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Емил Христов

„До края на януари предстои 
да бъде подписан договорът за 
строителството на Северната 
скоростна тангента. Веднага 
след това ще започне проекти-
рането на обекта и напролет 
ще стартират строителните 
работи, които ще се финанси-
рат по ОП „Регионално разви-
тие“. Това съобщи председате-
лят на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ инж. Стефан 
Чайков по време на пресконфе-
ренция, на която коментира 

големите пътни проекти през 
2014 г. и зимното поддържане.  

В последните работни дни 
на миналата година Върховният 
административен съд излезе с 
окончателно решение относно 
избора на изпълнител за танген-
тата и сега се подготвя дого-
ворът с консорциум  ХПВС-ССТ, 
чието подписване предстои. 
Дължината на отсечката е 
16,54 км, а строителството й 
ще струва 149 999 999 лв. без 
ДДС. Срокът за завършване на 
обекта е до края на 2015 г.  

Предстоят търгове за ремонт на АМ „Тракия“

Снимка Денис Бучел

www.leo-bg.com
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ИЗ „ИСТОРИЯТА 

 НА ЕДНА ШКАРПА“

Обезлюдя това елинпелинско село. Един 
по един възрастните хора се преселиха в 
другия, по-справедливия свят, а за млади-
те без училище, без детска градина и без 
възможности за някаква работа тук вече 
нямаше никакъв смисъл. И заминаха с до-
мочадията си в града, в с. Мусачево и в 
столицата.

Скътано в полите на Ихтиманска 
Средна гора, с огромни борови масиви и с 
близостта си до голям язовир, селото из-
веднъж живна от виладжии. 

Първите нови заселници бяха бивши 
футболисти от голям софийски клуб. Един 
от тях, който стана и известен треньор, 
построи голяма и обзаведена с всичко не-
обходимо къща и остана да живее със се-
мейството си в селото. Други последваха 
боянския тертип и опасаха новите къщи с 
двуметрови огради. Предприемчив селянин 
откри малък ресторант, където на тифе-
рич през лятото можеш да изпиеш един об-
лак - малка мастика смес с голяма мента и 
много лед. През зимата около бумтящата 
печка присядаха на по чаша червено „мла-
дите” пенсионери.

Току след празниците се разбра, че 
още един ябанджия ще строи къща. И то 
на парцела, на които трийсетина години 
се намираше  млекосъбирателният пункт. 
Сега той представляваше една порутина, 
защото новото време успя да съсипе сел-
ското стопанство и сега тук мляко пиеха 
от паковете в магазинчето. 

Крава и за цяр не остана. Виж, кози се 
намираха, колкото да поддържат послови-
цата, че козата е кравата на бедняка. И да 
създават някакъв селски колорит привечер 

по улиците, когато животните се прибира-
ха от паша заедно с одрипавелите кучета.

Когато багерът захапа земята под 
пункта, се разбра, че отдолу има някаква 
здрава основа, зидана с познатия в селото 
с виолетовия си оттенък гранит. Той от 
незапомнени години се добиваше в кари-
ерата над селскостопанския двор. Баге-
ристът и собственикът доста се притес-
ниха, защото откритият зид приличаше 
малко на старина. Сякаш замириса на... 
археология. И на бъдещи проблеми.

Добре все пак, че в кметството ста-
рата кадастрална карта показваше, че на 
това място някога е имало шкарпа. Тази 
подпорна стена навремето е отбивала 
мътните талази на р. Габра към кръчма-
та на Цинцарите. После е била извършена 
корекция на коритото на реката и шкарпа-
та полека-лека е изчезнала. До момента, в 
който багерът я откри.

Собственикът на имота излезе норма-
лен българин и вписа целия зид в дъгата 
на едната страна на двора. Не построи 
отгоре китайска стена. 

После, при строителството на къща-
та и при укрепването на дувара, от един 
разместен гранитен блок изпадна стара 
гилза от оръдие. В кръчмата майстори-
те внимателно отвориха поостарялото 
желязо на патрона и оттам извадиха един 
пожълтял лист хартия. На него с труд раз-
четоха: „Да се знае, че и шопите са  добри 
дюлгери”…   

От тухларната 
Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Благодарствено писмо
До инж. Симеон Пешов, 
почетен председател на КСБ

Уважаеми инж. Пешов, 
Изказваме най-сърдечни благодарности от страна на УС на Националния клуб 

на строителите ветерани и членовете му за Вашето лично дарение в размер на 
5000 лв. за дейността на клуба. 

Пожелаваме на Вас и Вашето семейство много здраве, радост и успехи през 
новата 2014 г.! 

С уважение
инж. Виктор Шарков, и. д. председател на НКСВ

Енергийният омбуд-
сман на ЧЕЗ Радослав 
Димитров се срещна с 
клиенти на компанията 
в Перник. Потребители-
те имаха възможност да 
представят своите сиг-
нали, предложения и пре-
поръки за подобряване на 
качеството на обслужва-
нето. След това Радослав 
Димитров разговаря със 
зам.-кмета на града Вла-
димир Босев. 

„Посещението ми в 
Перник е част от иници-
ативата Дни на отворе-
ните врати, която запо-
чнах при встъпването си 
в длъжност. Практиката 
ми досега показва, че сре-
щите с клиенти очи в очи 
са изключително полезни 
не само за мен като по-
средник между компания-
та и гражданите, но и за 
работата на самото дру-
жество ЧЕЗ. Личният кон-

такт, конкретните исто-
рии и препоръки са ценен 
ориентир за това какво и 
как може да се промени и 
надгради“, каза Радослав 
Димитров.

Първата в България 
институция енергиен ом-
будсман бе създадена на 
11 март 2013 г. като част 
от политиката на ЧЕЗ за 
улесняване на комуникаци-
ята с клиентите и подо-
бряване на обслужването. 

Крайният срок, до който ще се при-
емат писма за намерения от фирмите 
- кандидати за участие в конкурса за 
изграждане на газопровода „Южен по-
ток“ на българска територия, изтича 
в 16 часа на 10 януари. Това става ясно 
от информация, публикувана на офици-
алния сайт на проектната компания 
„Южен поток“. 

Първият конкурс, който беше обя-
вен в края на октомври, бе прекратен, 
след като стана ясно, че има много 

заинтересовани компании, които не 
са успели да подадат документи в 
срок.

Изборът ще се проведе на два 
етапа, като до втория ще бъдат до-
пуснати само компаниите, които от-
говарят на предварително обявените 
критерии.

Спечелилият кандидат трябва да 
извърши проектирането, да достави 
оборудването и материалите, както 
и да изгради газопровода.

Българските фирми 
имат интерес към бизнес 
пътувания през 2014 г. 
най-вече в Германия, Русия 
и Турция. На второ място 
се нареждат Китай и Сър-
бия, които са предпочита-
ни за бизнес посещения от 
една трета от компании-
те. Това сочи проучване, 
проведено от Българска-
та търговско-промишлена 
палата (БТПП), за страни-
те, към които членовете 
на палатата проявяват 
интерес за бизнес визити 

през настоящата година. 
Допитването е направено 
по електронен път в края 
на декември 2013 г. 

Като най-предпочита-
ни от ЕС се очертават 
Белгия, Великобритания, 
Гърция, Италия, Полша и 
Холандия, към които вся-
ка пета фирма проявява 
интерес за бизнес пъ-
туване. Намерението за 
износ на български стоки 
зад граница е водеща при-
чина за пътуванията при 
почти 80% от членовете 

на БТПП. Около половина-
та от фирмите (47%) се 
ориентират и към тър-
сене на чуждестранни 
партньори за съвместни 
инвестиции в България. 
Машиностроенето, услу-
гите, строителството, 
производството на хра-
нителни продукти и елек-
трониката са секторите, 
към които най-много от 
анкетираните имат ин-
терес за срещи с потен-
циални бизнес партньори 
от чужбина.

БТПП: 

Румен Данев е новият 
зам.-директор на Агенция 
„Митници“ с ресор „Митни-
ческо разузнаване и разслед-
ване и последващ контрол“, 
съобщиха от Министер-
ството на финансите. За-
поведта е подписана от ми-
нистър Петър Чобанов. 

Новият ръководител на Оперативна програма 
„Околна среда” е Спиридон Александров. Досега 
той оглавяваше отдел „Мониторинг и докладва-
не” в Дирекция „Кохезионна политика за околна 
среда”, която е управляващ орган по европрог-
рамата. Това съобщиха от пресцентъра на Ми-
нистерството на околната среда и водите за 
в. „Строител“. Александров зае поста на Малина 
Крумова, която депозира оставката си в края на 
миналата година. Кадровата промяна се случи, 
след като Европейската комисия замрази меж-
динните плащания по ОПОС.
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2014 година започна подобаващо. Сега е времето, 
в което институциите обявяват приоритетите си 
за следващите 12 месеца и подготвят графика с най-
важните задачи. Министерството на икономиката 
и енергетиката и Агенция „Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) дадоха заявка, че ни очаква не само година, по-
добра от миналата, а и доста по-натоварена. 

Обявените от министър Драгомир Стойнев чуж-
дестранни инвестиции дават повод освен на нови 
работни места и икономически ръст, да се надяваме 
и на повече обекти за строителния сектор. 

Освен на изграждането на базите на чужди ком-
пании, строителите ще могат да разчитат и на дей-
ностите по пътната инфраструктура. Независимо 
от някои мнения, че поради настъпването на новия 
програмен период 2014 г. ще бъде нулева за изпълне-
нието на проекти, финансирани от еврофондовете, 
председателят на УС на АПИ инж. Стефан Чайков 
увери, че сме готови да започнем строителството 
на Северната скоростна тангента, да завършим АМ 
„Марица“ и да продължим изграждането на „Струма“. 

След обявените планове и дадените надежди за 
дългоочакваното излизане от кризата остава да 
бъдат предприети и необходимите действия по 
тяхното реализиране. За да може в края на годината 
изпъл нените задачи да намерят ново място – този 
път в отчета за изтеклите месеци.

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 

100 ÄÓÌÈНевена Картулева

 от стр. 1

Северната скоростна танген-
та е от изключително значение за 
страната, тъй като в нея се пре-
сичат едни от най-важните транс-
портни връзки – АМ „Тракия“, „Хемус“, 
„Люлин“ и пътят София - Калотина. 
По трасето се предвижда изграж-
дането на 19 съоръжения и 3 големи 
пътни възела.

„Друг важен обект за столица-
та е Западната дъга на Софийския 
околовръстен път. На 19 декември 
2013 г. получихме уведомление от Ев-
ропейската комисия, че апликацион-
ната форма за проекта е определена 
за допустима“, съобщи инж. Чайков.

До края на януари ще бъде пус-
нато движението по пътя Кърджа-
ли - Подкова, който се изпълнява 
по ОП „Транспорт“. Участъкът е с 
дължина 24,2 км директно трасе и 
2,368 км връзка за с. Фотиново. По-
ради непредвидени геотехнически и 
хидрогеоложки условия бе възложено 
допълнително проектиране и строи-
телство, за да се укрепят и стаби-
лизират трасетата.

Инж. Чайков обобщи, че през 
2014 г. предстои да завърши из-
пълнението на близо 15 км от АМ 
„Струма“ - лот 4 Сандански – Кула-
та, както и 65 км от АМ „Марица“. 
До средата на годината ще е готов 
и обходния път на Враца. В график 
са строителните дейности за лот 2 
от АМ „Струма“ – Благоевград – Дуп-
ница, който трябва да завърши през 
2015 г. Продължава и работата на 
лот 4 Сандански – Кулата. 

„Допълнителната процедура, 
която стартирахме заради измест-
ването на откритите инженерни 
мрежи, приключи и предстои под-
писването на договор с изпълнителя 
„Актор“. Срокът за завършването 
на обекта, който по договор е март 
2014 г., ще бъде удължен с 90 дни. 
Толкова е и времето за изпълнение 
на допълнителните дейности. Надя-

вам се отчуждителните процедури 
да завършат скоро, за да може стро-
ителите да влязат и да работят по 
изместването на инженерните мре-
жи“, каза инж. Чайков. (Още за АМ 
„Струма“ на стр. 20-21.)

Изпълнителят на лот 1 Оризово 
– Димитровград от АМ „Марица“ в 
момента подготвя актуализирана 
технологично-строителна програ-
ма, за да компенсира изоставането, 
което се констатира при проверка 
на обекта. От строителя на лот 2 
Димитровград – Харманли в АПИ е 
постъпило писмо с искане за удъл-
жаване на срока за изпълнение, тъй 
като по договор той изтича през 
февруари 2014 г. „На обекта има не-
отразени в инвестиционния проект 
инженерни мрежи – два високоволто-
ви електропровода, два газопровода 
и кабели, собственост на различни 
оператори, и това възпрепятства 
извършването на строителните 
работи в срок. Трудности има и с 
водите от язовира при с. Крепост и 
поради това е необходимо да се взе-
мат допълнителни мерки“, обясни 
инж. Чайков. 

През 2014 г. продължава работа-
та по проектите, изпълнявани по ОП 
„Регионално развитие“ и „Транзитни 
пътища V“. В края на януари ще бъ-
дат стартирани търговете за ре-

хабилитация на още стари участъци 
от АМ „Тракия“, които ще се финан-
сират по „Транзитни пътища V“. Ще 
бъдат рехабилитирани около 46 км 
– от км 5+500 до км 10+000, от км 
63+000 до км 90+200 и от км 119+700 
до км 133+600. Участъците са на из-
хода на София и в близост до Пазар-
джик и Пловдив. Срокът на строи-
телно-монтажните работи ще бъде 
18 месеца и към изпълнителите ще 
бъде поставено условието в петък 
и неделя следобед и в празнични дни 
да се осигури нормална проходимост 
по ремонтираните автомагистрал-
ни участъци, за да не се затруднява 
трафикът, заяви председателят на 
УС на АПИ.

Около 8 млн. лв. от предвидените 
средства за зимно поддържане на ре-
публиканската пътна мрежа са спес-
тени от ноември досега в резултат 
на добрите метеорологични условия, 
съобщи още инж. Стефан Чайков. 
Този финансов ресурс ще бъде вло-
жен в текущ ремонт на републикан-
ските пътища през пролетта.

Председателят на АПИ съобщи, 
че за първи път от много време на-
сам агенцията е приключила изте-
клата година без лев задължения към 
пътностроителните фирми, изпълня-
ващи проекти с държавни инвести-
ционни заеми. 

Свилена Гражданска 

До края на годината 
ще започнат три търга 
за детски градини в Со-
фия. Средствата за тях 
ще бъдат осигурени от 
капиталовата програма 
на Столичната община. 
Обществените поръчки 
ще бъдат за преустрой-
ство на боянското учили-
ще и на частно училище 

„Еспа“ в „Младост IV” в 
детски градини, както и 
за строителство на ново 
заведение в кв. „Слатина“. 
Това заяви зам.-кметът 
по инвестиции и строи-
телство Ирина Савина. Тя 
и кметът Йорданка Фан-
дъкова направиха провер-
ка на строителството на 
детска градина в кв. „Го-
рубляне“. „Ще кандидат-
стваме за финансиране 

за изграждането на две 
сгради по фонд „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите“, добави Сави-
на. 

„Осем детски градини 
трябва да бъдат завър-
шени до средата на годи-
ната“, заяви столичният 
кмет Йорданка Фандъкова. 

„Три сгради вече са 
готови”, добави тя. „Спе-
циално в район „Младост” 

сме направили сериозна 
инвестиция. За последни-
те пет години имаме се-
дем нови детски градини. 
Остана още един терен 
в „Младост 4”, за който 
сме заложили отчуждава-
не и това е последната 
възможност, която имаме 
за строителство. Ако има 
повече деца,  ще мислим и 
други варианти”, добави 
Фандъкова.  

Офертите за идеен проект за доизграждане на ав-
томагистрала „Хемус“, етап 1, ще бъдат приемани в 
Национална компания „Стратегически инфраструктурни 
проекти“ до 17 часа на 23 януари. Предложенията ще 
бъдат отворени в 14 часа на следващия ден. Поръчката 
се финансира по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.

Етап 1 включва участък с дължина от около 24 км - 
от Ябланица до III-307/ III-305, и втори - около 36 км от 
път III-307/ III-305 до път II-35, или разклона Плевен/Ловеч. 
Очаква се участъците да бъдат възлагани за строител-
ство с отделни договори, поради което проектантът 
следва да изготви независими пакети от проектни до-
кументи за всеки от тях.

Стойността на поръчката без ДДС е 1 млн. лв. Сро-
кът за изработване е 392 дни. Така проектите за първия 
етап на „Хемус“ трябва да бъдат готови през пролетта 
на 2015 г.
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Страницата
подготви
Мартин Славчев

Правителството пред-
лага на Народното събра-
ние да одобри промени 
в три закона, с които се 
намалява регулаторната 
тежест за бизнеса.

С корекциите в Закона 
за енергията от възобно-
вяеми източници отпада 
изискването за вписване 
в регистър на лицата, 
извършващи дейности по 
монтиране, поддържане, 
ремонтиране и преустрой-
ване на съоръжения в енер-
гийни обекти по чл. 24, т. 
1 и 2 от закона.

Чрез предлаганите из-
менения в Закона за енер-
гийната ефективност 
ще се намали броят на 
изискваните документи, 
необходими при подаване 
на заявление за вписване 
в публичните регистри 
на Агенцията за устой-
чиво енергийно разви-

тие (АУЕР) на лицата, 
извършващи дейности по 
обследването за енер-
гийна ефективност, сер-
тифицирането на сгради, 
изготвянето на оценка за 
съответствие на инвес-
тиционните проекти и за 
енергийни спестявания, 
както и на лицата, из-
вършващи обследване на 
промишлени системи. Про-
верката за изпълнението 
на изискванията на закона 
ще се извършва служебно 
– въз основа на наличните 
в АУЕР данни.

Третият нормативен 
акт, чиито корекции целят 
облекчаване на бизнеса, е 
Законът за насърчаване 
на заетостта. В резул-
тат на измененията ще 
отпадне необходимостта 
участниците в обществе-
ните поръчки да подават 
пред Изпълнителната 
агенция „Главна инспекция 
по труда” искания за удос-
товерения за наличие/
липса на наложени от нея 

административни наказа-
ния за наемане на работа 
на незаконно пребиваващи 
чужденци през последните 
до 5 години.

Към момента подава-
нето на искане става на 
място в изпълнителната 
агенция в оригинал с мокър 
печат, а удостоверение-
то се издава безплатно в 
срок от 3 дни и се получа-
ва лично. С предложените 
промени ще се създаде 
възможност възложители-
те на обществени поръч-
ки и назначените от тях 
комисии за провеждане на 
процедурите още в хода 
на разглеждане на доку-
ментите, както и преди 
сключване на договори с 
изпълнителите служебно 
да правят справка в публи-
кувания на електронната 
страница на ИА ГИТ спи-
сък на работодателите с 
наложени административ-
ни наказания за наемане на 
работа на незаконно пре-
биваващи чужденци.

М и н и с т е р с т в о т о 
на финансите е обявило 
обществена поръчка за 
консултант, който да до-
разработи и оптимизира 
подзаконовата норматив-
на уредба към Закона за 
публично-частното парт-
ньорство, става ясно от 
сайта на Агенцията по 
обществени поръчки. Ос-
вен това консултантът 
ще изготви секторни 
анализи и препоръчител-
ни бизнес модели на пуб-
лично-частни партньор-
ства (ПЧП). Той трябва 
да представи още стан-
дартизирани процедури и 
образци на документи по 
видове ПЧП, както и на-
ръчник с разработките. 

Обявената стойност на 
поръчката е 554 700 лв. 
без ДДС, средствата са 
от Оперативна програ-
ма „Административен 
капацитет”. Срокът за 
работа е 9 месеца. Всяка 
оферта трябва да бъде 
представена заедно с 
гаранция за участие в 
процедурата в размер на 
5500 лв.

От участниците в 
търга се изисква да пред-
ставят справка деклара-
ция за специфичния обо-
рот от предоставяне на 
услуги с предмет, сходен 
с предмета на поръчката, 
за 2010, 2011 и 2012 г., за 
да докажат, че са извърш-
вали дейности, свързани 

с изготвянето на прав-
ни анализи в областта 
на публично-частното 
партньорство; проекти 
на законови и подзаконо-
ви нормативни актове; 
указания, методологии 
или други вътрешнове-
домствени документи за 
централната/местна ад-
министрация; финансово-
инвестиционни анализи 
във връзка с подготовка и 
осъществяване на инвес-
тиционни проекти. Обо-
ротът от предоставяни-
те услуги не трябва да е 
по-малък от 1 400 000 лв. 
без ДДС общо за трите 
години. Срокът за подава-
не на оферти е 30 януари 
2014 г.

