рино през 2006 г. - 3,4 млрд. 
евро., а в Нагано през 1998 
г. разходите достигнаха 
1,26 млрд. евро.

Атентатите  

във Волгоград

Експлозията на жп 
гарата и  взривеният 
тролейбус във Волгоград 
поставиха обаче въпроса 
доколко безопасно е про-
веждането на Олимпий-
ските игри в Сочи.

„Отекналите взриво-
ве само два месеца след 
атентата в същия град 
- на 21 октомври м.г. , 
подсилват опасенията за 
възможно нападение на 
ислямистки терористи 
срещу обекти на Зимната 
олимпиада, която Русия се 
готви да проведе след по-
малко от шест седмици“, 
пише британският вест-
ник „Телеграф”.

Доколко безопасна е 
Олимпиадата, пита на 
свой ред Си Ен Ен и раз-
казва за атентатите в 
близкия до Сочи проблемен 
район Кавказ и как се охра-
няват руските гари. 

През юни лидерът на 
чеченска групировка Доку 
Умаров призова своите 
бойци да съсредоточат 
подривната си работа 
към състезанията, напом-
ня в. „Индипендънт”, като 
уточнява, че Волгоград е 
само на 690 км от Сочи.

Сигурността

„Руското правител-
ство и службите за си-
гурност ще преодолеят 
заплахите и ще гаранти-
рат провеждането на Зим-
ните олимпийски игри 2014 
в черноморския курорт 
Сочи”, заяви министър-

председателят Дмитрий 
Медведев.

Той обясни, че Русия е 
предприела редица мерки 
за безопасността около 
града, който граничи с 
бунтовническия регион 
Северен Кавказ. 

„Съществуват много 
заплахи в нашата страна, 
така че всеки ще работи 
толкова силно, колкото е 
възможно - специалните 
сили са на поста си и пра-
вителството като цяло 
се опитва да гарантира 
абсолютна безопасност 
на Олимпийските игри”, 
каза Медведев. 

Официално заради на-
товарената си програма 
за Сочи няма да замине 
президентът на САЩ Ба-
рак Обама, като амери-
канската делегация ще 
оглави екссекретарят по 
вътрешната сигурност 
Джанет Наполитано. Не-
официално обаче медиите   
правят  връзка с при е тия 
наскоро в Русия закон  за-
браняващ пропагандата 
на хомосексуализма.За-
конът предизвика вълна 
от протести на Запад. 

Неприсъствието на Оба-
ма се смята за послание 
към руските власти зара-
ди отношението им към 
различните. Неслучайно 
хомосексуални спортист-
ки бяха определени да  
присъстват от името 
на САЩ на церемониите 
по откриване и закрива-
не на зимната олимпиада 
в Сочи. Бойкот на игрите 
обявиха и президентите 
на Германия и Франция 
 Йоахим Гаук и Франсоа 
Оланд, както и на Литва 
Далия Грибаускайте. 

Зелените технологии  

и строителството

Възобновяеми енергий-
ни източници, самостоя-
телно захранвано улично 
осветление, екопокриви 
и други иновативни тех-
нологии се използват в 
строителството на олим-
пийските обекти в града. 

Пълните подробнос-
ти се съдържат в петия 
доклад за прилагането на 
зелени строителни стан-
дарти, който е качен на 
официалния сайт на Сочи 

2014. Скоро ще бъде из-
готвен и анализ по отно-
шение на намаляване на 
натоварването на инже-
нерната и комуникацион-
ните мрежи в града - до-
макин на състезанията. 
С иновациите, които са 
тествани в олимпийски-
те обекти, ще се намали 
въздействието на игрите 

върху околната среда. 