Положителни тенденции на пазара 
на труда отчита НОИ през третото 
тримесечие на 2013 г., показват данни-
те за макроикономическите показате-
ли на социалното осигуряване. Според 
тях средният брой на осигурените се 
е увеличил с почти 310 000 души. Уве-
личените до почти 3 млн. осигурени се 
доближават до показателите отпреди 
кризата. Обяснение за рекордния ръст 
на хората, които внасят средства в 
НОИ, трудно може да се намери в се-
зонната заетост, тъй като според да-
нните на националната статистика 
заетите са се увеличили само с около 
70 000 души - до 3,01 млн. от 2,94 млн. 
през второто тримесечие. 

Единственото логично обяснение е 
в евентуално изсветляване на пазара 
на труда, след като броят на осигуре-
ните почти се доближава до заетите, 
отчетени от статистиката. По вре-

ме на кризата имаше периоди, в кои-
то разминаването беше с повече от 
300 000 души. Според експертите това 
са българи, които имат доходи, но не 
внасят осигуровки. 

Част от ръста на осигурените 
може да се обясни и с увеличение на 
субсидираната заетост от средата 
на 2013 г. Агенцията по заетостта 
все още не е готова с данните за тен-
денциите при нея, но служебният ка-
бинет отпусна допълнителни 30 млн. 
лв. за националния план за действие по 
заетостта. Ударно трябваше да се ус-
вояват и евросредства по Оператив-
на програма „Развитие на човешките 
ресурси“. Схемите за субсидирана за-
етост позволяват на работодатели, 
които са имали неосигурени работни-
ци, да ги назначат за определени пери-
оди от време с пари от бюджета или с 
евросредства.

По-малко ще са необходимите документи 
за кандидатстване по обществени поръчки 
и при вписване в АУЕР

Най-ниските заплати в държавната администрация стават 360 лв. Това 
реши правителството на първото си заседание за годината. Изменението 
става възможно след промени в самата Наредба за заплатите на служителите 
в държавната администрация. Чиновниците ще получават по-високи възнаграж-
дения във връзка с увеличението на минималната работна заплата, която от 1 
януари се повиши от 310 на 340 лв. 

Снимка Денис Бучел
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Гърция, като нов пред-
седател на ЕС, ще поста-
ви в дневния ред на Евро-
пейския съвет въпроса за 
членството на България 
и Румъния в Шенген. Това 
обясни гръцкият зам.-ми-
нистър на външните ра-
боти Димитрис Куркулас 
преди церемонията, на 
която южната ни съседка 
ще поеме ротационното 

председателство на ЕС. 
По думите му приори-

тет ще бъде по-големи-
ят икономически растеж, 
както и справянето най-
вече с младежката безра-
ботица. „Ще действаме в 
тясно сътрудничество с 
ЕK и Европейската цен-
трална банка, за да по-
стигнем напредък по те-
мите за безработицата 

и икономическия ръст. 
Нужни са нови модели за 
повишаване на конкурен-
тоспособността, както 
и начини за преодоляване 
на рецесията в Европа“, 
заяви вицепремиерът и 
външен министър Еван-
гелос Венизелос. Ати-
на  ще настоява  и  за 
европейска помощ към 
страните с външна за  

ЕС граница. 
За церемонията е прис-

тигнал и председателят 
на Европейската комисия 
Жозе Мануел Барозу, кой-
то е уверен в пълния успех 
на гръцкото председа-
телство. Във връзка със 
събитието по поемане на 
председателството на ЕС 
Атина е въвела извънред-
ни мерки за сигурност. 

„Най-доброто оръжие 
срещу евроскептицизма 
е ЕС да стане Съединени 
европейски щати“, обя-
ви вицепрезидентът на 
Европейската комисия и 
комисар по правосъдието 
Вивиан Рединг. Тя призова 
за истински политически 
съюз, който да бъде ак-
цент при европейските 

избори тази пролет. 
„Нуждаем се от из-

граждането на Съеди-
нени европейски щати с 
ЕК като правителство и 
две камари - Европейския 
парламент и сенат на 
страните членки“, обясни 
Рединг. Това би трансфор-
мирало ЕС в супердържа-
ва, в която са намалени 

Страницата 
подготви 
Невена Картулева

Споразумението за 
партньорство на Бълга-
рия с ЕС, очертаващо по-
мощта от европейските 
структурни и инвести-
ционни фондове за пери-
ода 2014 - 2020 г., беше 
публикувано в портала за 
обществени консултации 
на Министерския съвет 
www.strategy.bg в четвър-
тък. По-рано през седми-
цата от правителствена-
та пресслужба съобщиха, 
че под ръководството на 
вицепремиера Зинаида 
Златанова се е провело 10-
ото заседание на работ-

ната група за подготовка 
на споразумението.

Била е разгледана ре-
визираната версия на 
проектодокумента, от-
разяваща получените не-
формални коментари на 
Европейската комисия по 
изпратения през август 
2013 г. вариант на дого-
вора. Бележки за подобря-
ване на представените 
текстове са били напра-
вени и от партньори като 
НСОРБ и КНСБ. „Докумен-
тът е в последната фаза 
на изготвяне, като се 
планира след приемане от 
Министерския съвет той 
да бъде официално изпра-
тен на ЕК след около два 
месеца“, се казва в съоб-
щението. 

Разглеждането на спо-
разумението и приемане-
то му от министрите оба-
че ще се случи едва след 
като приключи обществе-
ното му обсъждане.

Срокът за приемане на 
предложения и коментари 
по договора изтича на 31 
януари. Становища може 
да се изпращат на адрес 
programming@government.
bg.

 Първото публично 
обсъждане на споразуме-
нието за партньорство 
беше проведено в пери-
ода 23.07.– 07.08.2013 г. 
Настоящият вариант на 
документа е резултат 
от напредъка в цялостния 
процес на програмиране, 
както и на техническите 

консултации с ЕК.
Споразумението пред-

ставлява националният 
стратегически документ, 
очертаващ рамката за уп-
равление на средствата 
от европейските струк-
турни и инвестиционни 
фондове в България през 
програмния период 2014 – 

2020 г. В него се опреде-
лят приоритетите за из-
пълнение на кохезионната 
политика на ЕС, общата 
селскостопанска полити-
ка и общата политика в 
областта на рибарство-
то.

Документът съдържа и 
описание на механизмите, 

които ще се прилагат за 
осигуряване на ефектив-
ното управление на сред-
ствата от европейските 
структурни и инвести-
ционни фондове, както и 
интегрирания подход за 
териториално развитие, 
който ще се спазва при 
управлението им.

„За нас е изклю-
чително важно да 
възстановим добри-
те търговски от-
ношения с Алжир. 
Отворени сме и за 
инвестиции от стра-
ната в българското 
селско стопанство.“ 
Това заяви министъ-
рът на земеделието 
и храните проф. Ди-
митър Греков на среща с посланика на Алжир у нас  
Н. Пр. Ахмед Буташ. Греков посочи, че в момента Бъл-
гария изнася предимно суровини, но има също капаци-
тет и за готови храни и месо. Според него страната 
ни има потенциал за износ и на тютюн.

По време на срещата Н. Пр. Ахмед Буташ отбе-
ляза, че Алжир внася над 80% от храните и затова 
стокообменът с България може да има развитие. 

Сред обсъжданите теми бяха още винопроизвод-
ството, обменът на студенти и ноу-хау и подготов-
ката на заседанието на смесения комитет, който 
ще определи основните насоки на двустранното  
сътрудничество.

Министър Димитър Греков:

Документът е публикуван за обществено обсъждане 
и предстои изпращането му в Брюксел

Десетото заседание на работната група за подготовка на споразумението се проведе тази 

седмица под ръководството на вицепремиера Зинаида Златанова

правомощията и полити-
ческата роля на нацио-
налните правителства 
и парламенти до нивото 
на местните съвети във 
Великобритания. Според 
плана комисията ще е над 
правителствата и депу-
татите в Европейския 
парламент, който ще из-
мести суверенитета на 
депутатите в национал-
ните парламенти. Дър-

жавните лидери, които в 
момента участват в сре-
щи на Европейския съвет, 
ще имат консултативна 
роля и ще са членове на 
втората камара на парла-
мента. Рединг иска евро-
пейските избори през май 
да бъдат отвъд дебатите 
за строгите мерки за ико-
номии в еврозоната чрез 
разгръщане на голямата 
идея в Европа. 
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Свилена Гражданска 

Г - н  К о с т а д и н о в , 

2013 г. бе доста дина-

мична за Оперативна 

програма „Околна сре-

да“ (ОПОС). 

Изминалата година 
беше в много отноше-
ния ключова за сектора. 
Редица предизвикател-
ства се появиха пред 
ОПОС и пред другите 
секторни политики на 
ведомството. Стараем 
се да подобрим комуни-
кацията с Европейската 
комисия. Най-неприятна-
та новина за изминалата 
година бе спирането на 
междинните плащания 
по ОПОС. Въпреки мно-
гократните питания на 
ЕК към страната ни за 
конкретни проекти тя 
не е получавала адекват-
ни отговори. Вследствие 
на това към момента са 
спрени всички междинни 
плащания по ОПОС. До 
шест месеца на Бълга-
рия е дадена възможност 
да премахне забележки-
те, които Брюксел е на-
правил към работата по 
програмата. От ЕК из-
искват всичко, което се 
е случвало през периода 
2010-2013 г. като тръж-
ни процедури, договори 
и т.н., да бъде анализи-
рано.Целта е да се про-
вери дали правилно са 
изпълнявани проектите 
през тези години. Чак 
след това ще бъдат въз-
становени междинните 
плащания. 

Предоставени са две 
възможности за работа 
на МОСВ. Първата е да 
направим представи-
телна извадка от всички 
над 300 проекта, която 
да бъде анализирана от 
експертите. Всички не-
редности, които устано-
вят за тази малка част 
от обектите, ще важат 
и за останалите. Спо-
ред мен ще предпочетем 
втората възможност, 
при която ще обследва-
ме всеки отделен про-
ект. Така ще избегнем 
несправедливостта да 
наказваме общини, които 
са били изрядни. 

Същевременно коле-
гите са изготвили про-
ект за близо 90 млн. лв., 
включващ  67 депа за 
рекултивация, с който 
ще спасим средства по 

програмата. Очакваме 
одобрение от ЕК за него.  

Ще ви стигнат ли 

шестте месеца за ана-

лиз? 

Смятам,  че  ще се 
справим. Подводните ка-
мъни на повечето места 
са ясни. Най-честите на-
рушения са смесванията 
на критериите за дос-
тъп и за оценка, неправо-
мерно наложени финансо-
ви корекции за дейности 
или за проведени проце-
дури. Срещаме търгове, 
при които е трябвало да 
има санкции, но те не са 
били налагани. Срещаме 
случаи, при които на фаза 
подготовка на проекти-
те не са взети предвид  
забележки на управлява-
щия орган. Това води до 
изкривяване на последва-
щите дейности. Част от 
поръчките са се случвали 
под натиск. Разбирайте 
натиска в най-широк сми-
съл. Когато има сериозен 
проект, и то с публични 
безвъзмездни средства, 
общината и общински-
ят съвет имат интерес 
той да се случи, както 
и самите граждани, на-
родните представители 
от този район, стро-
ителните фирми, дос-
тавчиците и други. Това 
поставя проекта под на-
тиск. Посланието ми е да 
освободим проектите от 
сериозно публично влия-
ние и да зависят един-
ствено от експертите. 
Бързането в началото и 
припряната подготовка 
са условия за сериозни 
грешки и санкции. След-

ването на европейските 
правила и финансовите 
регламенти на законосъ-
образността е начин да 
се случват проектите. 
Няма да скрия, че МОСВ 
е длъжник по отношение 
на скоростта за оценя-
ване на предложенията. 
Отчитаме превишава-
не на правомощията на 
наши служители, когато 
те си позволяват пове-
че, отколкото е записа-
но в трудовите им  ха-
рактеристики. МОСВ 
ще направи много сери-
озна реорганизация на 
управляващия орган и 
междинното звено през 
следващите дни. Тя ще 
бъде по посока оптими-
зация на работата, на 
по-голяма яснота на про-
цедурите. 

Едновременно с това 
мога да кажа, че ЕС тър-
си иновации в областта 
на околната среда. Част 
съм от Европейската 
инициатива за партньор-
ство в сферата на води-
те. В нея участва само 
още един представител 
на страните членки, а 
именно датският минис-
тър на околната среда. 
Останалите членове са 
от големи компании от 
сектора и от различни 
институти. Целта на 
органа е да се правят 
иновации на тема води, 
защото не трябва да се 
използват технологии 
отпреди двайсет години 
при изграждането на съо-
ръженията. Необходимо е 
проектантските фирми, 
бизнесът и изпълнител-
ната власт да използват 

иновациите. Самата ЕК 
ни съветва, че при мал-
ките населени места не 
трябва да се изграждат 
големи водни интегрира-
ни проекти за над 50 млн. 
лв., а е необходимо да се 
помисли за нови решения.  

Какъв е процентът 

на разплащане по ОП 

„Околна среда“?

До настоящия мо-
мент плащанията по 
вече сключените догово-
ри са над 1,45 млрд. лв., 
или 41,22% от общия ре-
сурс на програмата.

С  оглед  етапа  на 
изпълнение на ОПОС е 
необходимо да се гаран-
тира, от една страна, 
своевременно изпълнение 
на договорите, одобрени 
за финансиране, и на це-
лите във връзка с прила-
гането на правилото за 
автоматично освобож-
даване на средства, а от 
друга - да се анализира 
обективно възможност-
та на бенефициентите 
да изпълнят одобрените 
проекти в рамките на 
оставащия срок до края 
на периода. 

Как оценявате ра-

ботата на общините 

досега и как според вас 

трябва да им се помог-

не през новия програмен 

период, за да подготвят 

по-качествени проек-

ти?

Местните власти са 
наши партньори и пола-
гат изключително големи 
усилия в управлението на 
проектите, които се фи-
нансират по ОПОС. Тези 

обекти са много тежки 
и всеобхватни. Самата 
подготовка и кандидат-
стването за тях е тежък 
процес, а изпълнението 
– още повече. Водната 
инфраструктура в едно 
населено място или реги-
оналната система за уп-
равление на отпадъците 
са все мащабни инвести-
ции. Надявам се, че опи-
тът, натрупан през пър-
вия програмен период, ще 
си каже думата след 2014 
г. и грешките, които са 
правени, няма да бъдат 
допускани. Както невед-
нъж сме казвали, МОСВ 
ще продължава да оказ-
ва съдействие на всички 
общини. Управляващият 
орган на програмата 
полага големи усилия да 
информира и да подгот-
вя екипите на местните 
власти, за да могат те 
да работят качествено. 

Какви са най-чести-

те пропуски, които се 

допускат при изготвя-

нето на проекти?

Изпълнението на про-
ектите по ОПОС е пре-
дизвикателство както 
за общините, така и за 
изпълнителите. Нало-
жени са 243 финансови 
корекции на местните 
власти. Обемът на рабо-
тите, които проектите 
включват, е значителен. 
Те трябва да се изпълнят 
до края на 2014 г. Предиз-
викателството е в две 
посоки. От една стра-
на, е процесът на избор 
на изпълнители, който 
минава през открити 
процедури по Закона за 

обществените поръчки. 
Често пъти се подценя-
ват графиците за изпъл-
нението на проектите. 
Документацията за тър-
говете не се прави пара-
лелно с подготовката на 
проектите и при одобре-
ние на предложенията се 
губят месеци и дори цяла 
година до обявяване на 
тръжните процедури. 

От друга страна, по 
вече сключени договори 
забелязваме, че на стро-
ителите и на надзорни-
те фирми респективно 
е трудно да изпълняват 
високите изисквания за 
отчетност по проекти, 
финансирани с евросред-
ства. За нас е важно и 
екипът в министерство-
то да следи за качестве-
ното изпълнение. Нас-
коро беше организирана 
среща с представители 
на общините - бенефици-
енти по ОПОС, и НСОРБ. 
На нея бяха обсъдени 
затрудненията, които 
възникват при съгласу-
ването на документите, 
и се набелязаха стъпки, 
които бенефициентите, 
УО и междинното звено 
(МЗ) да предприемат с 
цел ускоряването на про-
цесите. Обърнато беше 
внимание, че правилното 
окомплектоване и ка-
чеството на документа-
цията в голяма степен 
допринасят за своевре-
менното й разглеждане. 
Мога да кажа, че със 
съвместните усилия на 
общините, МЗ и УО на 
ОПОС проектите ще бъ-
дат изпълнени. 

За целта е необходи-
мо местните власти да 
следят за качественото 
изпълнение на строител-
ството, своевременното 
разплащане на извърше-
ните работи, а струк-
турите на  ОПОС ще 
ускорят разглеждането 
и възстановяването на 
изразходваните от бе-
нефициентите пари. 

Каква е визията за 

ОПОС 2014 - 2020 г.?

Темите на оператив-
ната програма за пе-
риода 2014 - 2020 г. ще 
бъдат запазени такива, 
каквито са и в момен-
та. Продължава да бъде 
основен приоритет во-
дният сектор. ВиК ин-
фраструктурата от-
ново заема централно 
място, но също така ще 
бъдат насочени усилия 
към предотвратяване на 
вредното въздействие 
на водите и опазване на 
чистотата на водните 
ресурси. 

Сектор „Отпадъци” 
остава приоритетен, но 
в него ще се търсят гъв-
кави форми на финанси-
ране на проекти. Ще бъ-
дат насочени средства 

Атанас Костадинов, зам.-министър на околната среда и водите: 

Работим активно за отблокиране на спрените междинни плащания по програмата

Атанас Костадинов е роден през 1968 г. Има 

магистърска степен по философия и по социоло-

гия от Софийския университет „Свети Климент 

Охридски“. Специализира в Харвардския универ-

ситет. В периода от 2005 г. до 2009 г. е замест-

ник-министър на околната среда и водите. След 

2011 г. е мениджър на консултантски и инвести-

ционни дружества. Владее английски, руски и нем-

ски език.



7СТРОИТЕЛИНТЕРВЮпетък, 10 януари 2014

към предотвратяване 
образуването на бок-
луци, а не към тяхното 
обезвреждане. Време е да 
започнем да възприемаме 
отпадъците като ре-
сурс и да ги използваме, 
рециклираме или въобще 
да не допускаме тяхното 
образуване. Това ще бъ-
дат и нашите приорите-
ти в рамките на опера-
тивната програма. 

Естествено, биораз-
нообразието като ос-
новна ценност на Бълга-
рия ще продължи да бъде 
приоритетно, като уси-
лия ще бъдат насочени 
към довършване на необ-
ходимите документи, за 
да се управлява мрежата 
„Натура 2000”. 

През следващия про-
грамен период ще бъдат 
засегнати и две нови 
теми - въздухът и клима-
тът. ОПОС сама по себе 
си не може да реши тези 
два проблема. Това са 
доста широкообхватни 
теми. За да можем да се 
справим с тях и да се по-
стигне някакъв напредък 
и резултат, трябва да 
има всеобхватни мерки, 
които са интегрирани и 
са предвидени във всяка 
една от оперативните 
програми. 

При изготвянето на 
проекта на ОПОС 2014 
- 2020 г. се работи с ин-
дикативната стойност, 
определена за оператив-
ната програма в спора-
зумението за партньор-
ство. Ориентировъчно 
ще е с показатели като 
през сегашния планов 
период, като се очаква 
известно редуциране на 
сумите с оглед на ця-
лостното намаляване на 
бюджета съгласно мно-
гогодишната финансова 

рамка на ЕС. 

Разкажете ни повече 

за обществения съвет 

към министъра на окол-

ната среда и водите. 

Той е създаден през 
март 2013 г. и е незави-
сим консултативен ор-
ган, който подпомага ми-
нистъра при вземане на 
становища, формиране 

на позиции и поемане на 
инициативи за развитие 
и провеждане на държав-
ната политика по опаз-
ване на околната среда. 
Целта на екипа на МОСВ 
е да превърне общест-
вения съвет в ефекти-
вен и работещ орган при 
спазване принципите на 
публичност, прозрачност 
и равноправие между чле-
новете.