Използване на слънчевата 

енергия

Районът, където ще се 
проведат състезанията, 
има значителен потен-
циал по отношение на при-
лагането на възобновяеми 
енергийни източници като 
например слънчева енер-
гия. Тази възможност се 
прилага успешно в новата 
железопътна гара в Адлер. 
Монтирани са радиатори 
и бойлери, захранвани със 
слънчева енергия. Използ-
ването на този ресурс 
като зелена алтернатива 
на традиционните източ-
ници ще даде възможност 
за годишни икономии в 
размер до 30% от разхо-
дите за отопление и ще 
удовлетвори всички изи-
сквания по отношение на 
топла вода.

LED осветление

Енергийно ефектив-
ните и щадящи околната 
среда LED прожектори 
- една от основните ха-

рактеристики на зеле-
ното строителство - са  
използвани широко в осве-
тителни технологии, при-
лагани в спортния Сочи 
2014 г. Съоръженията кон-
сумират една десета от 
електрическата енергия, 
необходима за лампите с 
нажежаема жичка. След 
употреба не е нужен спе-

циалист за рециклиране 
на LED прожекторите, 
тъй като те не съдържат 
токсични компоненти. Тях-
ното използване се насър-
чава от международните 
зелени строителни стан-
дарти като прогресивна 
технология, илюстрираща 
отговорно отношение към 
икономията на енергия и 
опазването на околната 
среда.

Технология за самос-
тоятелно захранване на 
улично осветление, при 
която се употребяват 
светодиоди, осигуряващи 
светлина, докато фото-
електрически трансфор-
матори или вятърни гене-
ратори се използват като 
източник на енергия, е 
широко прилагана в целия 
олимпийския парк. Тя бе 
използвана и на игрите в 
Пекин и Лондон. Екологич-
ните ползи от нея са мно-
гобройни. Употребата на 
възобновяеми източници 
на енергия като слънчева-
та и вятърната означава 
намаляване на разходите. 
Същевременно  необхо-
димостта за полагане на 
подземни мрежи и съоръ-
жения се отстранява. В 
допълнение разходите за 
поддръжка са намалени. 
Технология позволява прех-
върляне на излишъка към 
електрическата мрежа.

Изпълнението на зеле-
ни строителни стандарти 
като част от подготов-
ката за олимпиадата през 
2014 г. не само формира 
основата на екологично-
то наследство на игрите. 
Изискването е включено 
в новия национален стан-
дарт за сгради, който вле-
зе в сила в страната на 1 
март 2013 г.  

Стадионите 

Олимпийските села 
ще бъдат три - в Сочи, в 
съседния курорт Адлер и в 
Красная поляна. Работата 
по някои от спортните съ-
оръжения продължава. 

Състезанията ще се 
проведат на 10 различни 
стадиона. От CNN из-
готвиха карта, на която 

Теодор Николов

Изпращаме 2013 година със задоволство. Годината на черната водна змия, в спор-
тен аспект, по наше мнение успя да оправдае очакванията. Гледахме куп зрелищни 
футболни сблъсъци в едно от най-заплетените първенства - Висшата лига на Англия, 
насладихме се на многото голове в Ла Лига и Сериа А, а ПСЖ и „Байерн“ допълниха 
сокър еуфорията. В останалото време седяхме пред екраните, забавлявайки се с 
дербитата от Шампионската лига и родната гордост „Лудогорец“ в Лига Европа. 
Истината е, че годината бе доста силна за страната ни, тъй като всеки българин 
стана съпричастен на големия пробив на българския футболен шампион в Европа, на 
мощните победи на професионалния ринг на Кобрата, както и на великолепния тенис, 
който суперталантът Григор Димитров демонстрира цял сезон.

И така, ако сме презадоволени от спортни емоции през 2013-а, то какво да кажем 
за следващата година. 2014 обещава да бъде още по-атрактивна и наситена с ин-
тересни спортни събития.

Предстои ни да гледаме български отбор в елиминации от Лига Европа, да видим 
как българският претендент №1 за световната титла по бокс ще гони мача си с 
Владимир Кличко, както и още през януари ще станем свидетели на изявите на първия 
роден тенисист, който е поставен в турнир от Големия шлем.