В него могат да се 
включват всички пред-
ставители на граждан-
ски организации, бизнес, 
местни власти и инсти-
туции. Заседанията му 
се свикват по покана на 
министъра на околната 
среда и водите. Те са 
отворени за участие на 
представители на заин-
тересованите страни 
и се обявяват публично 
чрез интернет страни-
цата на МОСВ.

От създаването на 
обществения съвет до 
настоящия момент са 
проведени една работна 
среща и четири редов-
ни заседания. От май 
2013 г. досега се със-
тояха две от тях – през 
август (01.08.2013 г.) 
на тема „Краткосрочни 
приоритети на Минис-
терството на околната 
среда и водите до края 
на 2013 г.“ и през сеп-
тември (17.09.2013 г.) на 
тема „Информация за из-
пълнители по проекти на 
приоритетна ос 3 „Опаз-
ване и възстановяване 
на биологичното разно-
образие по Оперативна 
програма „Околна среда” 
2007 - 2013 г.“. Те предиз-
викаха интереса на ши-
роката общественост.

Приети бяха проме-

ни в Закона за водите 

(ЗВ). Това ще улесни ли 

местните власти при 

кандидатстване за ев-

росредства?

Обнародваното в ДВ, 
бр.103 от 2013 г. изме-
нение и допълнение на 
ЗВ въвежда разпоредби, 
свързани със създаване-
то и поддържането на 
специализирани карти, 
регистри и информацион-

ни системи за водите и 
за водностопанските 
системи и съоръжения. 

Промените основно 
произтичат от липса-
та на практическо при-
ложение на параграф 29 
от Закона за изменение 
и допълнение на Закона 
за водите от 2009 г., 
при което процесът на 
предоставянето на пра-
вото на управление на 
ВиК инфраструктурни 
активи от държавата и 
общините на асоциаци-
ите по ВиК е сериозно 
затруднен. 

Направените изме-
нения и допълнения не 
променят рамката и 
философията на ЗВ. Те 
определят стегнати 

срокове, в които Минис-
терството на регионал-
ното развитие заедно с 
общините, областните 
управители, създадени-
те асоциации по водо-
снабдяване и канализа-
ция трябва да извършат 
окончателното разпреде-
ление на съществуващи-
те активи в капитала на 
държавните, държавно-

общинските оператори 
и на общинските опера-
тори. 

Промените са свър-
зани и с това, че в мо-
мента при изпълнение на 
т.нар. големи водни про-
екти, чиято стойност е 
над 50 млн. евро (напри-
мер за Асеновград, До-
брич, Пловдив) по ОПОС, 
не сме в състояние да 
ползваме европейски 
средства за финансиране 
на данък добавена стой-
ност. Това произтича от 
решение на Европейския 
съд. По тази причина 
стартирането на проце-
са и ускореното извърш-
ване на прехвърлянето на 
собствеността ще даде 
възможност на местни-

те власти да ползват да-
нъчен кредит, което ще 
облекчи изпълнението на 
проектите. 

Не на последно мяс-
то, промените в Закона 
за водите, свързани с 
улесняване и ускоряване 
на прехвърлянето на ак-
тивите върху ВиК систе-
мите и съоръженията от 
операторите към техни-

те собственици – дър-
жавата и общините, са 
част от една предстоя-
ща по-голяма реформа в 
сектора, която да го на-
прави финансово устой-
чив и жизнеспособен да 
реинвестира в изграж-
дането и поддръжката 
на инфраструктурата. 
Завършването й  изрич-
но се посочва от Евро-
пейската  комисия през 
последните години като 
изключително важно.

Как работите с Ка-

марата на строители-

те в България? 

Взех активно участие 
в Третата научно-прак-
тическа конференция 
„Предизвикателствата 

при изграждането и екс-
плоатацията на ПСОВ“, 
организирана от КСБ и 
Българската асоциация 
по водите. По време на 
форума всички гледни 
точки - на управляващ 
орган по ОПОС, на бене-
фициенти, строители и 
проектанти, бяха пред-
ставени. Конференцията 
е една добра инициатива 

и се надявам да продължи. 
Същевременно в на-

шия комитет за наблю-
дение на ОПОС разбрах, 
че КСБ няма свой пред-
ставител, но пък Бъл-
гарската православна 
църква има. Тук е място-
то проблемите, които 
строителите срещат на 
терен, да бъдат казани. 
Затова ще включим пред-
ставител на КСБ. 

Какви са очаквани-

ята ви за настоящата 

година?  

Пред нас стоят две 
предизвикателства. На 
първо място е отблоки-
ране на спрените меж-
динни плащания по ОПОС. 
Набавянето на необходи-
мите средства, които да 
заместят европейските 
временно, е сериозно из-
питание за държавния 
бюджет, за общините, 
но най-вече за строите-
лите. Там, където проек-
тите са стартирали с 
първоначални и междинни 
плащания, ако се прекъс-
нат парите за изпълне-
ние, това ще доведе до 
затруднение. Бързането 
през периода 2010-2013 г. 
сега показва своето от-
рицателно въздействие.  

Второто е одобре-
нието на ОПОС 2014-
2020. То вероятно ще се 
случи в средата на годи-
ната. 

Какво ще пожелаете 

на строителите? 

Да бързат бавно и да 
прилагат все повече нови 
технологии, които да по-
вишат ползите както за 
околната среда, така и 
за печалбите на друже-
ствата. Необходимо е 
строителите да имат 
иновативен и партньор-
ски дух.

Атанас Костадинов взе активно участие в Третата научнопрактическа конференция „Предизвикателствата при изграждането 

и експлоатацията на ПСОВ“, организирана от КСБ и Българската асоциация по водите

Снимки Денис Бучел и Емил Христов
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Инж. Зарев, как протече 

работата на оглавяваната 

от вас секция „Проектиране и 

строителен надзор“ към Кама-

рата на строителите в Бълга-

рия през 2013 г.? 

През изминалата календарна 
година всички фирми работиха 
в не много добри икономически 
условия. Като основни насоки в 
плана за дейности бяхме заложи-
ли да изготвим промени в норма-
тивната уредба, да защитаваме 
интересите на нашите членове 
и да бъдем добра връзка между 
компаниите и институциите. 
Основно работихме по промени-
те на Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и 
нормативните актове по прила-
гането им, както и по наредби и 
правилници, уреждащи проекти-
рането на обекти, извършване 
на оценка на съответствието 
на инвестиционните проекти и 
упражняване на надзор по време 
на строителството. Участва-
хме като консултанти в работа-
та на парламентарните комисии 
по инвестиционното проектира-
не и по икономическа политика и 
туризъм към Народното събра-
ние при обсъждане на законопро-
екти, касаещи дейността ни.

Какво се промени? 

Важно изменение е разделя-
нето на Министерството на 
регионалното развитие и благо-
устройството на две нови – Ми-
нистерство на регионалното 
развитие и Министерство на 
инвестиционното проектиране 
(МИП). През изминалата година 
бяха променени и ЗУТ и Наредба 
№ 3 от 31 юли 2003 г. за съста-
вяне на актове и протоколи по 
време на строителството. С 
въпросните промени авторски-
ят надзор по всички части ста-
на задължителен за строежите 
от първа до пета категория. 
Актовете за установяване на 
видовете строителни и мон-
тажни работи, подлежащи на 
закриване, удостоверяващи, че 
са постигнати изискванията на 
проекта (Приложение № 12), вече 
се съставят освен от строите-
ля, технически правоспособните 
физически лица по съответните 
части към лицето, упражняващо 
строителен надзор и от про-
ектантите по съответната 
част. Изменението в норма-
тивната уредба доведе до не-

обходимост от осигуряване на 
постоянен авторски надзор по 
време на изграждането на всеки 
обект. Проблемът възниква при 
строежи, които са стартирали 
преди промяната в законода-
телството, и се осъществяват 
и към настоящия момент, тъй 
като фирмите не са предвиди-
ли в офертите си необходими-
те средства за издръжката на 
поне един проектант, който да 
е постоянно там и да приема 
изпълнените СМР, подлежащи на 
закриване. Следва да се подчер-
тае, че съгласно изискванията 
на ЗУТ всички актове и протоко-
ли по време на строителството 
се съставят непосредствено 
след извършване на проверки 
само когато са постигнати из-
искванията към строежите по 
чл. 169, ал.1-3, ЗУТ. Във връзка 
с това, както и с оглед осигу-
ряване на законосъобразното 
и срочно протичане на строи-
телния процес предложихме на 
МРР да разпореди на възложи-
телите да осигурят средства и 
да възложат осъществяването 
на постоянен авторски надзор 
на всеки строеж, като уредят 
отношенията си с проектанта 
с отделен договор. Решаването 
на този проблем ще спомогне да 
се отстранят противоречията 
и конфронтацията между лице-
то, упражняващо строителен 
надзор, и проектанта на обекта 
при приемането на изпълнените 
СМР и съставянето и подписва-
нето на Приложение 12. И второ, 
но не по-малко важно е, че ще 
бъде осигурено присъствието 
на експерт на обекта, който да 
приема извършените строител-
но-монтажни дейности (скрити 
работи), които подлежат на за-
криване и които по-късно не мо-
гат да бъдат установени. 

Кои бяха трудностите, с 

които се сблъскваха компани-

ите през последните месеци?

Искам да засегна и пороч-
ната, според мен, практика да 
се възлага строителството на 
линейни обекти на инженеринг. 
При тези обекти последният 
елемент на проекта е парце-
ларният план. При работните 
проекти винаги се явява необ-
ходимост от извършване на до-
пълнителни отчуждения, поради 
което рискът за изпълнението 
в договорения срок става голям. 
До усложнения при протичането 
на строителния процес доведе и 
последната промяна в Закона за 

държавната собственост. С нея 
отпадна възможността за пре-
веждане на сумите за обезще-
тяване на собственици на от-
чуждени имоти на областните 
администрации, което бе осно-
вание за издаване на разрешение 
за строеж, като вместо това е 
предвидено уведомяване на всеки 
собственик и превеждане на дъл-
жимите му средства по открита 
от инвеститора лична сметка. 

Друга трудност, с която се 
сблъскват фирмите, извършва-
щи проектиране, е възприетата 
от възложителите практика 
при избор на изпълнител на об-
ществена поръчка да се прилага 
критерият за оценка „най-ниска 
цена”. Радостно е, че МИП има 
ново виждане относно създава-
нето на интелектуални проду-
кти, каквито са инвестиционни-
те проекти, при което следва да 
се отчита тяхната специфика. 
Такова е становището и на пред-
седателя на парламентарната 
Комисия по инвестиционното 
проектиране инж. Емил Коста-
динов, който смята, че „се касае 
за високоспециализиран труд, 
който следва да се регламен-
тира по специфичен начин” как-
то в Закона за обществените 
поръчки, така и в Правилника за 
приложението му и в наредба за 
провеждане на конкурси в инвес-
тиционното проектиране и ус-
тройственото планиране.

Подобри ли се качеството 

на проектите у нас? 

За съжаление не в доста-
тъчна степен поради заложе-
ните критерии за оценяването 
им - „най-ниска цена” и „срок за 
изготвяне”. Всичко това води до 
проекти с множество пропуски и 
недобро качество.  

Законопроектът на ЗИД на 
ЗОП, приет на първо четене от 
Народното събрание, дава въз-
можност да се облекчи процеду-
рата по провеждане на търгове, 
като в голяма степен се нама-
лява административната те-
жест и се правят първи стъпки 
за преминаване към електронни 
обществени поръчки. Друга про-
мяна  предвижда заедно с реше-
нието за избор на изпълнител 
да се изпраща и протоколът на 
комисията. Това ще улесни учас-
тниците в случай на обжалване 
на въпросното решение, като 
ще премахне възможността за 
злоупотреба от страна на въз-
ложителя с и без това краткия 
срок за обжалване.

Надявам се между приема-
нето на първо и второ четене 
на законопроекта да бъдат от-
странени редица негови недос-
татъци. Един от тях е предви-
деното задължително изискване 
възложителят да определи дял 
от обществената поръчка, кой-
то следва да се изпълни от по-
дизпълнители и той не може да 
бъде по-малък от 30% и по-голям 
от 70% от общата стойност 
на строителството. По този 
начин се принуждават фирмите 
при наличие на необходимите ка-
дри и ресурси да възлагат дял от 
дейността на друга компания. 
Следващ недостатък на про-
екта според мен е отпадането 
на изискването за доказване от 
участниците на икономическа и 
финансова стабилност. Смятам 
за удачно да се потърси начин в 
критериите за подбор на учас-
тниците или в методиката при 
показател „икономически най-из-
годна оферта” да се включи усло-
вие за  оборот от изпълнение на 
подобни поръчки, като се отчи-
та спецификата на интелекту-
алния продукт, за която споме-
нах по-горе.

Докъде стигна работата 

по типовите договори и доку-

менти? 

Независимо от усилията ни 
и внесените от нас предложе-
ния за типови договори и доку-
менти за консултантски услуги, 
съобразени с разработените от 
„Ove ARUP & Партнърс“ ООД за 
транспортната инфраструкту-
ра в България, до момента няма 
приети и действащи стандар-
тизирани контракти. Имаме из-
готвен типов договор за възла-
гане на обществена поръчка за 
консултантски услуги, както и 
методика за определяне на ком-
плексната оценка на офертите 
по критерий „икономически най-
изгодна оферта”. 

През второто полугодие на 
2013 г. бяха дискутирани няколко 
важни и приоритетни за бран-
ша проблеми. Обсъдихме въз-
ложените на JASPERS (II етап) 
и разработени от „Ove ARUP & 
Партнърс“ ООД тръжни доку-
менти за транспортната инфра-
структура в България, включва-
щи общи указания за избор на 
най-подходящи стратегии при 
обществени поръчки за пътни и 
железопътни инфраструктурни 
проекти и методика и указания 
за определяне на критерии за 
подбор и възлагане на проек-

ти за конвенционална пътна и 
железопътна инфраструктура. 
Изготвихме становище, което 
беше изпратено до централното 
координационно звено на Дирек-
ция „Програмиране на средства-
та от ЕС” към Министерския 
съвет. 

Нашето мнение е, че въвеж-
дането на типови договори ще 
намали бюрократичните проце-
дури и ще доведе до унифицира-
не на документацията. Това ще 
спомогне за създаване на про-
зрачна конкурентна среда.

Внесени са промени в Зако-

на за кадастъра и имотния ре-

гистър. Какво е вашето стано-

вище по тях?

Приветствам изцяло законо-
проекта за изменение на ЗКИР. 
Очаквам да бъдат създадени ус-
ловия за подобряване на състоя-
нието на кадастъра. Какво имам 
предвид – има случаи, в които 
собствеността на пътните 
обекти е на името на физически 
лица, а не на държавата. Това 
води до дълга процедура по от-
страняването на неточността 
и невъзможност за въвеждане 
на вече построени съоръжения 
и отсечки в експлоатация (на-
пример Хаинбоаз, АМ „Струма” 
- Даскалово – Долна Диканя).  

Необходими ли са други нор-

мативни промени, за да се по-

добри работата в бранша? 

Смятам, че трябва да се из-
готви и приеме закон за строи-
телството. Той трябва да ре-
гламентира всички действия, 
свързани с реализиране на стро-
ителния обект от инвестицион-
ното намерение до въвеждането 
му в експлоатация, както и всич-
ки дейности и взаимоотношения 
на участниците в процеса, с 
което значително ще се облек-
чат процедурите и ще се намали 
бюрокрацията. Целесъобразно е 
при изготвяне на новия закон да 
се използват текстове от от-
менения правилник за капитално 
строителство. 

Какви са очакванията ви за 

настоящата година? 

Очакванията ми за 2014 г. 
са оптимистични – надявам се 
с промените, коментирани по-
горе, и с осигурените от пра-
вителството средства да се 
създадат условия за гарантира-
не на достатъчен обем работа 
и възможности за развитие на 
българските фирми.

Инж. Валентин Зарев, председател на секция „Проектиране и строителен надзор“: 

С
ни

м
ка

 Д
ен

ис
 Б

уч
ел



9СТРОИТЕЛКСБпетък, 10 януари 2014

Свилена Гражданска 

Инж. Петрова, каква е ситу-

ацията в строителния бранш в 

област Ямбол?

Ямбол не е изключение от 
националната картина – иконо-
мическата криза и при нас не е 
преминала все още. Причина за 
това са силно ограничените ин-
вестиции в региона. В частния 
сектор те са сведени до мини-
мум – само за неотложните дей-
ности. Основните възложители 
на обекти си остават държава-
та и общините. Строителство-
то на жилищни, администра-
тивни и учебни сгради е силно 
намаляло. Главно се разчита на 
възложителите, които оперират 
със средства от  европейските 
програми. 

Колко фирми са членове на 

ОП на КСБ - Ямбол? 

В момента те са тридесет 
и три. Допреди четири години 
сме достигали до тридесет и 
осем компании, но поради иконо-
мическите условия намалението 
е очаквано. През тази година се 
надявам поне трима нови строи-
тели да се включат. 

Преобладават малките и 
средните фирми. Поради липса-
та на икономически растеж и 
на инвестиционни намерения в 
региона много компании изпад-
наха в неплатежоспособност  
и невъзможност да обслужват 
лизингови и кредитни договори 
за оборудване. Наличието на ог-
ромна междуфирмена задлъжня-
лост е сериозен проблем и тук 
както в цялата страна. Въпреки 
че конкретно в сектора, в който 
моята компания е най-активна - 
инфраструктурното строител-
ство, тя не е чак толкова голяма, 
понеже основните ни възложите-
ли са държавата и общините и 
плащанията са малко по-сигурни. 
Затруднения се срещат най-чес-
то в случаите, когато компании-
те са подизпълнители. 

Важно е да се отбележи, че 
изпълнителната власт започна 
да изчиства задържаните сред-
ства към фирмите и така да 
намалява междуфирмената за-
длъжнялост. За съжаление сме 
отписали вземанията си от ком-
пании, които фалираха. 

Какви са трудностите, с 

които се сблъскват строите-

лите в региона? 

Проблемите са общовалидни 
за всички компании. При положе-
ние че преобладаващият дял от 
инвестициите в строителство-
то е по европейски програми и 
от публични средства, нормално 
е трудностите да са свързани с 
търговете.

Крайно наложително е да се 
въведе ред при обществените 
поръчки. Необходимо е изготвя-
не на единни критерии, водещи 
до по-обективна оценка, рес-
пективно минимализиране на су-
бективния фактор. Тук искам да 

коментирам и един според мен 
изкуствено създаван проблем 
между големи и малки фирми. 
Моята позиция е, че последните 
не извършват дейности не зара-
ди първите, а поради липсата на 
работа изобщо.

Целта на КСБ е създаване на 
добър инвестиционен климат – 
оптимални цени за отлично ка-
чество. За постигането й тряб-
ва да се борим с всички нива на 
държавната и местната адми-
нистрация, които се „грижат” за 
строителните търгове. 

Въпреки очакванията за на-
маляване на бумащината все 
още тръжните документи са 
доста и излишно обемни. Те са 
пълни с изисквания за данни, кои-
то ги има в публичните регис-
три. Продължава масово практи-
ката да се изискват документи, 
публикувани в Търговския регис-
тър, в базата данни на НСИ и 
други. Често на участниците се 
поставят високи и понякога не-
обясними условия за поддържане 
на мащабен машинен парк или 
високообразовани специалисти 
от всички възможни строителни 
специалности.

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

Налице са договорени пред-
варително обществени поръчки. 
Факт, който е, общо взето, ши-
рокоизвестен и не откривам аз 
топлата вода. Като участник 
в обществените поръчки мно-
го често засичам тръжна доку-
ментация, в която само името 
на компанията, която трябва 
да спечели, не е записано. Всяка 
община и ведомство разписват 
свои критерии за избор. Необ-
ходимо е унифициране на тръж-
ните условия. Писането на до-
кументи за определен участник 
създава корупционни практики. 
Неслучайно почти всяка поръчка 
попада в Комисията за защита 
на конкуренцията, което води 
до забавяне на европроектите. 
Статистиката, която изнася 
правителството, е, че има неус-
воени средства въпреки липсата 
на работа за строителите.

Дано с промените в ЗОП се 
постигне по-голяма яснота на 
критерия „икономически най-из-
годна оферта“. Той  много често 
е изкривен и е в полза на опре-
делена фирма. Оценяването на 
фаза техническо предложение  
често е субективно. 

Също така това, което на-
блюдаваме в района, а и не само 
в област Ямбол, е, че възложи-
телите включват в състава на 
комисиите лица с недостатъчно 
опит. Забелязва се тенденция за 
необосновано голям брой юрис-
ти, което не гарантира правил-
ната експертна оценка на офер-
тата в частта „техническо 
предложение”.

В епохата на напреднали 

технологии е излишно цялата 
кореспонденция, свързана с учас-
тие, възлагане и реализиране на 
обществените поръчки, как-
то и подаването на офертите 
да става на хартиен носител. 
Редно е законодателят да по-
мисли в посока на въвеждане на 
електронна комуникация между 
участниците и възложителите, 
което от своя страна ще дове-
де до по-малко разходване на хар-
тия, респективно до опазване на 
околната среда и допълнителни 
икономии за бизнеса.

Проектът за изменение на 

ЗОП мина на първо четене в 

Народното събрание. Как оце-

нявате направените предложе-

ния?

Голяма част от поправките 
са свързани със значително по-
добряване на публичността при 
подготовката, оценката и дого-
варянето на поръчките, отпада-
не на ограничителни и дискрими-
национни условия. Всеки ще може 
да сигнализира за съмнителен 
конкурс. Досега тази възмож-
ност имаше само „заинтересо-
вано лице”, т.е. което е закупило 
документация.

Външните експерти в оцени-
телните комисии в търгове за 
строителството стават задъл-
жителни при големите търгове 
над 9,7 млн. лв. Смятам, че този 
праг е прекалено висок. С оглед 
гарантиране на прозрачност и 
обективност е желателно да се 
прилага и за по-малки търгове. 

Какво още трябва да се про-

мени, за да се подобри ситуа-

цията?  

Необходимо е да се довърши 
започнатата работа по трите 
основни нормативни акта, кои-
то са важни за бранша, а именно 

ЗУТ, ЗОП и новия закон за строи-
телството, както и свързаните 
с тях подзаконови нормативни 
актове.

Как работите с местната и 

държавната власт?

Стараем се да поддържаме 
активно контакти с общинските 
и държавните структури. Пред-
ставители на ОП на КСБ – Ям-
бол, участват в заседанията на 
комисиите по териториално ус-
тройство и строителство към 
общинските съвети на Ямбол 
и Тунджа. За голямо съжаление 
местните власти не канят наши 
представители в комисиите за 
избор на изпълнители, както и 
при разглеждане и одобряване на 
проекти с висока обществена 
значимост. Смятам, че включва-
нето ни би било добро, тъй като 
нашето присъствие би осигури-
ло по-голяма прозрачност, а от 
друга страна, ще гарантира ка-
чеството на обектите.

Какви са инициативите на 

ОП на КСБ - Ямбол? 

През септември 2013 г. уч-
редихме областен клуб на вете-
раните строители. Това е една 
добра инициатива, тъй като 
обединява доайените в бранша, 
които още могат да са полезни с 
професионалния си опит и съве-
ти към младите строители. 

Работим много добре с об-
ластните колегии на КИИП и 
КАБ. Съвместно с тях подпома-
гаме екипите от ПГСА „Колю Фи-
чето”, Ямбол, които участват в 
проекта „Аз мога да строя”. Вся-
ка година за Деня на строителя 
Димитровден награждаваме от-
личените фирми в областта. 

Накъде е необходимо да 

обърне поглед българският 

Инж. Петя Петрова, областен председател на ОП на КСБ - Ямбол: 

Трябва да се изготвят единни критерии, водещи до 
по-обективна оценка при обществените поръчки

С
ни

м
ка

 Д
ен

ис
 Б

уч
ел

строител за излизане на меж-

дународните пазари? 

Българският строител е до-
казал своите професионални ка-
чества в много страни в Европа, 
Азия и Африка. На първо място 
търсенето на български работ-
ници и инженери в страни като 
Русия, Либия, Алжир, Германия е 
вследствие на много добрата 
теоретична и професионална 
подготовка, доказана на практи-
ка от нашите кадри през години-
те. При работа в чужда страна 
се изисква комплекс от знания, 
умения, практики и личностни 
качества и не всеки би могъл 
да се справи. Нашите специали-
сти бяха изключително ценени 
и уважавани. В момента пред 
българските строителни ком-
пании отново има възможност 
да покажат професионализма 
си на международния пазар на-
ред с английски, немски и тур-
ски фирми. Но първата стъпка, 
която трябва да се направи, е 
стандартизиране на процесите 
в даденото дружество на родна 
почва, и то по начин, отговарящ 
на европейските и международ-
ните изисквания. Необходимо 
е да се постигнат качество и 
оптимизация, които ще дадат 
възможност на дружеството да 
работи на международния пазар. 
Когато добрата организация 
е създадена в позната среда, 
няма да има пречки тя да бъде 
пренесена в чужда държава. Има 
страни, които в момента са в 
процес на усилено строителство 
и могат да предложат обекти за 
изпълнение на български фирми. 
Важно е компаниите да познават 
международните стандарти за 
управление на проектите по 
света, които вече почти нався-
къде са унифицирани. За това би 
могла да помогне и Камарата на 
строителите в България, като 
организира международни сре-
щи, форуми, посещения на бизнес 
мисии.

Как виждате основната 

роля на Камарата на строите-

лите в България? 

КСБ има най-сериозната 
структура сред съществува-
щите браншови организации. 
Тя е силна с това, че обединява 
строителите от всички адми-
нистративни области в страна-
та. През годините като членове 
на Камарата не сме спирали да 
работим, да се борим и резулта-
тите са налице – КСБ е фактор 
за законодателни инициативи за 
промяна на основните закони – 
ЗУТ, ЗКИР, ЗОП, и за създаване на 
закон за строителството. Това 
е начинът да се променя норма-
тивната база, с която работим, 
и то в полза на строителите.

 
Какво ще пожелаете на ко-

легите си през новата година? 

Преди всичко много здраве 
за тях и за техните семейства. 
Нелеки са трудът и съдбата на 
строителите. Но те имат удо-
влетворението да осъществя-
ват впечатляващи обекти, тръг-
вайки от зелена поляна. В този 
смисъл им пожелавам убедителни 
и конкурентни проекти, реализи-
рани в по-добра бизнес среда!
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Цената ще е няколко десетки милиона евро, институциите се нуждаят от кадри

Страницата 
подготви 
Невена Картулева

„Няколко десетки ми-
лиона евро ще струва на 
България председател-
ството на ЕС през 2018 г. 
Подготовката ще бъде 
приоритет за кабинета 
„Орешарски“ през 2014 г.“ 
Това съобщи вицепре-
миерът и министър на 
правосъдието Зинаида 
Златанова.  Страната 
ни ще застане начело на 
общността през втора-
та половина на 2018 г. 
Дотогава трябва да има 
поне 1300 души обща ад-
министрация, която да 
работи само за предсе-
дателството. „България 

Управляващият орган на Оператив-
на програма „Административен капаци-
тет“ (ОПАК) стартира нова процедура 
за директно предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ на Институ-
та по публична администрация (ИПА). 
Целта е да се укрепи капацитетът на 
ИПА за качествено и ефективно пре-
доставяне на обучения за всички нива 

на администрацията.
Новооткритата процедура е в рам-

ките на приоритетна ос II „Управление 
на човешките ресурси“. Общият размер 
на отпуснатите средства по процеду-
рата е 4 млн. лв., като минималното 
финансиране за отделните проекти е 
250 000 лв. Срокът за изпълнение е 18 
месеца. 

Снимка Денис Бучел

Еврокомисарят по со-
циалната политика и зае-
тостта Ласло Андор при-
зова България и Румъния 
да не бъдат поставяни 
винаги под общ знамена-
тел. Той обърна внимание, 
че при усвояването на па-
рите от еврофондовете 
страната ни наваксва по-
бързо, и изрази надежда 
това да стане и в Румъния. 
Андор коментира темата 
по време на пресконферен-
ция в Брюксел, свързана с 
приетия от Европейската 
комисия кодекс за парт-
ньорство. Документът 
задължава правителства-
та да си сътрудничат с 
регионалните и местните 
власти, синдикатите и ра-
ботодателите при плани-
рането, изпълнението и 
оценката на проекти, фи-
нансирани от европейски-

те структурни и инвести-
ционни фондове. „Целта е 
по-ефективно и прозрачно 
изразходване на парите от 
еврофондовете“, обясни 
Ласло Андор. 

Германски журналист 
го попита дали тези нови 
правила не се въвеждат 
специално заради пробле-
мите и нередностите в 
България и Румъния. „Не е 
нужно да поставяте Бъл-
гария и Румъния в едно и 
също изречение. Понякога 
има причини за това, но 
невинаги. Когато става 
дума за проблеми със ско-
ростта на усвояване на 
средствата, Румъния е 
страната, изправена пред 
най-големи предизвикател-
ства и риск от загуба – в 
този случай обаче тя е в 
двойка не с България, а със 
Словакия“, коментира Ан-

дор. Той изрази увереност, 
че Румъния ще продължи 
да наваксва – „както ста-
ва в последно време в Бъл-
гария“. 

Еврокомисарят комен-
тира, че в миналото и в 
София, и в Букурещ е има-
ло твърде чести смени на 
екипите, работещи с евро-
пейските средства, което 
е повлияло негативно на 
ефективността им. Ласло 
Андор каза, че разгореще-
ният дебат по т.нар. со-
циален туризъм вероятно 
ще се успокои до няколко 
седмици, когато хората 
видят, че няма наплив от 
български и румънски ра-
ботници. Той предупреди, 
че ЕС отчита засилване 
на миграцията не от Ру-
мъния и България, а от 
по-периферни региони на 
еврозоната.

Еврокомисарят Ласло Андор: 

Работата по изграж-
дането на втория етап 
от интегрираната сис-
тема за битовите от-
падъци на Столичната 
община може да започне 
напролет. Срокът за при-
ключването е 19 месеца. 
Това стана ясно от ко-
ментар на кмета Йор-
данка Фандъкова по повод 
сключения преди Коледа 
договор с проектанта и 
изпълнителя на работата 
по втория етап - гръцко-
то обединение „Актор-Хе-
лектор“.

Дейностите по пър-
вия етап са завършени. 
Тества се системата за 

зелени отпадъци. След 13 
януари предстои да започ-
нат и пробите на тази за 
хранителни – създадена е 
организация за транспор-
тирането на отпадъци 
от ресторанти, магазини 
и търговски вериги. „Ин-
сталациите са построе-
ни с европейски средства, 
както и новото депо до с. 
Яна“, допълни Фандъкова. 

Третият етап от ра-
ботата по системата е 
изграждането на инста-
лация в „Топлофикация Со-
фия“, където част от пре-
работения боклук ще бъде 
изгарян. Предпроектните 
проучвания са приключи-

ли. Министерството на 
околната среда и водите 
е включило този проект 
като допустим за финан-
сиране по новата Опера-
тивна програма „Околна 
среда“. През 2017 - 2018 г., 
когато започне изгаряне-
то на отпадъка, с 10% 
ще намалеят нуждите 
от газ на „Топлофикация 
София“, допълни столич-
ният кмет. Двата етапа 
от изграждането на сис-
темата за отпадъци на 
София са финансирани по 
ОП „Околна среда“. Стой-
ността на първия етап е 
135,8 млн. лв., а на втория 
– 210 млн. лв.

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

Сертифициран 
по ISO 9001 - 2008

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

 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични 
подпори

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

 Парапетни стойки за обезопасяване на 
плочи

 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

за 6 месеца ще бъде в 
центъра на вниманието 
не само на Европа, но и 
на света и това е шан-
сът да покажем нашето 
европейско мислене, при-
родните красоти и исто-
рията си, защото повече 
от 300 работни срещи 
се провеждат в страна-
та председател. 2018 г. 
ще бъде в мандата на 
друго правителство. Но 
подготовката трябва да 
е извън политическото 
злободневие и това е чу-
десен повод да погледнем 
напред в бъдещето“, обяс-

ни вицепремиерът. По ду-
мите й за обучението на 
устойчива и компетентна 
администрация са необхо-
дими между две и четири 
години.

Точната план-сметка  
за председателството на 
България все още не е го-
това. До момента най-ев-
тиното председателство 
е било датското (35 млн. 
евро), а най-скъпото - 
френското (171 млн. евро).

Настоящият предсе-
дател Гърция зае позиция-
та с бюджет 50 млн. евро. 
Атина обеща спартански 

да пести. Чешкото пред-
седателство беше кри-
тикувано за липсата на 
твърдост при газовата 
криза в Европа. Швеция, 
която наследи Чехия, е 
пример за успешен ман-
дат заради подписани 
ключови споразумения.

Изборите за Европей-
ски парламент предстоят 
през май, а след тях веро-
ятно ще бъде сменен и 
съставът на евроинсти-
туциите. Затова може 
да се наложи преработка 
на сегашните решения за 
2018 г.
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От пролетта започва работата по възстановяване на сгради с културна значимост

Елица Илчева

Годината на преход 
между двата програм-
ни периода на Европей-
ския съюз няма да бъде 
нулева за строителство 
за Министерството на 
културата (МК). До дни 
ведомството ще обяви 
поканите за проектни 
предложения по европей-
ската програма БГ 08 за 
културно наследство и съ-
временни изкуства, която 
е част от т.нар. Норвежка 
програма. МК е програмен 
оператор, а финансиране-
то е от Финансовия ме-
ханизъм на Европейското 
икономическо простран-
ство (2009 – 2014 г.). 

Страните донори (Ис-
ландия, Княжество Лих-
тенщайн и Кралство Нор-
вегия) дават за БГ 08 общо 
14 000 000 eвро. Общият 
бюджет е 16 470 588 евро 
с националното съфинан-
сиране. 

Пак през януари пред-
стоят и информационни 
дни по поканите, които са 
разпределени в три мер-

ки и една малка грантова 
схема. Добрата новина е, 
че в две от четирите въз-
можности поръчките са за 
строителство. 

Мярка 1 е за рестав-
риране,  обновяване  и 

опазване на културното 
наследство. Бюджетът 
тук е 7 106 470 евро, като 
освен възстановяване на 
сгради от културното на-
следство се предвижда и 
обновяване чрез интерак-
тивни технологии на из-
ложбени пространства и 
платформи. Става въпрос 
за проекти като този за 
пернишката крепост „Кра-
кра“, която бе превърната 
в туристическа атракция 
без масивно възстановя-
ване на старината. Ще се 
финансират и предложе-
ния за обновяване на прос-
транства около културни 
обекти, ще се изграждат 
музеи на открито.

Част от средства-
та по тази мярка пред-
варително са планирани 
за Музея за съвременно 
изкуство. Той ще получи 
2,5 млн. евро за довърши-
телни работи. Ще бъде 

В рамките на Финансовия механизъм на Европей-
ското икономическо пространство и на Норвежкия 
финансов механизъм за периода 2009 – 2014 г. стра-
ните донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и 
Кралство Норвегия) предоставят финансиране за 16 
държави в размер на 1,798 млрд. eвро.

Общите цели на двата инструмента са намаля-
ването на икономическите и социалните различия, 
както и укрепването на двустранните отношения 
между страните донори и страните бенефициенти. 
За осигуряването на по-стратегическо и устойчиво 
въздействие се прилага програмен подход.

Сред финансираните обекти в Европа са разкоп-
ките и реставрацията на манастирския комплекс на 
остров Св. Иван край Созопол, където бяха открити 
мощите на свети Йоан Кръстител. Общата сума, 
отпусната от Норвегия за проекта, е 584 028 евро, 
които покриват 90% от всички разходи.

В рамките на двата финансови инструмента Бъл-
гария получава достъп до общо 126,6 млн. евро (78,6 
млн. евро по Финансовия механизъм на ЕИП и 48 млн. 
евро по Норвежкия финансов механизъм) за финан-
сиране на проекти в приоритетни за страната ни 
сектори: опазване на околната среда, възобновяеми 
енергийни източници, възстановяване на културното 
и природното наследство, инициативи за обществе-
но здраве, деца и младежи в риск, иновации за зелена 
индустрия, правосъдие и вътрешни работи. В допъл-
нение приблизително 12 млн. евро са за подкрепа на 
неправителствени организации и 1,5 млн. евро за пре-
доставяне на стипендии. 

Подписването на договора за програма БГ 08 се състоя на официална церемония  

в Националната художествена галерия в присъствието на вицепремиера Зинаида Златанова  

и посланика на Кралство Норвегия Н.Пр. Гюру Катарина Х. Викьор

За довършването на Музея за съвременно изкуство са 

предназначени 2,5 млн. евро

Водоснабдителни дружества, бол-
ници, университети, топлофикации, 
общини и малки и средни предприятия 
ще имат достъп до 15,6 млн. евро по 
програма „Енергийна ефективност и 
възобновяема енергия“, която също се 
финансира от Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо прос-
транство. С тях ще се покриват до 
85 на сто от проектите в четири об-
ласти. 

За използване на водния потенциал 
ще се подпомагат проекти на ВиК 
оператори и напоителни системи. За 
държавни и общински сгради, болници 
и местни топлофикационни друже-
ства ще се финансира въвеждането  
на мерки за енергийна ефективност 
и оползотворяване на възобновяеми 
източници като биомаса. 

По линия на насърчаване на произ-
водството на горива от биомаса (пе-

лети и брикети) бенефициенти ще са 
малки и средни предприятия. Универ-
ситети и образователни организации, 
както и фирми за енергийни услуги ще 
се възползват от възможностите да 
повишат административния си капа-
цитет в областта на ВЕИ.

Приоритет ще се даде на болни-
ци, социални домове, сгради, предос-
тавящи социални и административ-
ни услуги, училища, като предимство 
ще имат тези обекти, които вече са 
предприели мерки за саниране и енер-
гийно обследване.

По предварително определен про-
ект „Въвеждане на европейския пазар 
на електроенергия в България” ДКЕВР 
в партньорство с ЕСО ще получат 
1,52 млн. евро безвъзмездна финансова 
помощ за подпомагане създаването на 
конкурентен електроенергиен пазар 
у нас.

осигурена по-голяма екс-
позиционна площ на крило-
то откъм ул. „Оборище“ и 
ще бъде увеличен потен-
циалът за насърчаване на 
двустранното сътрудни-
чество между културни 
институции от България 
и Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия.

Заедно с него по пър-
воначални разчети на 
програмата ще бъдат 
възстановени поне още 5 
сгради, съобщават от от-
дел „Европейски програми 
и проекти” в Министер-
ството на културата.

Строителство ще има 
и по мярка 3 „Достъпност 
на културното наследство 
за обществеността” с бю-
джет 1 594 412 евро. Тук 
средствата са целеви за 
създаване на рампи към 
музеи и културни центро-
ве, за отваряне за посети-
тели на сгради с културна 
стойност и създаване на 
нови дигитални архиви в 
интернет, свързани с кул-
турата на страната.

Срокът за подаване на 

проектни предложения е 3 
месеца от датата на пуб-
ликуване на съответните 
покани. Ще се прилага кон-
курсна процедура, в която 
финансиране ще получат 
най-качествените идеи, 
обещават от културното 
ведомство. Това означава, 
че реални строителни по-
ръчки ще бъдат възложени  
в началото на април. 

Допустими бенефици-
енти са всички юридически 
лица, регистрирани в Бъл-
гария, публични или частни, 
търговски или нетърговски, 
неправителствени органи-
зации, както и междупра-
вителствени организации, 
работещи в България. 

Интересен акцент е, 
че проектите на публич-
ните институции ще се 
финансират 100%. Непра-
вителствените организа-
ции ще получат до 95% от 
средствата за проекти-
те си, а всички останали 
- 85%. 

По думите на минис-
търа на културата Петър 
Стоянович подписване-
то на споразумението за 
старт на програмата е 
едно от първостепенни-
те събития в културния 
живот на страната и да-
леч извън нея. Очакваният 
резултат е повишаване на 
туристическия обмен меж-
ду България и Норвегия.

Разкопките и реставрацията на манастирския комплекс на остров Св. Иван край Созопол, 

където бяха открити мощите на свети Йоан Кръстител, също бяха направени с пари от 

Норвежката програма
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Отваряме нови търговски представителства в Китай, Алжир, Армения, Катар, Ирак и ОАЕ

ят още 1300 работни места 
и да се привлекат още 77 
млн. лв. капиталовложения. 
Водещите инвеститори са 
от Холандия, Германия, Ру-
сия и САЩ.  Съвсем скоро ще 
бъде анонсирана и инвести-
ция в размер на 100 млн. евро 
на голяма чуждестранна ком-
пания, като тя ще бъде със 
седалище в София. Засега 
министърът отказа да по-
сочи от коя държава е тя и 
как се казва.