Това обаче не е дори и частица от многото, което ще се случва през настоящата 
година. Две големи и запомнящи се събития ще я бележат завинаги, а именно Зимната 
оимпиада в Сочи и Мондиалът в Бразилия.

Две събития със световен магнитуд, които несъмнено ще ни разтърсят и ще 
създадат нужното напрегнато очакване дори и за най-претенциозните зрители.

Адлер Арена

Роза Хутор
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добре се вижда разполо-
жението на местата, 
където ще се провеждат 
игрите и кои арени на кои 
дисциплини ще бъдат до-
макини.

В центъра „Адлер Аре-
на” ще се провеждат със-
тезанията по бързо пър-
заляне с кънки, а до него е 
съоръжението „Леден куб”, 
където ще се състоят 
битките в кърлинга. Две 
отделни арени са предви-
дени за мачовете по хокей 
на лед. Едната е дворе-
цът „Болшой”, а недалеч 
от нея е „Шайба Арена”. 
Дворецът „Айсберг” пък 
ще приеме състезанията 
във фигурното пързаляне и 
шорттрека.

В „Санки” е мястото, 
където ще се проведат 
състезанията по спус-
кане с шейни, бобслей и 
скелетон. В комплекса 
„Руские горки” ще бъдат 
определени шампионите в 
ски скоковете и ски север-
ните дисциплини, а в цен-
търа „Лаура” се очакват 
състезанията по биатлон 
и ски бягане. Битките за 
медали в ски алпийските 
дисциплини ще се водят 
в ски алпийския център 
„Роза Хутор”, а едноимен-
ният парк за екстремни 
спортове ще е домакин на 
състезанията в сноуборда 
и фрийстайл ски.

Мондиал 2014

Световното първен-
ство по  футбол  през 
2014 г. ще бъде 20-о по 
ред. То ще се проведе в 
Бразилия от 12 юни до 13 
юли 2014.

Южноамериканската 
страна ще домакинства 
мондиал за втори път. 
Първият е през далечната 
1950 година. Страната на 
кафето ще стане петата 
държава, която посреща 
световно първенство два 
пъти, след Мексико, Ита-
лия, Германия и Франция. 

Първенството ще се 
проведе за пръв път в 
Южна Америка след све-
товното през 1978 година 
в Аржентина. За пръв път 

и две поредни световни 
ще се проведат извън Ев-
ропа. Това обаче едва ли е 
сериозно притеснение за 
основните претенденти 
за короната от Стария 
континент.

Групите

В Бразилия бе изтег-
лен жребият за групите на 
световното първенство в 
южноамериканската стра-
на.

Група D събра три от-
бора, стигали до светов-
ната титла - Уругвай, 
Англия и Италия, единият 
от които рано-рано ще 
напусне първенството.

Попадането на све-
товния шампион Испания 
в група В автоматично 
означава, че испанците 
могат да се срещнат с 
домакина Бразилия още 
в първия елиминационен 
кръг, ако единият от два-
та завърши втори в група-
та си, а другият - първи. 

Спецификата при жре-
бия бе, че един от 9-те 
отбора от последната 
урна беше изтеглен като 
представител на втора 
урна. Това бе тимът на 
Италия.

Бразилия - Хърватия 
ще бъде мачът на откри-
ването на предстоящото 
световно първенство. 
Това отреди жребият. 
Двубоят ще се играе на 
12 юни в Сао Пауло. 

Бразилците не са игра-
ли в мач на откриването 
от 1998 година, когато 
като действащи светов-
ни шампиони победиха с 
2:1 Шотландия в Париж. 

Жребият

„Мисля, че беше време 
Световното първенство 
да се върне в Бразилия”, 
заяви Сеп Блатер, прези-
дент на ФИФА, по време 
на тегленето на жребия 
за Мондиал 2014. „В Брази-
лия футболът е ценност, 
затова бе необходимост 
той да се върне тук”, до-

бави Блатер.
„Това ще бъде Светов-

ното на Световните”, 
обяви Дилма Русеф, прези-
дент на южноамериканска-
та държава домакин. „Ние 
носим Бразилия в сърцата 
си. Ще се радваме да при-
емем всички 32 отбора 
тук.”