 Диверсификация и ста-
билизация ще е мотото на 
2014 г. в 

енергийния сектор, 

отбеляза министърът, 
като уточни, че се очаква 
газовата връзка с Румъния 
да бъде готова до края на 
февруари. В края на януари 
у нас ще гостува енергий-
ният министър на Турция, с 
който ще бъдат направени 
първи стъпки по отношение 
на изграждането на газовия 
интерконектор с южната ни 

съседка.
През тази година ще 

започне работа и по проек-
тирането и изграждането 
на 7-и блок в АЕЦ „Козлодуй“, 
както и ще бъде направено 
нужното за удължаване жи-
вота на 5-и и 6-и блок в яд-
рената електроцентрала. В 
същото време са намерени 
нови близо 300 млн. евро, 
необходими за нарязването 
на скрап на 1-ви, 2-ри, 3-ти и 
4-ти блок в АЕЦ „Козлодуй“.

До два месеца ще бъде 
готова енергийната стра-
тегия, съобщи още Стойнев. 
Според него стратегията 
трябва да бъде изготвена 
от български експерти, въ-
преки че към нея имало инте-
рес от чужди анализатори. 
Министърът изрази и убеж-
дение, че тази година ще има 
енергийна борса - изцяло дър-
жавна, а не частна.

По време на пресконфе-
ренцията стана ясно още, 
че за първите десет месеца 
на 2013 г. приходите от

туризъм 

са били в размер на 2,8 
млрд. евро, като се очаква 
за цялата минала година 
те да достигнат 3 млрд. лв. 
Това е с около 5% над нивата 
от 2012 г. В момента има и 
интерес от международни 
компании в областта на ту-
ризма, като става въпрос за 
три проекта за над 650 млн. 
евро.

Драгомир Стойнев зая-
ви, че Националният инова-
ционен фонд ще получи 20 

млн. лв. през 2014 г., след 
като миналата година за 
него не е имало никакво фи-
нансиране.

Във връзка с резултати-
те от 2013 г. министърът 
отчете, че с 12,8% е намаля-
ло отрицателното външно-
търговско салдо през пери-
ода юни-септември спрямо 
същия период на 2012 г., а 
износът е нараснал с 5,5%, 
допълни министърът. Стой-
нев посочи, че се предвиж-
да работа по разширяване 
на връзките ни с държави в 
икономически подем, като по 
тази линия се очаква да бъ-
дат отворени нови търгов-
ски представителства в Ки-
тай, Алжир, Армения, Катар, 
Ирак, ОАЕ.

По отношение темата 
за държавните предприя-
тия министърът съобщи, 
че съвсем скоро ще има по-
ложително развитие за ВМЗ 
– Сопот, и дружеството ще 
започне да наема работници. 
За „Ремотекс” той допълни, 
че държавата е склонна да 
поеме дълга от 25 млн. лв., 
натрупан от сегашните соб-
ственици, ако те са склонни 
да продадат компанията. По 
думите на Стойнев обаче 
засега преговорите с тях са 
трудни.

Във връзка с публикации в 
медиите, чертаещи промени 
за МИЕ, Драгомир Стойнев 
беше категоричен, че Минис-
терството на икономиката 
и енергетиката няма да се 
разделя на две, а Български-
ят енергиен холдинг няма да 
бъде закриван. 

„Докато аз съм минис-
тър, БЕХ няма да бъде за-
крит. Препоръчвам това 
да не прави и следващият 
министър. Нещо повече - 
смятам да засиля ролята 
на холдинга в усилията да 
балансира енергетиката“, 
каза Стойнев. Той посочи, че 
БЕХ е имал успешна емисия 
облигации и е привлякъл ин-
веститори от Европа и Азия, 
които одобряват неговата 
структура. 

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Бизнесът в България е 
внесъл рекорден размер да-
нъци през декември, съобщи 
по време на първата си прес-
конференция за годината 
министърът на икономика-
та и енергетиката Драго-
мир Стойнев. Той допълни, 
че приходите в държавната 
хазна са над очакваното, 
като посочи, че тази тен-
денция показва, че страна-
та ни е тръгнала по пътя 
на икономическия растеж. 
Министърът прогнозира, че 
през 2014 г. ръстът може да 
надмине 2%, а негативната 
тенденция при безработица-
та да бъде пречупена.

„Силно се надявам все 
по-малко да се чува думата 
„криза“. Ще има нови проек-
ти, нови работни места, 
намалена административна 
тежест, подкрепа за родно-
то производство, корект-
ност в отношенията бизнес 
– държава. Българският биз-
нес демонстрира, че е поч-
тен, но и правителството 
на Пламен Орешарски също 
е такова. Осъществихме 

безпрецедентно връщане 
на ДДС. В края на 2013 г. 
фирмите получиха обратно 
542 млн. лв. За първи път от 
много години имаме една-
къв брой заети и осигуре-
ни лица”, обясни Драгомир 
Стойнев. По думите му от 
края на май миналата годи-
на в българския бизнес са 
се влели 2,5 млрд. лв., а със 
131 млн. лв., набавени от ак-
туализацията на държавния 
бюджет, са изплатени за-
дълженията по всички склю-
чени договори. „Изчистихме 
просрочените плащания, за 
да сме коректни с частния 
сектор. МИЕ ще продължи да 

работи за подобряването на 
бизнес средата”, подчерта 
министърът на икономика-
та и енергетиката. Той до-
пълни, че се подготвя пакет 
от мерки, който да облекчи 
малките и средните пред-
приятия. По думите му има 
привлечени

чуждестранни  

инвестиции в размер  

на 496 млн. евро. 

Те са в преработващата 
и добивната промишленост, 
търговията и складирането. 
Очаква се през 2014 г. от 
чужди компании да се откри-

Българската фондова борса за 13-и 
път отличи инвестиционни посредни-
ци в три категории - за най-голям брой 
сключени сделки, за реализиран най-голям 
оборот и за най-значим принос към раз-
витието на капиталовия пазар. Награди-
те връчи изпълнителният директор на 
БФБ – София, Иван Такев.

Корпоративна търговска банка (КТБ) 
е инвестиционният посредник, реализи-
рал най-висок оборот на БФБ – София, 
през 2013 г. КТБ е реализирала оборот 
от 1 млрд. лв., което е 33% от общия 
оборот от сделки.

На второ място е Уникредит Булбанк 
с оборот 494 млн. лв., на трето е „Кап-
ман” със 171 млн. лв.

В категорията „Инвестиционен по-
средник, сключил най-много сделки на 

БФБ – София през 2013 г.“ на първо мяс-
то е „Карол” със сключени 42 042 сделки, 
които възлизат на над 24% от общия 
брой сделки, сключени на регулиран па-
зар. На второ място е „Елана Трейдинг” 
със сключени 20 438 сделки. На трета 
позиция е „БенчМарк Финанс” със сключе-
ни 15 349 сделки. В категория „Инвести-
ционен посредник с най-значим принос за 
развитието на капиталовия пазар през 
2013 г.“ бяха отличени дружествата 
„Спиди” и „Елана Агрокредит”. 

„БенчМарк Финанс” беше отличено 
като емитента с най-значим принос за 
развитието на капиталовия пазар за из-
миналата година. На церемонията при-
състваха представители на президент-
ството, Министерството на финансите 
и Комисията за финансов надзор.

Безработните младежи ще могат да 
кандидатстват за финансиране, с което 
да стартират собствен бизнес. Това е 
една от мерките по т.нар. младежка га-
ранция, за която страната ни се очаква 
да получи 100 млн. лв. от Европейския со-
циален фонд.

В момента действа подобна програма, 
по която безработни могат да получат до 

20 000 лв. за започване на бизнес. Новата 
схема обаче ще бъде насочена главно към 
младите хора. Очаква се от младежката 
гаранция да могат да се възползват бъл-
гари до 24 г., които четири месеца след 
завършването на образованието си не мо-
гат да си намерят работа. Друга мярка по 
плана за т.нар. гаранция ще бъде раздава-
не на ваучери за обучение и квалификация.



13СТРОИТЕЛЗАКОНЪТпетък, 10 януари 2014

Страницата 
подготви 
Свилена Гражданска 

Европейската банка за 
възстановяване и разви-
тие (ЕБВР) ще консулти-
ра страната ни при изра-
ботването на концепция и 
технически спецификации, 
свързани с реализирането 
на модела за електронно 
възлагане на обществени 
поръчки. Помощта на фи-
нансовата институция е 
във връзка с договор от 27 
май 2013 г. между нея и то-
гавашното Министерство 
на икономиката, енерге-
тиката и туризма. Кон-

трактът е в изпълнение 
на проект, който ще се 
реализира с финансовата 
подкрепа на Оперативна 
програма „Техническа по-
мощ”.

За да влезе в сила оба-
че, документът трябва 
да бъде одобрен от на-
родните представители. 
Очаква се ратифициране-
то да стане през първите 
седмици от новата сесия 
на 42-рото народно събра-
ние, която започва от 15 
януари.

Съгласно договора екс-
пертите от ЕБВР трябва 
да извършат проучване и 
анализ на добрите прак-

тики в държави - членки 
на Европейския съюз, с 
успешно функциониращи 
системи за електронни 
обществени поръчки. След 
това те ще изработят ва-
рианти за концепция за въ-
веждането на е-търгове у 
нас, която правителство-
то трябва да одобри. От 
финансовата институция 
ще окажат и експертна 
техническа помощ за прак-
тическата реализация на 
електронната система.

Въвеждането на елек-
тронно възлагане на об-
ществени поръчки ще 
доведе до спестяване на 
време и ресурси за под-

готовка и провеждане 
на процедурите, както и 
до намаляване ролята на 
субективния фактор, съ-
ответно минимализиране 
на риска от грешки. Съ-
щевременно ще отпадне 
нуждата да се предават 
документи на хартия.

В общ план чрез използ-
ването на електронната 
система ще се намали 
рискът от корупция при 
търговете и ще се повиши 
доверието в публичните 
институции при разход-
ването на обществени 
средства. Не на последно 
място ще се подобри биз-
нес климатът в страната. 

Общо 152 души от властта не 
са попълнили правилно данните в 
имотните си декларации за 2013 г. 
Това стана ясно от заключенията 
на Сметната палата, която обяви 
несъответствията в документите 
по публичния регистър. Сред нару-
шителите преобладават магистра-
ти, чиновници от министерствата, 
политици и депутати.

13 народни представители са с 
несъответствия в документите си. 

Сметната палата публикува 
заключенията за несъответствие, 
които са констатирани при провер-

ката на декларациите, подадени в 
публичния регистър през 2013 г. по 
Закона за публичност на имуще-
ството на лицата, заемащи висши 
държавни и други длъжности. Съ-
гласно нормативния акт документи 
са длъжни да подадат 6700 служите-
ли. Списъците с имената на лицата, 
за които проверката е приключила 
със заключения за нарушение, се из-
пращат на изпълнителния директор 
на НАП за предприемане на дейст-
вия по реда на глава четиринадесе-
та или петнадесета от ДОПК и на 
председателя на ДАНС. 

Лъчезар Пенев и Кънчо Митов са предложени за 
заместник-директори на Националната следствена 
служба (НСлС), след като изпълняващият длъжност-
та Петко Петков подаде оставка.

Със заповед на главния прокурор Сотир Цаца-
ров бяха освободени всички досегашни завеждащи 
специализирани отдели в службата - Румен Василев, 
Ваня Дойчева, Ангел Александров, Койчо Трухчев, Мла-
ден Петров и Емил Киров.

До това се стигна, след като заместник главни-
ят прокурор по разследването и директор на НСлС 
Евгени Диков е предложил проект за нова структу-
ра на НСлС в съответствие с плана за действие 
на прокуратурата, включващ редуциране броя на 
отделите и оптимизиране на специализацията на 
следователите. 

Лъчезар Пенев е завършил Юридическия факул-
тет на Софийския университет със специалност 
„Право”. В продължение на 33 г. е работил като ад-
вокат и следовател. В периода 1999 - 2011 г. е начал-
ник-отдел в НСлС. Специализирал е в Унгария, Чехия 
и Гърция. Преминал е курс на обучение в школата на 
ФРБ. Кариерата на Лъчезар Пенев е свързана основ-
но с разследване на криминални престъпления. 

Кънчо Митов също е завършил право в Юридиче-
ския факултет на Софийския университет. В про-
дължение на 24 г. е работил като следовател. От 
2004 г. е повишен в ранг ръководител на отдел в 
НСлС. Специализациите на Кънчо Митов са свързани 
с разследване на компютърни и икономически прес-
тъпления и трафик на хора. 

Единствената номинирана за главен съдебен 
инспектор Веселина Тенева беше изслушана от 
Етичната комисия към Висшия съдебен съвет. Тя е 
представила документи за сделки за четири имо-
та. Комисията е преценила, че става дума за лично 
имущество и не може да се говори за нарушение на 
Етичния кодекс на магистратите. Освен това тя 
редовно е подавала и декларациите си пред Смет-
ната палата. 

Припомняме, че на 27 декември м.г. зам.-председа-
телят на Народното събрание Мая Манолова внесе 
в деловодството на парламента кандидатурата на 
съдията от Върховния административен съд Весе-
лина Тенева за главен съдебен инспектор.

Етичната комисия на ВСС:

След въвеждането на електронните обществени поръчки 

кашоните с документи ще останат в миналото

Депутатите трябва да ратифицират договора между 
финансовата институция и икономическото министерство

Законодателни промени пред-
виждат да се създаде разузна-
вателен борд към Съвета по 
сигурност към министър-пред-
седателя. След заседанието на 
кабинета вицепремиерът и ми-
нистър на вътрешните работи 
Цветлин Йовчев обясни, че това 
ще е мястото, в което ще се про-
вежда „професионалният дебат” 
по темата „Сигурност”. 

Към Съвета по сигурност 
ще има три спомагателни зве-
на - аналитично, разузнавате-
лен борд и ситуационен център. 
„Разузнавателният борд ще прави 
всичко необходимо, за да подпо-
могне премиера при вземането 
на решения”, уточни вътрешни-
ят министър. Той поясни, че това 
е формат, в който може да има 
дискусия как точно поставените 
цели и задачи от премиера могат 
да бъдат планирани и реализира-
ни. 

Аналитичното звено ще съби-
ра цялата информация и ще я об-
работва. Ще се дефинират запла-
хи за националната сигурност, 
ще се предлагат и решения. 

От ситуационния център при 
кризисна ситуация от национал-
но значение премиерът ще може 
да получи цялата информация, да 
има връзки с всички необходими 
звена.

Регистър, в който да се вписва 
запорираното от частни съдебни 
изпълнители имущество, може да 
бъде създаден до края на годината.
Това съобщи за вестник „Строи-
тел“ председателят на Контролния 
съвет на Камарата на частните 
съдебни изпълнители (КЧСИ) у нас 
Георги Дичев.

„Идеята се обмисля и все още 

сме в начален етап на преговори-
те с Нотариалната камара. Иници-
ативата ще бъде финансирана от 
двете организации“ , допълни той. 
По думите му от края на миналата 
година КЧСИ води преговори с ко-
легите си нотариуси за създаване 
на регистър, в който всеки  запор 
върху недвижимо имущество ще се 
отбелязва. 

„Това ще подобри работата и на 
двете камари и ще даде по-голяма 
сигурност на гражданите. Инфор-
мацията ще се попълва от нас, а 
при сделки нотариусите ще про-
веряват дали имотът не е запори-
ран“, допълни Дичев. 

С
ни

м
ка

 Д
ен
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 Б
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От Съюза на юристите в Бъл-
гария (СЮБ) предлагат промени в 
Закона за управление на етажната 
собственост. Те са внесени в Ми-
нистерството на регионалното 
развитие. Това заяви за в. „Стро-
ител“ зам.-председателят на ор-
ганизацията адвокат Йосиф Герон. 
„Предлагаме да се създаде нова 
глава в нормативния акт, която да 
регламентира отношенията при 
етажната собственост за вакан-
ционно ползване. Черноморските и 
зимните ни курорти са напълнени 

със сгради, в които собственост 
имат хора, които не живеят в райо-
на или у нас“, подчерта той. 

Повече по темата четете в 
следващия брой в интервю с адв.  
Йосиф Герон. 
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Арх. Бойка Къдрева, директор направление „Архитектура и градоустройство“:

Елица Илчева

София преживява пери-
од на значителен растеж. 
Но ролята й на „локомотив” 
на икономическото и соци-
алното развитие както е 
несъмнено полезна, така 

има и своите негативни 
аспекти. Градският спрол 
(разливането на града 
върху околните терито-
рии) се очаква да формира 
главната заплаха за ур-
банистичното развитие. 
Експанзията на столичния 

Инициативата TURаS събира на едно място град-
ските общности и бизнеса с местните власти и 
изследователи, за да може същите да си сътрудни-
чат в разработването на нови практически решения 
за по-устойчиви градски райони. 11 местни власти, 
9 университета и 8 търговски предприятия от Дъ-
блин (Ирландия), Рим (Италия), Щутгарт (Германия), 
Севиля (Испания), Лондон (Великобритания), Брюксел 
(Белгия), Любляна (Словения), Ротердам (Холандия), 
София и Варна (България) са включени в начални пи-
лотни изследвания, насочени към разнородни казуси на 
градското устойчиво развитие, а именно: адаптация 
към изменението на климата и смекчаване на последи-
ците; недостиг на природни ресурси; неконтролирано 
градско разрастване; зелена инфраструктура; само-
развиваща се икономика, базирана на местни ресур-
си, както и участие на общностите в области като 
временната употреба на изоставени райони и сгради.

Г-жо Къдрева, Столич-

ната община е партньор 

на Варненския свободен 

университет „Чернори-

зец Храбър“ в проекта 

TURаS. Защо избраха 

вас?

Първо, столицата има 
действащ общ устрой-
ствен план. Второ, се-
верните територии са 
много подходящи за инте-
лигентен растеж. Там из-
искванията за следващия 
програмен период са най-
лесно изпълними. Идеята е 
за съвместяване възмож-
ностите и потенциала на 
академичната общност, 
общините и бизнеса, за да 
се създадат програми за 
градско развитие.

В европейски мащаб 
имахме няколко насоки да 
избираме как да участва-
ме - едната бе създаване 
на правила за регулиране 
на развитието на гра-
довете и анализирането 
на процесите и ние я из-
брахме. За нас е важно да 
имаме правилата, с кои-
то общината би могла да 
въздейства на процеса 
на неконтролируемо раз-
ливане. Така насочихме 
изследванията, че да има 
полза и за университета, 
и за нас. В ОУП е залегнало 
развитието на северните 
територии, които досега 
бяха изключително ком-
прометирани и нежелани 
за обитаване поради ло-
шия имидж, създаден от 

„Кремиковци“. В същото 
време обаче заводът е за-
творен и са развити кому-
никациите.

Затова предложихме на 
Варненския университет 
да изработи план, по който 
да действаме. Анализира-
ха се данните за развитие 
на южните територии в 
последните 20 години и те 
показват какво не трябва 
да се случи на север. Най-
благоприятният вариант 
е там да създадем едни 
вторични центрове и ус-
ловия за присъединяването 
им към града. Голям шанс 
е че населените места са 
малки, няма презастроява-
не, което е идеално за да-
лекоперспективните зони 
за ниско строителство за 
жилищни нужди. Проектът 
дава възможност теоре-
тично да подредим неща-
та така, както би било 
добре да се случи. 

Университетът вече 
е готов с правилата как 
общината със своите 
механизми да контролира 
процеса на застрояване 
на северните територии. 
Ще има предложения за 
нормативно устройство, 
с които с икономически 
механизми да се насочва 
този процес.

Какви са тези механи-

зми?

Те са няколко. Когато 
създаваме приоритети 
за общински инвестиции, 

можем да ги планираме 
там. Да създадем транс-
портни връзки, училища и 
детски градини, да насо-
чим средствата в тази 
посока. Друг механизъм, 
който е интересен, това 
са правилата за местни-
те данъци и такси. С една 
насочена политика можем 
да създадем предпоставки 
за облекчаване на хората, 
които инвестират в ня-
каква област. Това може 
да залегне в наредбата за 
местните данъци и такси, 
за да може София да упра-
влява развитието си.

За да възбудим инте-
рес у младите хора, ние 
предложихме и още нещо - 
като курсови работи да се 
разработят устройстве-
ни модели на северните 
територии. В момента в 
УАСГ и ВСУ „Черноризец 
Храбър“ се правят такива 
проекти. След семестъ-
ра ще подредим предло-
женията в изложба, като 
най-добрите ще бъдат 
наградени. Така ще се по-
пуляризира този тип раз-
съждения и проектиране 
още от студентската 
скамейка.

Защо е важно това за 

вас?

Изключително важно 
е да се създават специа-
листи, които да са наясно 
с проблемите и да имат 
практически умения. Биз-
несът, частният собстве-

ник, общината и държава-
та трябва да насочват 
усилията си към по-добър 
ефект. Така идеите за зе-
лена архитектура няма да 
останат в сферата на да-
лечните перспективи.

Имате ли сериозни 

проблеми с устройство-

то на територията в Со-

фия в последните 15 го-

дини на усилен растеж?

Устройството на те-
риторията в София се 
движи по един регулиран 
начин. Годините на со-
циализма бяха години на 
централизирано планира-
не. Териториално-устрой-
ствената политика тук е 
ниво, процесът се е разви-
вал планомерно. По-важно 
сега е да се създадат идеи 
за развитието на перифе-
риите, което да стане по 
един съвременен начин, 
като се спазват принци-
пите на устойчивото раз-
витие. 

Този проект обаче ще 

реши нещата само в един 

квартал, нали?

Има и друга насока – с 
партньорите от Дъблин 
обсъждахме нуждата от 
т.нар. географски инфор-
мационни системи – на 
едно и също място да се 
прилагат графика и данни. 
Ние имаме развита база 
данни за София, където 
всеки може да бръкне и 
да види всичко, ситуира-

но в градската 
среда. Идеята е 
тя да се развие 
така, че вие да 
виждате тери-
торията в един 
слой,  карта на 
собствеността в друг 
слой, административна-
та карта в трети, и още 
информация за население-
то, кадастрална карта, 
регулационни планове с 
възможности за добавяне 
на нови слоеве. За целите 
на проекта се направиха 
специални допълнения. За 
София е важен този анализ 
и в рамките на проекта са 
попълнени базите данни. 

София има действащ 

ОУП от 2007 г. Налагат 

ли се промени по него?

Правят се актуализа-
ции по райони. Най-необ-
ходими са в жилищните 
комплекси с цел да се спре 
презастрояването. Други 
важни територии са про-
мишлените и тези на зе-
лената система. Работи 
се и по линейните обекти.

Защо избрахте север-

ните територии за про-

екта?

Както казах вече, те са 
предвидени за развитие. 
Има влязла в сила кадас-
трална карта и трябва да 
се направят нови планове, 
защото са били извън ре-
гулация. С проекта ще се 
създаде пилотно вторичен 

градски център, който ще 
служи като образец. Ще 
има обществено обслуж-
ване - велоалеи, достъп до 
гара, автобусна спирка и 
проекти за нискоетажно 
застрояване. Това ще е 
вариант за разтоварване 
на София, който ще даде 
възможност на хората да 
живеят в природосъобраз-
ни условия. Може да се из-
градят домове за стари 
хора, за деца в нужда.

Точно тези терито-

рии обаче се приемат и 

като потенциални про-

мишлени зони.

Потенциалът на „Кре-
миковци“ е като модерна 
промишлена територия с 
иновативно изграждане 
и интелигентен растеж. 
Движението към устой-
чиво развитие предвижда 
гъвкавост, възможност 
градът да отговаря на 
различни нужди, без да се 
пречи на едно или друго. 
Вече има и добри идеи за 
малки стопанства в бли-
зост до градовете, които 
постепенно ще стават 
реалност, защото са част 
от визията за максимално 
бързо връщане към нор-
малността. 

на градовете. Основна 
териториална локализа-
ция за прилагане на ре-
зултатите от проекта и 
същевременно обект на 
изследователска дейност 
са северните крайград-
ски зони, защото те са 
естественият и логичен 
териториален ресур за 
развитие на града. 

Проектът ще предложи 
мерки и начини за изграж-
дане на зони за жилищно 
обитаване от нов тип, 
и създаване на устойчив 
модел за урбанистично 
развитие. TURаS ще даде 
инструменти и практики  
за гъвкаво развитие и на 

други крайградски зони.
Проектът е 5-годишен, 

финансира се по Седма 
рамкова програма на Евро-
пейския съюз и възлиза на 
8 891 398,00 евро. Водеща 
организация е Универси-
тетският колеж в Дъблин, 
Ирландия. Участват още 
26 партньорски организа-
ции - университети, общи-
ни и търговски предприя-
тия от Великобритания, 
Холандия, Сърбия, Дания. 
За очакваните резултати 
разговаряме с арх. Бойка 
Къдрева, директор на-
правление „Архитектура 
и градоустройство“ към 
Столичната община.

град към покрайнините е 
напреднала. Но тъй като 
проблемите до момента 
не са така остри, както 
в държавите от Западна 
Европа, сега е идеалният 
момент да се създадат 
планове за устойчиво 
развитие на тези тери-
тории. Това е идеята и на 
проекта TURаS, който се 
осъществява съвместно 
от Столичната община 
и Варненския свободен 
университет „Черноризец 
Храбър“. 

Общината като парт-
ньор участва в изслед-
ване на казуса, свързан с 
причините, механизмите 
и последиците от некон-
тролирано разрастване 

С
ни

м
ка

 а
вт

ор
ът

Подготвят се мерки за изграждане  
на зони за жилищно обитаване от нов тип
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Повече от 140 млн. лв. ще бъ-
дат инвестирани в транспорт-
ната инфраструктура на София 
през 2014 г., което е три пъти 
повече спрямо миналата година. 
От тях 120 млн. лв. са от инвес-
тиционната програма на Сто-
личната община за изграждане 
на нови съоръжения и рехабили-
тация на част от съществува-
щите булеварди. От бюджета 
на кметството са заделени и 
около 23 млн. лв. за текущи ре-
монти и поддръжка на уличната 
мрежа. В сумата от 140 млн. лв. 
не са включени инвестициите 
за строителство на метрото 
и европейските средства за 
рехабилитация и изграждане на 
трамвайни трасета. Това съоб-
щи зам.-кметът на София Любо-
мир Христов по време на прес-
конференция по повод новата 
организация на движение заради 
изграждането на кръстовището 
на две нива на бул. „Пейо Яворов” 
и бул. „Стоян Михайловски”.

„Строителството на ес-
такадата при Семинарията се 
изпълнява в срок. В момента 
приключва работата по инже-
нерната инфраструктура. Из-
градени са близо 1 км нов во-
допровод и 1,5 км канализация, 
както и около 600 м електроп-
реносна и комуникационна мре-
жа. Пешеходният подлез под бул. 
„Никола Вапцаров” е изпълнен на 
50%. Започва следващият етап 
от реализацията на кръстови-
щето. Той ще включва издигане-
то на подпорните стени, пило-
тите и носещата конструкция 
на съоръжението, което ще пре-

минава над бул. „Симеоновско 
шосе”. Със стартирането на 
дейностите се въвежда нова ор-
ганизация на движение, която ще 
продължи до началото на март. 
Предвижда се значително сте-
сняване по булевардите „Никола 
Вапцаров” и „Пейо Яворов” с по 
една лента в посока. Променени 
са и частично маршрутите на 
две автобусни линии от град-
ския транспорт - с номера 88 
и 67. По направлението по бул. 
„Стоян Михайловски” и бул. „Си-
меоновско шосе” реорганизация 
няма да има”, посочи Христов.

По думите му строител-
ството на кръстовището на 
две нива на бул. „Пейо Яворов” 
и „Стоян Михайловски” тряб-
ва да приключи до края на юли. 

Проектът предвижда и още два 
етапа, които ще започнат през 
есента. Изграждането на връз-
ката на бул. „Никола Вапцаров“ 
с ул. „Сребърна“ при ул. „Стоян 
Дуков“ и разширението на бул. 
„Черни връх“ от ул. „Сребърна“ 
до Околовръстния път.

В тазгодишната програма за 
ремонтни дейности на Столич-
ната община са включени бул. 
„Овча купел”, „Никола Мушанов” 
и „Сливница” в района на „За-
харна фабрика”. Рехабилитация 
ще се извърши и по ул. „Георги 
Раковски” в участъка между бул. 
„Княз Александър Дондуков” и ул. 
„Козлодуй”. 

„Планираме в края на март да 
започнат основните ремонти на 
двата моста на бул. „Цариград-

ско шосе” - над 4-ти км и над бул. 
„Александър Малинов”. След като 
съоръженията бъдат възстано-
вени, ще се направи рехабилита-
ция и на пътните платна между 
тях. По време на ремонтните 
дейности движението по бул. 
„Цариградско шосе“ няма да бъде 
спирано”, допълни зам.-кметът.

Строителството на метро-
станцията на кръстовището 
на бул. „Черни връх” и ул. „Сре-
бърна” заедно с 1,5 км тунелен 
участък трябва да стартира 
в края на февруари, стана ясно 
още по време на пресконферен-
цията в Столичната община. С 
изграждането на този участък 
от метрото ще се финализира 
удължаването на втората линия 
на подземната железница. Про-

ектът трябва да приключи до 
есента на 2015 г. Любомир Хри-
стов посочи, че разширението 
на първия лъч по бул. „Алексан-
дър Малинов” в жк „Младост” се 
движи по график. Към момента 
строителството е изпълнено 
на 40%. Продължават изкопни-
те работи по метростанциите 
и изграждането на конструк-
циите. Разширението на бул. 
„Александър Малинов” и рехаби-
литацията на пътното платно с 
прилежащите обекти ще започ-
не през пролетта на 2015 г.

През 2014 г. ще бъде направе-
на и първа копка на кръстовище-
то на две нива на Лъвов мост. 
В края на февруари проектът 
трябва да получи разрешение 
за строеж, а изпълнението ще 
стартира в началото на проле-
тта. До края на годината ще 
започне и строителството на 
естакадата на бул. „България” и 
бул. „Гешов”. В момента приключ-
ва проектирането и се финали-
зират градоустройствените 
процедури. Любомир Христов ко-
ментира, че реализацията на ес-
такадата се е забавила, защото 
обектът е сложен и е свързан с 
още два проекта. Предстои ре-
хабилитация на трамвайното 
трасе по бул. „България” и из-
граждането на метростанция 
от третата линия на подзем-
ната железница. Стиковането 
на тези три големи проекта е 
отложило старта на строител-
ството на кръстовището на 
две нива на бул. „България” и бул. 
„Гешов”. Проектът за рехабили-
тацията на трамвайното трасе 
ще стартира пръв. Формалните 
процедури по него трябва да при-
ключат до средата на февруари 
и ремонтните дейности да за-
почнат.

Строителството на естакадата при Семинарията приключва през юли 

Зам.-кметът по 

транспорта Любомир 

Христов представи 

организацията на 

движението във връзка 

със започналата работа по 

кръстовището на две нива 

на бул. „Пейо Яворов” и бул. 

„Стоян Михайловски”

Снимка Денис Бучел

Пътен надлез „Скобе-
лева майка“ в Пловдив ще 
бъде реконструиран през 
тази година. Съоръжение-
то е разположено на път 
I-8 и е от изключително 
значение за града и на-
ционалната пътна мрежа. 
Състоянието на надлеза 
е тежко и той е затворен 
повече от година. Движе-
нието се осъществява 
само под надлеза, където 
преди време беше положен 
нов асфалт. В обекта ще 
бъдат инвестирани около 
4 млн. лв. Стойността на 
ремонта е близо 2,8 млн. 
лв. Останалите средства 
по проекта са предвидени 
за преасфалтиране и из-
граждане на нова лента на 
бул. „Цариградско шосе“.

В момента община 
Пловдив провежда про-
цедура за избор на стро-
ител. Очаква се рекон-
струкцията на надлез 
„Скобелева майка“ да за-
почне през пролетта. Тя 
ще се изпълнява на няколко 
етапа. Първият ще включ-
ва основен ремонт на съ-
оръжението и подпорни-
те стени към него. Ще 
бъде положен нов усилващ 
пласт бетон В 30 за пло-
чата и В 35 за тротоар-
ния блок. Заложени са още 
ремонт на главни греди, 
колони и лагери, както и 
полагане на хидроизола-
ция, асфалтобетон и мон-
таж на фуги. Ще бъдат 
подменени отводнители 
и торкрет по връхната 

конструкция. Ще се мон-
тират нова еластична 
ограда и парапет. Пред-
вижда се подмяна на всич-
ки стълбове и конзоли, 
улични осветителни тела, 
захранващи кабели.

По проекта ще се из-
върши и текущ ремонт и 
преасфалтиране на бул. 
„Цариградско шосе” в учас-
тъка от надлез „Скобелева 
майка” до кръстовището с 
бул. „Освобождение”. Тре-
тият подобект е стро-
ителството на лента за 
ляво завиване на бул. „Ца-
риградско шосе” към бул. 
„Освобождение”. Третата 
лента ще бъде изградена, 
за да могат идващите от 
надлеза коли да правят по-
лесно ляв завой към бул. 

„Освобождение” за кв. „Тра-
кия”. В момента лентите 
там са две и непрекъсна-
то има задръствания. Пла-
нираният срок за изпълне-
ние на строителството е 
550 календарни дни.

Ремонтът на надлез 
„Скобелева майка“ тряб-

ваше да бъде извършен 
през 2013 г. Община Плов-
див обяви обществената 
поръчка, която впослед-
ствие беше прекратена 
през миналата година с 
решение на общинския 
съвет. Причината е, че 
заложените 1,5 млн. лв. 

за ремонта на съоръже-
нието се оказаха недос-
татъчни. Общинският 
съвет разпредели парите 
за обекта за рехабилита-
ция на участъци от други 
две пловдивски улици - ул. 
„Димитър Талев” и ул. „Бо-
гомил”.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

В. „Строител“ е носител  
на годишната награда  

на Националното 
сдружение на общините 

в Република България 
(НСОРБ)  

в категория 
„Печатни медии“

Г-н Козарев, в ново-

годишното си привет-

ствие към жителите на 

общината твърдите, 

че изминалата година е 

била „трудна, но успеш-

на”. Обяснете по-под-

робно.

2013 г. беше година на 
изключително мащабно 
строителство в цялата 
община. Година, която мо-
ите съграждани ще запом-
нят с това, че за цялото 
съществуване на община-
та и на Пещера като град 
такива строителни дей-
ности не са извършвани. 
2013 г. ще бъде записана 
в историята на региона, 
ако не със златни букви, 
то поне с напрегнати-
те строителни делници. 
И празници, бих добавил, 
защото естеството на 
работата предполагаше 
сливане на дните, за да 
можем в края на година-
та да отчетем достоен  
финал.

Става дума за благо-

устрояването на общи-

ната, на града и на двете 

съставни села Радилово 

и Капитан Димитриево.

Да, става дума за ре-
шаването на генерален 
инфраструктурен проблем 
на нашата община. Това, 
което обществеността 
не знае, но чрез уважа-
вания от мен в. „Стро-
ител” моите колеги от 
страната, работещите 
в националните агенции, 
в министерствата, а и 
в Европейския съюз сега 
ще научат, е, че след при-
ключване на работата по 
водния цикъл - подмяна и 

строителство на 45 км 
водопровод и 40 км кана-
лизация с ПСОВ в града, 
в нашите две села, кои-
то преди малко споме-
нахте, и в летовището 
Св. Константин, станах-
ме единствената община 
в България с изцяло нова 
водопроводна и канализа-
ционна система. Цената 
на проекта за града беше 
около 26 млн. лв., а за се-
лата - още 17 млн. лв. На-
шето съфинансиране беше 
2 650 000 лв.

Не мога да не вметна, 

че на идване нашият екип 

премина през с. Радилово 

и сам се убеди по прясно 

положения асфалт как-

ва работа е извършена 

по ВиК мрежата. И дру-

го - на много места и в 

селата, а и тук, в града, 

се виждат познатите 

пояснителни табели, 

от които се разбира, че 

имате много спечелени и 

реализирани европейски 

проекти.

Един от проектите 
привидно е малко извън те-
матиката на вашия вест-
ник, но има по-различно 

звучене за общината като 
цяло. А и следствията от 
неговото развитие ще 
рефлектират върху целият 
икономически подем на об-
щината и в разрастване-
то на строителните дей-
ности в частност. Става 
дума за етнофестивала, 
който през 2014 г. ще има 
своето трето издание, и 
амбициите ни са да ста-
не международен. Имаме 
надеждата от Брюксел да 
спечелим 150 000 евро, за 
да може в това начинание 
да участват четири общи-
ни - нашата, една от Бос-

на, с която имаме подписан 
меморандум, една от стра-
на, членка на ЕС, а за чет-
въртата водим разговори.

Искам правилно да бъда 
разбран – това наше на-
мерение в никакъв случай 
не е самоцел, хрумване на 
кмета и на неговия екип. 
В момента реализираме 
голям проект по линия на 
туризма за експониране 
на крепостта Перистера. 
Доц. д-р Бони Петрунова, 
зам.-директор на Нацио-
налния археологически ин-
ститут с музей при БАН, и 
археолозите, работещи с 
нея, вече са открили нови 
28 помещения и над 40 
питоса (огромни делви), 
златни монети, както и 
голямо количество долиу-
ми (гърнета за съхранение 
на зърно или вода). 

Всичко това, а и други 
експонати искаме да пока-
жем на хората в самата 
крепост, която е строена 
през IV в. от н.е.

Скоро се надявам да 
проучим централната 
част на крепостта, къде-
то вероятно се намира и 
жилището на кастрофи-
лакса – управителя й. Спо-
ред специалистите наша-
та Перистера вероятно 
ще се окаже най-богати-
ят археологически обект 
в страната. Проектът е 
за възстановяване, рекон-
струкция и консервация  
на обекта и се надяваме 
в края на пролетта да го 
отворим за любознател-
ните хора и гостите на 
града. Ще настояваме 
крепостта да бъде вклю-
чена като едно от 10-те 
чудеса на България. Това 
е невероятна по мащаби-
те си и по историческото 
си значение постройка, с 
която в близко бъдеще за-
кономерно ще се гордеем. 

Затова твърдя през 
годините и като общин-
ски съветник, а сега и 
като кмет, че туризмът, 
включително и етнофес-
тивалът, за който вече 
споменах, ще се явяват 

допълнителни мотори за 
развитието на икономи-
ката на общината, вклю-
чително и строителство 
на къщи за гости, на хо-
телска база, на други ат-
рактивни обекти, които 
ще бъдат в допълнение на 
градския пейзаж.

Всичко това ще се от-
рази благоприятно и върху 
постъпленията в бюдже-
та на общината. 

Пещера - това е къс 
от рая. Казвам го с гор-
дост, но и с увереност, че 
можем да направим още за 
града. 

Вярно е – тук имате и 

уникална крепост, и при-

казни пещери, невероят-

на природа, паметници 

на културата, летови-

щето Св. Константин 

на 1350 м надморска ви-

сочина.

За летовището досе-
га не стана дума. Това си 
е едно голямо село само 
на някакви си 15-ина км 
от града. Със своите 
над 1200 частни вили, хо-
тели и почивни бази то 
е курорт със завършена 
инфраструктура. Освен 
това е само на 5 км от 
язовир „Батак”, където 
има отлични възможнос-
ти за водомоторни спор-
тове. Водната база също 
е реновирана по европей-
ски програми. Още имаме 
римски пътища и мостове, 
друга крепост, която ще 
експонираме в бъдеще.

А, и да не пропусна - в 
нашето Капитан Дими-
триево има антична моги-
ла, която доказва, че тук 
е била най-старата циви-
лизация на света. Макар и 
малка община, имаме всич-
ко онова, за което моите 
колеги в страната могат 
само да мечтаят. Бог е 
бил щедър към Пещера, а 
хората й заслужават всич-
ко това.