От своя страна ФИФА 
отхвърли всякакви конспи-
ративни теории, че жре-
бият за Мондиал 2014 е 
бил манипулиран, и нарече 
подобни твърдения несъс-
тоятелни.

„Тези слухове тотално 
не почиват на никаква ис-
тина“, заяви говорителка-
та на ФИФА Делия Фишер.

Спекулациите старти-
раха веднага след жребия, 
когато Аржентина попад-
на в група F заедно с Иран, 
Нигерия и Босна и Херцего-
вина и нямаше друга опция 
за „гаучосите“. По странни 
стечения на обстоятел-
ствата аржентинците 
още преди жребия бяха на-
ели хотел и база в близост 
до Бело Оризонте, където 
Лео Меси и неговите съ-
отборници ще старти-
рат кампанията си срещу 
Иран.

В няколко поста в со-
циалната мрежа „Туитър“ 
отдавна се спекулираше, 
че групата на Арженти-
на е ясна предварително. 
Като допълнителен мо-
тив за такова твърдение 
се посочва, че при те-
гленето на топките от 
изпълнителния директор 
Жером Валке нямало ясна 
видимост.

Но ФИФА отвърна, че 

процедурата и подготов-
ката преди това за целия 
жребий е била наблюда-
вана от трима предста-
вители на Ernst & Young, 
водеща мониторингова 
компания в света.

Топката

Новата топка на Мон-
диал 2014 бе представена 
на специална пресконфе-
ренция. 

Нейното име е „Бразу-
ка“, което в превод озна-
чава бразилска. 

Топката предизвика 
полемики - едни я смятат 
за качествена, но други 
твърдят, че е по-подходя-
ща за плажен футбол. Око-
ло 600 футболисти са се 
включили в тестовете на 
топката. Тя тежи по-мал-
ко от 500 грама. Каквато 
и да е - важното е, че ще 
донесе доста емоции на 
феновете на футбола по 
целия свят.

Наградата

Не само слава и го-
лемият трофей очакват 
призьорите от Монди-
ала.

Националните отбо-
ри, които ще участват на 

Световното първенство 
по футбол в Бразилия, ще 
си разделят 576 милиона 
долара от общия награден 
фонд на надпреварата, 
съобщи „Ройтерс“, позова-
вайки се на информация на 
международната футбол-
на централа. Победите-
лят ще прибере 35 мили-
она долара.

Размерът на парите се 
е увеличил с 37% спрямо 
световното в ЮАР през 
2010 година, когато ти-
мовете си разпределиха 
420 милиона. Решението 
е обявено от генералния 

секретар на ФИФА Жером 
Валке.

Завършилият на вто-
ро място отбор ще спе-
чели 25 милиона долара, а 
третият – 22. Четирите 
тима, елиминирани на чет-
въртфиналите на Монди-
ала, ще се приберат с по 
14 милиона.

В допълнение всеки 
един от 32-ата отбора 
ще получи по 1,5 милиона за 
„подготовка“, три пъти по-
вече в сравнение с първен-
ството в Южна Африка.

От ФИФА обявиха, че 
част от приходите ще 

отидат за развиване на 
масовия спорт в Бразилия, 
както и за финансиране на 
образователни и здравни 
проекти, свързани с фут-
бола в южноамериканска-
та държава.

Стадионите

Разходите по подго-
товката на 12-те ста-
диона за Световното 
първенство по футбол 
в Бразилия са скочили с 
близо 1 млрд. реала (435 
млн. долара) според прави-
телството на страната. 
Увеличението се очакваше 
след забавянето на рабо-
тата и надхвърлянето на 
първоначално планираните 
разходи по няколко от ста-
дионите. Съоръженията, 
част от които са нови, а 
други реконструирани, ще 
струват общо 8 млрд. ре-
ала (3,47 млрд. долара) спо-
ред официалните данни. 

Общият бюджет на 
спортното събитие се 
е увеличил до 25,8 млрд. 
реала (11,2 млрд. долара). 
Най-скъпият стадион е 
намиращият се в столи-
цата Бразилия Ещадио 
Насионал с капацитет 
71 000 места. Разходите 
по него са 1,4 млрд. реала 
(607 млн. долара). Стро-
ителството му е финан-
сирано изцяло с държавни 
пари, а бъдещото му полз-
ване остава неясно, защо-
то в града няма нито един 
голям футболен клуб. От-
както стадионът бе от-
крит, няколко клуба, между 
които и базираният в Рио 
де Жанейро  „Фламенго”, 
играят част от мачовете 
си там, за да привличат 
повече публика.

Ето и жребия за Мондиала:
Група А: 1. Бразилия, 2. Хърватия, 3. Мексико, 4. Камерун.
Група В: 1. Испания, 2. Холандия, 3. Чили, 4. Австралия.
Група С: 1. Колумбия, 2. Гърция, 3. Кот д`Ивоар, 4. Япония.
Група D: 1. Уругвай, 2. Коста Рика, 3. Англия, 4. Италия.
Група E: 1. Швейцария, 2. Еквадор, 3. Франция, 4. Хондурас.
Група F: 1. Аржентина, 2. Босна и Херцеговина, 3. Иран, 4. Нигерия.
Група G: 1. Германия, 2. Португалия, 3. Гана, 4. САЩ.
Група H: 1. Белгия, 2. Алжир, 3. Русия, 4. Република Корея.

Стадион „Мане Гаринча“ в 

столицата Бразилия

Стадион „Бейра Рио“ в Порто Алегре

Арена „Пернамбуко“ в Ресифе

Арена „Пантанал“ в Куяба

Арена „Амазонка“ в Манаус

Арена „Дас Дунас“ в Натал
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Людмил Митакев

Най-много милионери по света имат дипло-
ма по инженерни науки.

Интересното е, че повечето изучавали или 
завършили тези специалности не са се реа-
лизирали точно чрез тях, а са станали пред-
приемачи. Без магистратура по бизнес адми-
нистрация (MBA), от друга страна, е почти 
невъзможно заемане на престижна и високо-
платена длъжност в корпоративния свят, ко-
ментират от WealthInsight, специализиран сайт 
за света на богатите.

Въпреки критиките и примерите с много 
успешни предприемачи, напуснали рано учили-
ще, MBA програмите определено си струват 
парите и набират все по-голяма популярност 
в световен мащаб. Изследвания разкриват, че 
12,8% от изследваните милионери имат придо-
бита подобна степен, а само 1% не са ходили в 
колеж или са прекъснали обучението си. Друго 
интересно заключение е, че MBA възпитани-
ците е по-вероятно да натрупат богатство 
чрез кариера във финансовия сектор, докато 
прекъсналите обучението си попадат в графа-
та милионери благодарение на своята предпри-
емчивост и започването на бизнес, най-често 
в медийния сектор.

Проучването има и една допълнителна цел 
– да установи дали се отплаща инвестиция-
та в обучението. Данните дават красноречив 
отговор на този въпрос – MBA програмите са 
класирани на второ място в Топ 10 на специал-
ностите, непосредствено след инженерните 
науки. След тях са икономика, право, търговия, 
счетоводство, компютърни науки, финанси и 
политика.

През последните години MBA програмите 
станаха изключително популярни заради свърз-
ваната с тях представа за добро кариерно раз-
витие. Това важи с особен смисъл в условията 
на криза.

Опитът преди всичко

Най-общо MBA програмите се делят на два 
вида. Обикновените (General) най-често са в 
редовна форма на обучение. Те са предназначе-
ни за по-млади хора с по-малък професионален 
опит, които желаят да придобият мениджърски 
умения.

Вторият вид програми са Executive MBA. За 
тях от кандидатите се изисква сериозен тру-
дов стаж. Най-често става въпрос за поне три 
до пет години мениджърска позиция.