Да излезем малко из-

вън природните даденос-

ти и да продължим към 

Георги Сотиров

Община Пещера е разположена в предпла-
нините на Родопите, на границата с Горно-
тракийската низина. По дефилето на Стара 
река минава пътят, който свързва община-
та със селата Бяга, Исперихово, Ново село и 
Пловдив на изток, на югоизток - с Брацигово, 
а на запад - с Батак, Велинград и Доспат и 
язовирите „Батак“, „Беглика“, „Широка поляна“ 
и „Доспат“. Това е географската справка за 
представянето на общината. Необходим е и 
кратък поглед към миналото, защото Пещера 
е селище с твърде стара и интересна исто-

рия. Възникването му в котловината е стана-
ло през втората половина на IV век пр.н.е. Сви-
детелство за това са откритите останки от 
хилядолетна култура - строителни матери-
али, кюпове с обгорено жито, оръжия, оръдия 
на труда, монети, накити, култови предмети, 
саркофази, останки от пътища, мостове, кре-
пости. 

Във възрожденската епоха е извършено ог-
ромно строителство от майсторите на пе-
щерската архитектурно-строителна школа. 
Тяхно дело са монументалните църкви „Св. Ди-
митър“, „Св. Петка“ и „Св. Богородица“ в града, 
„Св. Марина“ в Пловдив, „Св. Богородица“ в Па-

зарджик и часовниковата кула в Пещера.
Църквата „Св. Димитър“ е един от малкото 

запазени паметници от епохата на Възражда-
нето в България. Технологичният подход при 
строежа й е аналогичен на този при изгражда-
нето на най-големите култови сгради от XIX в. 
За всичко това стана дума в разговора ни с 
кмета на общината Георги Козарев, който се 
оказа възпитаник на едно от най-популярни-
те строителни училища в страната - това 
в Брацигово.

В началото на годината кметът на Пе-
щера определи града като „късче от рая”, за 
което си заслужава да се работи.

Кметът Георги Козарев:

Георги Козарев е роден на 21 април 

1953 г. в Пещера. От 1991 г. се занимава 

с бизнес. Два мандата, в продължение на 

осем години, е общински съветник. Член е 

на Националното сдружение на общините в 

Република България. Управлява Пещера по-

вече от две години. Женен, с две дъщери и 

трима внуци.

Снимки авторът
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И НСОРБ

образователната инфра-

структура. 

Съгласен. Всички наши 
учебни заведения, детски 
градини и други общински 
сгради са 100% санира-
ни, било със средства от 
Международен фонд „Коз-
лодуй”, било по различни 
европейски проекти. 

Правилно сте забеляза-
ли на идване, че указател-
ните табели за работа по 
обекти сякаш са осеяли и 
улици, и градинки, и сгради. 
Може би трябва да споме-
на  реновирането на цен-
тралния градски парк и на 
други 7 квартални гради-
ни за отдих на хората, за 
развлечение на децата и 
пенсионерите. Успяхме да 
ремонтираме и три кило-
метра улици с подмяна на 
пътното легло, на настил-
ката, бордюрите, трото-
арите и т.н. Вкарахме и 
кабелната система в съ-
ответни канали. С други 
думи -  всичките ни парко-
ве са обновени с европей-
ски пари и предоставени 
на хората. След завърш-
ването и на централния 
парк заявих пред моите 
съграждани, че амбиция-
та ми като кмет е зеле-
ните площи да станат 
истинските бели дробове 
на града. 

Д а ли  о с т ана  о щ е 

нещо, с което вашата 

община е по-различна от 

другите в страната?

Остана. Всяка седмица 
се срещате с моите коле-
ги из общините. Да сте 
чули някъде да има три 
вида водоснабдяване? Ние 
имаме питеен водопровод, 
отделно напояване със 
стопанска вода от язовир 
и друго чрез вода от сон-
дажен кладенец, т.е. зеле-
ният ни град ползва тези 
природни богатства прак-
тически без пари. И зато-
ва нашите паркове винаги 
са свежи, красиви и зелени.

Дори и големият шад-
раван ползва такава вода. 
Изградихме поливна сис-
тема и на крепостта, 
защото лятото това е 
необходимо. В района на 
Перистера има 40 дка 
парк и водата там прос-
то е задължителна. До-
веждането й беше сложно 
строително изпълнение, 
но се справихме. С други 
думи, поддържаме екорав-
новесието без пари - с 
вода от язовира и от един 
каптаж, където ще напра-
вим допълнителна помпена 
станция за всеки случай. 

Всичко това е свърза-

но и със строителство-

то. Известно е, че има и 

пещерска архитектурно-

строителна школа. Вие 

самият сте от браци-

говското  строително 

училище.

Със строителство-
то са свързани и нашите 
църкви, много от които 

паметници на културата 
от национално и местно 
значение. Такава е „Св. Ди-
митър”, която е собстве-
ност на Пловдивската 
митрополия. Там продъл-
жават реставрационни-
те работи, 
н о  т о в а  е 
сложна и де-
ликатна ма-
терия, която 
с митропо-
лит Николай 
се опитваме 
да  изведем 
докрай. Това 
е света оби-
тел, строена 
от пещерски 
майстори в 
1820 г. 

И м а м е 
още две ин-
тересни църкви и седем 
параклиса, строени по 
различно време, които са 
отворени за вярващите 
християни от нашето око-
ло 19-хилядно население. 
Тук искам да уточня, че в  
общината има истински 
етнически конгломерат 
– в региона живеят бълга-
ри, роми, турци, гърци. Те 
всички имат своите хра-
мове.

И за всички тях гри-

жата на общината е все-

кидневна?

Хората за това са 
гласували. И още – пред-
стои публично обсъжда-
не на ПУП на общината. 
Той е свързан с концеп-
цията за експониране на 
крепостта над града и 
предполага решения за 
обслужване на туристи-
те, които ще дойдат, за 
да се насладят на Перис-
тера. Този ПУП предвиж-
да строителството на 
хотел със 17 стаи, други 
три сгради за гости, ули-
ца на старите занаяти, 
музей и театър на откри-
то, археологическа екс-
позиция, спортна зала, 
кафенета, зоологически 
кът, паркинг, т.е. общин-
ската администрация 

подхожда отговорно и 
перспективно. Разбира-
нето, че експозицията 
на крепостта Перисте-
ра ще промени облика на 
общината, се споделя от 
всички. И работим това 

да се случи в най-скоро 
време.

Разбира се, но за това 

са нужни и инвестиции.

Факт.  Към днешна 
дата сме един от 67-те 
града в България, включе-
ни в Оперативна програ-
ма „Региони в растеж”, и 
чакаме само одобрението 
на Брюксел. Това значи, че 
имаме 12 млн. лв., с които 
ще решим останали от 
предишния програмен пе-
риод проблеми. 

С тези пари можем да 
ремонтираме улиците, 
които бяха засегнати при 
изграждането на водния 
цикъл и някои от тях сега 
не са в добро състояние.  
Подготвяме проекти, ак-
туализираме ги, работим 
по разчетите за интег-
рирания план за градско 
възстановяване и разви-
тие на община Пещера. 
В началото на пролетта 
ще станат ясни посоки-
те, в които ще доразвива-
ме града и прилежащите 
села, както и проектите, 
с които ще кандидатства-
ме за европейско финанси-
ране през 2014 - 2020 г. 

Аз съм на чисто с про-
фесионалната си съвест, 
защото винаги съм бил 

о т к р и т  с 
хората, съ-
действал съм 
във всичко об-
щественост-
та да бъде 
информирана 
за намерения-
та на админи-
страцията и 
ефектът от 
работата ни 
се вижда.

Как ще коментирате  

работата на промишле-

ните предприятия в ре-

гиона? Някои от тях са 

знакови за страната.

Ако мимоходом споме-
нем само слогана „Мека 
топлина”, ще стане ясно, 
че Пещера е популярно име 
в цялата страна, във все-
ки град, село и магазин. Но 
далеч не е само това.

С около 700 работни 
места е „Биовет” - Пе-
щера, който е основан 
през 1961 г. в града ни 
като Завод за микроби-
ални препарати. Днес 
компанията е водещ ев-

ропейски производител 
на фуражни добавки, пре-
микси, активни субстан-
ции и готови лекарстве-
ни средства за лечение, 
профилактика и подобря-
ване здравето и продук-
тивността на животни-
те. Фирмата разработва 
междинни продукти и 
активни субстанции и 
за  фармацевтичната 
промишленост. Добре се 
представят и дървооб-
работващите фабрики. 
Разбира се, нашият град 
е и с особено големи тра-
диции в производството 
на обувки. Известно е, че 
в близкото минало завод 

„Васил Мулетаров” беше 
сред най-големите обув-
ни заводи в страната, а 
днес в него работят над 
500 души. Неговите ка-
дри спомогнаха да стар-
тира дейността и на 
няколко солидни фирми в 
този бранш, които пре-
ди това дадоха хляб на 
строителния бранш за 
построяването на нови-
те си халета или рекон-
струкцията на същест-
вуващи сгради.

Стимулираме бизнеса 
по всякакъв начин. На го-
лата поляна първо идват 
строителите, следват 
ги монтажниците на обо-
рудването, после влизат 
настройчиците и високо-
квалифицираните работ-
ници. Характерното за об-
щината е, че процентът 
на безработицата, около 
11 на сто, се формира от 
нискоквалифицирани и нис-
кообразовани хора.

Гръбнакът на нашата 
икономика е ясен, той е на 
светло и това е днешната 
ни гордост. 

Гората като поминък 

и бизнес? 

Това е най-трудният 
въпрос от цялото интер-
вю. До 26 декември 2010 г. 
имахме признати общин-
ски гори, а след това с 
решение на съда те пре-
минаха към Министер-
ството на земеделието и 
храните. Това се отнася 
и за летовището Св. Кон-
стантин. От втория ми 
работен ден като кмет 
на общината проблемът 
с нашите гори е основен 
в дейността на админи-
страцията. Ходил съм във 
всички министерства, 
които по някакъв начин 
имат отношение към те-
мата. Само в регионално-
то съм имал седем срещи 
с един от зам.-министри-
те, който е натоварен с 
нашия проблем. Разговарял 
съм с предишния и със се-
гашния министър на това 
ведомство, с представи-
тели на Министерството 
на земеделието и храните, 
на различните агенции, ка-
дастъра и къде ли не.

Все пак какво трябва 

да стане?

От горския фонд тряб-
ва да се изключи поне 
територията на урбани-
зираното селище Св. Кон-
стантин. Сега излиза, че 
вилите на хората, пов-
тарям, те са над 1200 
на брой, са незаконни. По 
наше настояване в Народ-
ното събрание е внесено 
предложение за промяна на 
Закона за горите в част-
та, за която се борим, и се 
надявам на разумно пове-
дение на депутатите. И 
още нещо, докато горите 
бяха общинска собстве-
ност, всяка година от 
стопанисването и лесо-
въдското ползване има-
хме чиста печалба близо 
300 000 лв. 

Какво бихте казали в 

заключение?

Искам да уверя наши-
те съграждани, че пътят 
за развитие на общината, 
посоката е вярно зададена 
и тя няма как да се измени. 
Това ще помогне и на след-
ващите кметове само да 
надграждат. Особено в 
областта на туризма, за-
ради който очаквам успо-
редно развитие и на други 
бизнеси, строителство на 
хотелска база, на заведе-
ния, на атракциони, както 
и намаляване на безрабо-
тицата. 

За да стане ясно на 
какво се надяваме от 
туризма, ще дам пример 
с общините Каварна и 
Банско, независимо че те 
са утвърдени курортни 
селища. Двете имат при-
ходи от местни дейности 
към 25 млн. лв., а ние – 3 
млн. лв. Предимствено-
то развитие на туризма 
трябва да ни приближи 
към тези градове. 

И Пещера има покрит мост

Градският парк
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Милко Недялков, областен управител на Ловеч:

Ще работим за осъществяване на идеята 
за строителство на язовир „Черни Осъм“

Свилена Гражданска

Г-н Недялков, кои са 

основните приоритети 

на оглавяваната от вас 

администрация?

Задачата ни е да осъ-
ществяваме държавната 
политика в регионите. Но 
навсякъде нещата имат 
своята специфика. Ло-
вешка област е част от 
Северозападния регион, 
който, както е известно, 
е с най-сериозни проблеми 
на картата на Европей-
ския съюз. Неслучайно с 
разбирането и помощта 
на правителството и на 
вицепремиера Зинаида 
Златанова районът е взет 
под особено внимание за 
програмния период 2014 
- 2020 г. Заедно с Видин, 
Враца, Монтана и Плевен 
ние търсим своето място 
с помощта на интегрира-
ните териториални ин-
вестиции, които ще имат 
задача да възродят този 
край на България. Както 
е известно, той се харак-
теризира с тежка иконо-
мическа ситуация, дава 
нисък брутен вътрешен 
продукт, обезлюдява се и 
има куп социални и демо-
графски проблеми. В мо-
мента се  уточняват про-
ектите, които ще бъдат 
финансирани по различни 
европейски програми, как-
то и територията, която 
те ще обхванат. Нашето 
виждане съвпада с това 
на другите области, че 
основните дейности, кои-
то могат да дадат бърз 
ефект, са развитието на 
инфраструктурата и в 
частност пътната, оф-
ормянето на интересни за 
българи и чужденци турис-
тически ареали, възражда-
нето на земеделието и на 
образованието и социал-

ната дейност.
Изброените от мен 

приоритети за развитие-
то на регионите имат 
съществено значение и за 
Ловешка област. Тук тряб-
ва да продължи работата 
по ремонтирането на 
пътната инфраструкту-
ра. Същевременно трябва 
да се обновят населените 
места, не само общински-
те центрове, но и малките 
селища, които в значител-
на част бяха занемарени 
през последните десети-
летия. Вече е готов про-
ектът на интегрирания 
план за градско развитие 
и възстановяване на Ло-
веч. Определени са зоните 
за различно въздействие. 
Трябва да се поработи по-
вече за развитието на ин-
дустриално-икономическа-
та зона, която за Ловеч 
има голям потенциал. И 
заедно с това да продължи 
работата по проектите, 
които ще направят града 
привлекателно място как-
то за живеещите в него, 
така и за гостите и ту-
ристите. 

Троян също се бори да 
осъществява проекти, 
които ще подобрят усло-
вията за инвестиции 
в планинския град. Те-
тевен се преобразява, 
като реализира обекти 
не само в общинския 
център, но и в големите 
си села – Гло же не, Глого-
во, Галата, Градежница. 
Наскоро Луковит завър-
ши няколко значими про-
екта, с които подпома-
га социализацията на 
деца и младежи в риск. 
Там започна работа и по 
изграждане на водния ци-
къл на града. 

По кои инфраструк-

турни проекти работи-

те в момента?

Те не са малко, но съм 
длъжен да откроя два. 
В програмния период до 
2020 г. се очаква завърш-
ването на първия етап 
на магистрала „Хемус“ до 
пресичането й с пътя Ло-
веч - Плевен. Затова като 
областна администрация 
сме длъжни с плевенските 
си колеги да подготвим и 
доразвием комуникацията 
по пътя II-35, който свърз-
ва Дунавския регион през 
Беклемето с Южна Бъл-
гария, а работата там 
не е малко. Предвиждаме 
изграждането на обходни 
пътища както край Пле-
вен, така и през Троян, 
които не само да гаран-
тират безопасността 
на движението, но и да 
направят трасето пред-
почитано за автомобилни 
превози. С Агенция „Път-
на инфраструктура“ сме 
заложили и рехабилитация 
на участъка между Ловеч 
и Плевен. Тя се базира на 
негативния опит при по-
строяването на Дунав 
мост-2, преминаването 
през който се затрудня-
ва от лошата довеждаща 
инфраструктура. От Ло-
веч и Плевен виждаме, че 

магистралата би имала 
своя смисъл, ако с нейно-
то изграждане пълноценно 
функционират и пресича-
щите я пътища. Още по-
вече че трасето Никопол 
– Плевен – Ловеч продъл-

жаващо през Кар-
лово - Пловдив, е 

най-прекият път до Бяло 
море и той е бил известен 
още на римляните.

Смятаме, че е акту-
ална и другата наша идея 
– за изграждане на язовир 
„Черни Осъм“, откъде-
то да се водоснабдяват 
три града – Троян, Ловеч, 
Плевен, и още 28 селища. 
Разбираемо е, че тази 
инвестиция ще струва 
десетки милиони левове, 
но тя ще гарантира ка-
чеството на живот на хо-
рата от двете области. 
Не отричам, че строи-
телството на канализа-
ционни и пречиствателни 
съоръжения е приоритет 
на Европейския съюз, кой-
то трябва да се спазва. 
Но през изминалия планов 
период до 2013 г. твърде 
много средства бяха вло-
жени в тази сфера, без 
да се отчита жизнената 
необходимост от доста-
вянето на питейна вода 
с високи качества. Това 
не важи само за хората в 
поречието на Осъм. Про-
блеми имат жителите на 

общините Ябланица и Лу-
ковит. Ние търсим пъти-
ща за разрешаването на 
тези трудности. Именно 
заради това преди месец 
областният съвет за раз-
витие прие мастерплана 
за реформиране на ВиК 
сектора в района. Според 
него в дългосрочен план са 
необходими инвестиции 
за близо половин милиард 
лева. 

Готови ли са общини-

те в района за следващия 

програмен период?

Областната страте-
гия за развитие е приета 
навреме. Тя дава възмож-
ност на осемте общи-
ни да разработват и да 
приемат своите планове 
до 2020 г. Моите преки 
наблюдения върху рабо-
тата на местните вла-
сти ми дават основание 
да мисля, че вече всяка 
една от тях е натрупала 
достатъчен потенциал 
да бъде активен фактор 
при осъществяването на 
своите цели в програмния 
период до 2020 г. Това се 
показва на първо място 

от плановите документи, 
създадени от отделните 
администрации, от поу-
ките, които са направени 
от осъществените досе-
га проекти и от целите, 
които си поставят отдел-
ните общини. Слабостта, 
която искам да откроя, е, 
че са малко обектите, 
които се осъществяват 
от няколко общини за-
едно. Че още трудно се 
намира този интегриран 
подход, който да обедини 
усилията дори на малки-
те при осъществяването 
на проекти със значим 
ефект. Именно тук виж-
дам ролята на областна-
та администрация, която 
чрез диалог да координира 
действията и постигане-
то на взаимен интерес. 

За моя радост всички 
местни власти в района 
са изключително активни 
в процеса за усвояване на 
европейски средства. В 
9/10 от случаите те раз-
читат на европейските 
средства за изграждане-
то на своята инфраструк-
тура. Дори човек пътьом 
да премине през Априлци, 

Снимки ОА - Ловеч

Милко Недялков e роден през 1956 г. 

Завършва журналистика в СУ „Св. 

Климент Охридски”. През годините 

е редактор на регионални 

вестници и кореспондент на 

централни медии за област 

Ловеч. В периода 2003 - 2011 г. е 

председател на Общинския съвет 

в Ловеч. От юни 2013 г. е областен 

управител на Ловеч.
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Троян, Ловеч, Летница, 
Угърчин, Тетевен, Яблани-
ца и Луковит, ще може да 
види скорошния ремонт на 
значителна част от пъти-
щата. Програмата за раз-
витие на селските райони 
преобрази и малките на-
селени места в Летнишко, 
Угърчинско, Луковитско и 
край Ябланица. По-трудно 
се кандидатстваше с про-
екти за селата в т.нар. 
градски общини – Ловеч и 
Троян.

 Задача за областните 
ръководства е през след-
ващия програмен период 
тази несправедливост да 
бъде коригирана, за кое-
то имаме разбиране от 
страна на правителство-
то и особено на регионал-
ния министър Десислава 
Терзиева. Мисля, че в осъ-
ществяването на тази 
идея общините намериха 
своето място, и се надя-
вам, че техните усилия ще 
се увенчаят с успех през 
следващия програмен пе-
риод. 

Вече имаме и добрите 
примери в община Летни-
ца. Там бяха осъществени 
значителен брой европей-
ски проекти. Те дадоха 
възможност на местната 
власт да задели собстве-
ни средства за реализира-
нето на една отдавнашна 
идея. Така с 300 хил. лв. от 
бюджета й беше изграден 
плувен басейн недалеч от 
минералните извори край 
село Крушуна. С това се 
направи още една стъпка 
за реализирането на ком-
плекс от туристически 
атракции край известни-
те Крушунски водопади.

Каква е ситуацията с 

процедурите при провеж-

дането на обществени-

те поръчки?

Като областен управи-
тел намирам за погрешно 
разбирането, че трябва да 
стоим далеч от контро-
ла при провеждането на 
търговете в отделните 
общини. Засега ние мо-
жем само да подпомагаме 
диалога между местните 
власти и управляващите 
органи при наложените 
санкции заради грешки 
при тръжните процеду-
ри. А тези санкции не са 
малки. За община Троян те 
надхвърлят 3 млн. лв., а за 
Ловеч са близо 900 хил. лв. 