Сред най-ценните акценти на обучението е 
практическата му насоченост и постоянната 
работа по реални казуси на бизнеса. Практи-
ческият опит освен това помага и за бързото 
усвояване на знанията. Дава и широко поле да 
съчетавате теорията с практиката и да пра-
вите по-успешен паралел между двете.

Обикновено MBA образованието се планира 
след 30-ата година. Практиката на завърши-
лите вече бизнес университетите показва, 
че тогава навлизането ви в тънкостите на 
програмата ще бъде най-ползотворно. Смята 
се, че до тази възраст кандидатите вече са 
натрупали достатъчно практически умения за 
адаптация, личностни характеристики, меж-
дуличностни отношения, дисциплинираност, 
лоялност, надеждност, умения за вземане на 
решения, комуникационни умения.

В страните от Западна Европа и САЩ те 
отдавна са се превърнали в задължителен еле-
мент при намирането на работа, а нерядко са и 
своеобразен паспорт за влизането в желан уни-
верситет. Според статистики на големите 
компании за подбор на персонала в САЩ едва 
15% от реализацията на всеки зависи от т.нар. 
твърди умения - образованието, устойчивите 
знания, определени като критерий за заемане 
на дадена длъжност. Останалите 85% са вече 
споменатите.

Скъпо и качествено

Всъщност освен желана, MBA е и твърде 
скъпа инвестиция, която може да надвиши 
дори 100 хил. евро или долара. Заради високите 
такси почти всички университети предлагат 
и възможност за стипендии. Програмата на 
МВА e създадена в началото на XX в. в САЩ и 
от тогава досега е сред най-предпочитаните 
от мениджърите. Всъщност в страната на не-
ограничените възможности са и най-добрите 
университети в света. Възможностите за ре-
ализация в професионалната сфера и високата 
стартова заплата са важни критерии, които 
доказват стабилната подготовка на обуча-
ваните в тях. Според класацията на Business 
Insider най-много точки събира Масачузетски-
ят технологичен институт. С минимална раз-
лика в оценяването го следват центровете в 
Станфорд, Харвард, Принстън, Йел, Калифорния, 
Колумбия, Пенсилвания… 

Друга класация за най-добрите универси-
тети по света на Times Higher Education - World 
University Rankings за 2013 - 2014 г. подрежда 
400-те елитни учебни заведения по 13 инди-
катора. Сред първите 20 университета има 
само четири, които се намират в Европа, а от 
тях три са във Великобритания. В Топ 40 има 
седем британски висши училища, като четири 
от тях се намират в Лондон - повече от всеки 
друг град в класацията. Това превръща столи-
цата на Острова в най-доброто място, където 
човек може да получи своето образование. Не е 
за пренебрегване Оксфорд, който е най-стари-
ят университет във Великобритания, основан 
през 1167 г. Четвъртото европейско висше 
училище в Топ 20 е ETH Zurich – Швейцарският 
федерален технологичен институт в Цюрих. 
Той е и единственият, в който не се преподава 
на английски език.

От 20-те най-добри заведения по света 16 
се намират в САЩ. На първо място в класация-
та е поставен Калифорнийският технологичен 
институт, известен още като Калтек. Той е 
частно училище в Пасадена, Калифорния. Кал-
тек силно набляга на естествените науки и 
инженерството, затова се смята, че от тук 
професионалният си път са поели повечето 
милионери в страната. От своя страна авто-
ритетното издание U.S. News & World Report 
обяви своя класация за най-добрите американ-
ски университети за 2014 г. Базираният в Ню 
Джърси Princeton University застава начело. Но-
вото в актуалната подредба е, че изданието 
промени частично методологията за оценка 
на училищата. С по-голяма тежест например 
са  резултатите на тестовете SAT и ACT и 
високите оценки, докато обратната връзка от 
студентите е с по-нискостойност. Няма нови 
попълнения или изпаднали от класацията учи-
лища през последните три години, като един-
ствено е налице разместване на позициите, 
допълват специалистите. 

Най-много богаташи 
имат дипломи за 
инженер

Калифорнийският и Масачузетският  

университет са безспорни лидери

Висшето училище в Оксфорд е основано 

през 1167 г.

К в

в

ИНТЕРИОР & ДИЗАЙН

Проф. д.т.н. инж. Петър 
Колев, ректор 
на ВТУ „Тодор Каблешков”:

„Дженерал Мотърс” 
e първият 
автопроизводител 
с дизайнерски отдел
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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

Общ работник  
към шефа си:

- Шефе, лопатата  
се счупи!

Шефа:

- Нищо де,  
облегни се на багера...

Запознатото 
строителство 

на други сгради е 
намаляло с 9,9% 

спрямо 2013 г.  
и за първи път  

в сравнение  
с 2012 г. има 

положителен ръст от 12,3%.
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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MS-POLYMER 2730
(600 ml)

Цени за членове на КСБ

Разполагаме с постоянни 
наличности на склад от 
сив материал

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/661479, факс 046/665480
e-mail: abc_en@mail.bg

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
А КАЧЕСТВО - DINEA 
BROWN FILM
36 броя обръщаемост SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 

ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

8,30 лв./бр.44,00 лв./бр. 0,38 лв./кг - кварц
0,50 лв./кг - корунт

Уважаеми колеги,
В този брой ще ви запознаем с изградения от нас спортен басейн, намиращ се в с. Кранево, община 

Балчик.
През есента на 2009 г. АКВАТЕК ЕООД, заедно с ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН ООД, участва в изготвяне-

то на пълната проектна документация и строителния надзор на спортния басейн. През януари 2010 г. 
започна неговото изпълнение, а през май 2010 г. той беше вече готов за експлоатация. АКВАТЕК ЕООД 
участва в доставката и монтажа на технологичното и спортното оборудване, както и на облицовката 
за басейна. Съоръжението и базата към него се използват за тренировки от националните отбори по 
плуване на Русия в различни възрастови групи.

Басейнът е проектиран по желание на инвеститора така, че в него да може да се провеждат 
тренировки и състезания по плуване и плуване щафета. Размерите му са 50 на 20 м. Дълбочината в 
плитката му част е 2 м, а в дълбоката - 2,20 м. По целия периметър на басейна има стъпало за почивка 
на дълбочина 1,20 м. В него има 8 плувни коридора с ширина 2,50 м, отговаряща на стандартите на FINA. 
Самите коридори са разделени с въжета с поплавъци, модел SEUL, с диаметър 110 мм. По двата дълги 
борда на басейна има поставени и анкъри за монтаж на игрище за водна топка. По този начин могат да 
се провеждат тренировки и по този спорт. Има предвидени индикатори за обръщане по гръб, както и за 
фалстарт. На късата страна на басейна в дълбоката му част има монтирани 8 стартови блокчета. Две-
те къси страни на съоръжението са повдигнати над водното ниво с 30 см, което улеснява обръщането на 
плувците. По двете дълги страни на басейна има преливни улеи и по три броя стълби за влизане/излизане.

Басейнът е облицован изцяло с порцеланови плочки, като на стъпалото за почивка, както и на двете 
къси страни (от водното ниво до стъпалото) са монтирани специални набраздени плочки против под-
хлъзване. Пречистването на водата става чрез преливните улеи, разположени по двете дълги страни 
на басейна. Обслужващата техника се намира в техническо помещение, което заедно с компенсаторния 
резервоар е в непосредствена близост до дълбоката част на басейна. Пречистването се извършва 
посредством 4 пясъчни филтъра. Дозирането на химикалите, както и измерването на химичните па-
раметри на водата се извършва чрез автоматична дозаторна станция. Отоплението на басейна се 
осъществява с термопомпи, намиращи се до техническото помещение, върху което са разположени 
съблекалните и спомагателните помещения. Използваното спортно оборудване отговаря на всички 
стандарти на FINA и разполага със съответните сертификати. 