Как подпомагате ра-

ботата на местните 

власти?

За няколко месеца със-
тавихме три механизма за 
съвместна работа с тях. 
Първият е във връзка с не-
малките проблеми, които 
са се натрупали през го-
дините относно разделя-
нето на държавната и об-
щинската собственост. 
В диалог с общините бяха 
конкретизирани местни-
те потребности. В Ло-
веч се направи преглед 

на атрактивни имоти в 
архитектурно-историче-
ския резерват „Вароша“, 
част от които ще бъдат 
предоставени за управле-
ние и стопанисване на 
Регионалния исторически 
музей, на Художествена-
та галерия и на община-
та. Сега се уточняват 
над 100 обекта, искани за 
стопанисване от мест-
ната власт в Тетевен. 
Луковит също получи за 
управление атрактив-
ни имоти в центъра на 
града. С кметовете на 
общините и населените 
места областната адми-
нистрация е в постоянен 
диалог при откриването 
на възможности за ин-
вестиции. Става дума за 
имоти като тези в бивши-
те текезесета, които са 
държавна собственост. В 
техните граници могат 
да бъдат създадени малки 
предприятия, разкриващи 
по няколко десетки работ-
ни места. Това за селата 
е от особено значение. 

Сериозна крачка беше 
направена при уеднаквява-
нето на методиката, по 
която общините калкули-
рат и начисляват такса 
битови отпадъци. По ини-
циатива на областната 
управа проблемът бе раз-
искван на няколко срещи с 
участието на представи-
тели на министерствата 
на финансите и на окол-
ната среда и водите, на 
Националното сдружение 
на общините в Републи-
ка България, депутати и 
местни власти. Станови-
щата, които бяха приети, 
намериха своето отраже-
ние при изменението как-
то на Закона за местните 
данъци, така и на норма-
тивната база за управле-
нието на отпадъците. 

Третият механизъм е 
пряко свързан с подобря-
ването на работата на 
общинските съвети. При 
него не сме пасивен свиде-
тел в процеса на вземане 
на решенията от местния 
парламент, а методически 
ги подпомагаме в тяхната 
работа. С това се цели 

областният управител да 
не упражнява само своите 
правомощия по спирането 
и връщането на решени-
ята на общинските съ-
вети, а превантивно да 
работи за тяхното подо-
бряване в съответствие 
със законовите норми. 
Сами разбирате, че диало-
гът с общините е основна 
форма за осъществяване 
на нашето взаимодейст-
вие при управлението на 
региона.

Как се развива път-

ната инфраструктура в 

областта?

Пътната инфраструк-
тура в областта има 
своите сериозни пробле-
ми. От рехабилитация се 
нуждаят над 60% от пъ-
тищата. С идването си 
като областен управител 
заварих и ситуацията с 
пропадналия транспортен 
мост. Разрушението за-
трудняваше движението 
по основната пътна връз-
ка на областния град със 
Северна България. Бяха 
положени сериозни усилия 
от страна на институци-
ите. Този случай показа, че 
когато се работи в син-
хрон областната управа, 
общината, пътната аген-
ция, Министерския съвет, 
може да се постигне забе-
лежителен резултат.  

Покрай инцидента с 
транспортния мост бе 
направен преглед на съ-
оръженията в цялата 
област. Резултатите, 
констатирани от компе-
тентната комисия, показ-
ват, че превантивната 
работа за предотвратя-
ването на аварии трябва 
да бъде значителна. Това 
означава средства, които 
да се заделят всяка годи-
на в бюджетите на общи-
ните и държавата. Никой 
не може да каже, че това 
ще бъдат пари, хвърлени 
на вятъра. Напротив, опи-
тът показва, че своевре-
менната профилактика и 
заздравяването на пътни 
участъци и на мостови 
съоръжения спестяват 
много средства за бъ-

дещи периоди. Приключи 
работата по проекта за 
рехабилитация на пътя 
между селата Казачево 
и Дебнево. Този участък, 
свързващ курортното се-
лище Априлци с главния 
път София - Варна, днес е 
трасе, гарантиращо без-
опасност на движение-
то и приятно пътуване. 
Като него бихме искали 
да направим и останали-
те третокласни и чет-
въртокласни пътища в 
областта. 

Как протича взаимо-

действието ви с област-

ното представителство 

на Камарата на строи-

телите в България?

Нямаме никакви про-
блеми. Искам да подчер-
тая, че ОП на КСБ - Ловеч, 
не само подпомага рабо-
тата на областната ад-
министрация по ключови 
проекти, но ни подсеща и 
за интересни инициативи. 
Така например възприехме 
идеята на браншовата 
организация за по-широко 
въвеждане на инженерин-
га при ремонта и строи-
телството на различни 
обекти. Този метод не 
само спестява значител-
на част от времето при 
реализацията на даден 
проект, но и повишава от-
говорността на строите-
ли и проектанти в тяхна-
та работа. Важно е да се 
разбере, че в този метод 
има и изконна българска 
традиция: така е постро-
ен от Уста Колю Фичето 
прочутият Покрит мост 
– една от гордостите на 
Ловеч.

Какво ще пожелаете 

на строителите през но-

вата година?

Повече работа. Защо-
то когато те имат какво 
да строят, това е гаран-
ция, че България е започ-
нала да излиза от кризата, 
което от само себе си го-
вори за повече доходи, за 
по-добра реализация на 
младите хора, за по-пъл-
ноценна почивка, за повече 
сбъднати мечти.

Царевец чака пари за ремонт. Нужните средства 
са над 150 000 лева. От най-бърза реконструкция се 
нуждаят четири обекта в крепостта, заяви дирек-
торът на Регионалния исторически музей във Велико 
Търново Иван Църов. Това са първата и третата 
порта, част от южната напречна стена, както и 
раннохристиянска базилика, намираща се в началото 
на комплекса. Зидовете са напукани и се нуждаят 
от фугиране.  

Ремонтите са били предвидени за миналата го-
дина, но не се намерили пари. „Сега сме включени 
в новата инвестиционна програма на общината и 
се надяваме, че този път средства ще бъдат от-
пуснати. И един от четирите обекта да поправим, 
пак ще е успех. Все пак дано изпълним програмата 
максимум”, каза Църов. 

Ремонтният проект е изпратен за одобрение и 
до Националния институт за недвижимо културно 
наследство, откъдето се чака становище. Проблеми 
има и по целия южен склон и ако не се вземат мер-
ки, до 15 години всичко може да потъне в разруха. 
Опасността идва от водата, стичаща се по хълма, 
тъй като крепостта няма отводнителна система. 
В тази зона има останки от редица средновековни 
сгради, подготвени за реставрация. Тя обаче остава 
в сферата на пожеланията. 

Болницата в Исперих ще се модернизира през 
2014 г. Финансирането е в размер на 2 милиона 
лева. В сградата ще бъде подменена дограмата 
и направена топлоизолация. Помещенията на бол-
ничните отделения, физиотерапията, както и на 
консултативно-диагностичния блок, клиничната и 
патоанатомичната лаборатория също ще бъдат 
ремонтирани. 

За хората с увреждания е предвидено да бъде 
изградена рампа, а санитарните помещения ще се 
приведат в съответствие с изискванията за дос-
тъп на инвалиди. Скоро предстои изборът на фир-
мата, която да работи по обществената поръчка. 
Очаква се ремонтът на лечебното заведение да за-
почне в началото на пролетта, като за изпълнение-
то му ще са необходими около два месеца. 

В рамките на няколко седмици община Сапарева 
баня печели втори строителен проект. Със сред-
ства по Програмата за развитие на селските ра-
йони ще бъде построен музей на археологическото 
и етнографското наследство на Сапарева баня. 
Договорът е за 200 000 евро, като не се изисква 
съфинансиране от страна на общината.

Новата постройка ще израсте до тази на закри-
тия плувен басейн. Предвидено е да бъде на два ета-
жа, като на единия ще е разположена етнографска-
та сбирка, а на другия културно-исторически музей. 
Сградата ще бъде съобразена с всички изисквания 
за съхраняване на предметите, както и за достъп-
на среда, така че хора в неравностойно положение 
също да могат да разглеждат експозициите. Плано-
вете са да е завършена до средата на 2015 година.
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Най-дългият шосеен тунел в Европа ще е през Кресненското дефиле
Лилия Христова

Без летящ старт, ка-
квито бяха обещанията, 
ще започне новият про-
грамен период за пътното 
строителство. Въпреки 
че беше създадена Нацио-
нална компания „Страте-
гически инфраструктурни 
проекти“ (НКСИП), която 
трябваше да подготви 
документите за довърш-
ването на магистралите 
„Струма“, „Хемус“ и „Черно 
море“, на практика готови 
проекти с избрани изпъл-
нители няма. Така 2014 г. 
се очертава да бъде го-
дината на договарянето 
на последния, най-сложен 
и скъп участък от пътя 
през Кресненското дефи-
ле, чието строителство 
да започне през 2015 г.

Точно както преди се-
дем години, така и сега 
„Струма“ е ключовият пъ-
тен проект за финансира-

не по Оперативна програ-
ма „Транспорт“. Вероятно 
тя ще глътне почти целия 
ресурс от около 750 млн. 
евро в пътната инфра-
структура. За да не се 
допусне грешката от пре-
дишния програмен период, 
в ход е проектирането и 
на още два обекта – пътя 
от Видин до Монтана и на 
60-километровия участък 
от магистрала „Хемус“ от 
Ябланица до разклона за 
Плевен/Ловеч. Тези про-
екти обаче ще са готови 
през 2014 г. и договаряне-
то на строителството 
им ще започне през 2015 г. 
Това стана ясно от ду-
мите на Галина Василева, 
ръководител на управля-
ващия орган на ОП „Транс-
порт“.

Затова погледите ос-
тават вперени в пускане-
то на първите търгове 
за магистрала „Струма“ и 
за отсечката от Калоти-
на до Драгоман, която ще 
се финансира по новия ин-
струмент „Свързана Евро-

па“. Плановете са общест-
вените поръчки за тях да 
бъдат обявени през тази 
година.

През декември се про-
веде публично обсъждане 
в Благоевград на идейния 
проект с избраното трасе 
на пътя през Кресненско-
то дефиле. Проектиране-
то на 64-километровата 
отсечка от Благоевград 
до Сандански е възложе-
но на обединението „Виа 
План-Амберг“, което спе-
чели търга за 2,4 млн. лв. 
още в края на 2012 г. Пър-
вият етап от работата 
му – прецизиране на из-
брания вариант и анализ 
на най-ефективната тех-
нология за прокопаване на 
тунела, е приключил. „Сега 
се работи по окончателно-
то довършване на идейния 
проект, което трябва да 
стане до април, и тогава 
ще бъдат обявени търго-
вете за строителство-

то“, уточни Асен Антов, 
изп. директор на НК „Стра-
тегически инфраструк-
турни проекти“, по време 
на публичното обсъждане. 
В него участваха проек-
тантите, кметове от ре-
гиона и граждани. 

Три търга, всеки  

на два етапа

Три търга с предква-
лификация – такива са 
плановете за изгражда-
нето на най-дългия и скъп 
участък от АМ „Струма“. 
64-километровото трасе 
през Кресненското дефиле 
е разделено на три отсеч-
ки. Едната е от Благоев-
град до Крупник, другата 
– от Крупник до Кресна и 
третата – от Кресна до 
Сандански. Всяка една от 
тези отсечки е с дължина 
по около 20 км и ще бъде 
възложена за изпълнение 
с отделна тръжна проце-
дура.

Към момента е готов 
предварителният вариант 

на проектите на двата 
надземни участъка, като 
се предвижда довършване-
то им да приключи през ап-
рил 2014 г. През втората 
половина на годината ще 
бъдат обявени търговете 
за строителство. Плани-
рано е то да започне през 
2015 г. и да приключи през 
2017 г., каза Асен Антов. 
По думите му тръжните 
процедури ще бъдат на две 
фази с предквалификация, 
така както беше избран 
изпълнителят на отсеч-
ката от Дупница до Бла-
гоевград.

В двата надземни учас-
тъка има пет пътни възе-
ла за връзка с населените 
места, обясни Даниела 
Пенева, управител на обе-
динението „Виа План-Ам-
берг“, което изработва 
идейния проект. Стра-
тегическият съветник 
по подготовката на доку-
ментите е обединението 
„Свеко-Бурда“. 

 Най-дългият шосеен тунел 

в Европа 

Обществената поръч-

ка за най-скъпия участък 
- тунела между Крупник и 
Кресна, обаче се планира 
да се проведе през 2015 г. 
Това ще е най-дългото 
подобно съоръжение в Ев-
ропа и второто в света 
от този клас, каза Огнян 
Цанев от НК „Стратегиче-
ски инфраструктурни про-

екти“. С прокопаването 
на тунела се предотвра-
тява преминаването през 
защитената територия 
„Натура 2000“. Екоконсул-
тант ще гарантира опаз-
ването на околната среда 
и защитата на редките 
животински видове. 

Все още не е решено 

окончателно дали ще има 
един или два тунела. Към 
момента плановете са за 
прокопаване на два, като 
единият ще е с дължина 
15,3 км, а другият – около 
2,6 км. Окончателното ре-
шение ще бъде взето, след 
като се направят геолож-
ките проучвания, за които 

Сега свлачища затварят пътя през Кресненското дефиле и 

затрудняват движението. След построяването на тунел, 

дълъг 15 км, това ще се избегне

Такава тунелно-пробивна машина, използвана при 

строителството на метрото в София, може да послужи и за 

изграждането на съоръжението през Кресненското дефиле

През лятото на 2013 г. започна строителството на участъка от Дупница до Благоевград на 

магистрала „Струма“

Лот 1. Долна Диканя – Дупница – в експлоатация

Дължина – 16,8 км
Начало на строителството - септември 2011 г.
Край на строителството – юли 2013 г.
Изпълнител - консорциум „Струма 1“, в който вли-
зат италианската „Импреза“ и българските „ГБС 
Инфраструктурно строителство“ и „Пътстрой 92“. 
Цена - 70,24 млн. лв. с ДДС.
Строителен надзор - „Инфраструктура - Магис-
трални пътища“ ДЗЗД - 323 280 лв. с ДДС.

Лот 2. Дупница – Благоевград – в строеж

Дължина – 37,5 км.
Начало на строителството – август 2013 г.
Край на строителството – октомври 2015 г.
Изпълнител - консорциум „Струма лот 2“, в кой-
то влизат италианската „Импреза“ и българ-
ските „ГБС Инфраструктурно строителство“  
и „Пътстрой – 92“. 
Цена - 358,72 млн. лв. с ДДС.
Строителен надзор - ДЗЗД „Обединение Струма-ПП” 
– 2,94 млн. лв. с ДДС.

Лот 3. Благоевград – Сандански – проектиране

Лот 3.1. Благоевград – Крупник 
Дължина - 21 км - от км 359 до км 377+600 или 
378+400 при п.в. Черниче, включително тунел с дъл-
жина от 2,1 км близо до Железница. 
Лот 3.2. П.в. Крупник“ - п.в. „Кресна“
Приблизителна дължина 15,2 км от км 379+600 или 
378+400 при п.в. Черниче до км 396+510 при п.в. Кре-
сна, преминава се тунелно през планински терен.
Лот 3.3. Кресна – Сандански
Дължина - 24,25 км от км 396+510 при п.в. „Кресна“ 
до 420+760.22.

Лот 4. Сандански – ГКПП „Кулата“ – в строеж

Дължина – 14,7 км. 
Начало на строителството – април 2012 г.
Край на строителството – април 2014 г.
Изпълнител – „Актор“, Гърция. 
Цена - 67,17 млн. лв. без ДДС.
Строителен надзор – „Пътинвестинженеринг“ - 
356 419 лв. с ДДС.

Снимки в. „Строител“
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През годините са извършени многобройни про-
учвания, свързани с проектирането на магистра-
ла  „Струма“. Началото е положено през 1990 г. с 
предпроектно проучване, изготвено от българско-
то проектантско бюро „Пътпроект”. То е насочено 
основно към техническата приложимост на вариан-
тите и не включва задълбочена икономическа или 
екологична оценка.

Десет години по-късно, в периода 2000-2002 г., 
на италианската компания SPEA Ingegneria Europea 
е възложено да изготви предпроектни проучвания, 
предварителен ОВОС, проект и тръжна документа-
ция за магистрала „Струма”. SPEA изготвя много 
варианти на трасето (до голяма степен използвай-
ки като база работата на „Пътпроект”), плюс вари-
анти, при които се избягва Кресненското дефиле. 
Проучването включва прогнози на трафика, оценка 
на разходите, анализ ползи-разходи, мултикрите-
риен анализ, предварителен ОВОС и др. Проучване-
то на SPEA не включва еднакво подробен анализ на 
всички участъци.

Успоредно с работата, извършена от SPEA, 
българската проектантска фирма „Краси-Бо” (през 
2002 г.) подготвя и обосновава допълнителни вари-
анти за целия участък на автомагистралата. При 
тези варианти се търси намаляване на прогнозира-
ните капиталови разходи и избягване на специфич-
ни проблеми в някои от участъците като например 
конфликти с генералните планове на някои общини. 
Изготвените от SPEA и „Краси-Бо” проучвания са 
разгледани от Национален експертен съвет за ус-
тройство на територията (НЕСУТРП) през 2002 г. 
След обсъждане на всички предложени технически 
осъществими алтернативи е одобрена комбинация 
от тях, която да бъде разработена впоследствие.

През 2007 г. на българската проектантска фир-
ма НСИ-2000 е възложено да извърши отново редица 
проучвания, свързани с магистрала „Струма”. Пър-
вото от тях е свързано с Кресненското дефиле и 
включва изготвянето на два нови варианта с дълги 
тунели. Също така са разработени и други два - в 
близост до село Бело поле. Въз основа на препоръ-
ките от доклада за ОВОС и съответните проуч-
вания за оценка от 2007 г. с решение по ОВОС № 
1-1/2008 се предоставя одобрение на вариант за ця-
лата дължина на магистрала „Струма”. В него има 
множество препоръки за подобряване на трасето 
при следващите етапи на проучване и проектиране. 
Така през 2009 г. одобреният вариант е променен в 
участъка между село Бело поле и Благоевград. Годи-
на по-късно е променен и участък в близост до село 
Марикостиново, който е в обхвата на строящия се 
в момента лот 4. 

Поради продължителния период на провеждане 
на проучванията и прекъсванията във времето през 
2011 г. по инициативата JASPERS е възложено на 
консултанта Arup изготвянето на актуализация и 
преглед на работата, извършена до момента. Бри-
танската компания потвърждава, че одобрените 
съгласно ОВОС варианти на трасето за всички 
лотове са оптималното решение. Представен е и 
доклад за възможностите за изграждане на дълъг 
тунел през Кресненското дефиле. В началото на 
2012 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ възлага 
извършването на допълнителни проучвания за лот 
3 по следните направления:

• Трасе (от НСИ-2000) - извършена е актуали-
зация, като новото се отклонява от одобреното 
преди с до 1 км и покрива обща дължина около 30 км. 

При тунела не са отчитани резул-
тати от геоложки проучвания.

• Геодезическо заснемане (от 
„ТрансГео”) - в резултат на това 
проучване са изготвени картни 
основи на целия лот 3 по одобре-
ния в решението по ОВОС вари-
ант за трасето.

• Геоложко проучване (от „Гео-
техника инженеринг”) с ограничен 
обхват в рамките на лот 3.2. То е 
насочено към възможностите за 
междинни строителни подстъпи 
по трасето на тунела и порта-
лите. Повдигнати са съществе-
ни въпроси, включително такива, 
отнасящи се до слаби зони, нес-
табилност на откоси, подпочвени 
води, сеизмичност и т.н.

в момента тече търг за 
избор на изпълнител. Туне-
лите ще са с две отделни 
тръби за всяка посока, а 
сечението на всяка от тях 
ще е около 13 м. Варианти-
те за пробиването са два. 
Единият е класическият 
взривен способ, а други-
ят чрез тунелно-пробив-
на машина, каквато беше 
използвана за софийското 
метро. 

Строителството на 
тунелите ще започне, 
след като приключи из-
граждането на наземни-
те участъци, стана ясно 
от обясненията на Асен 
Антов. Идеята е да не се 
натоварва допълнително 
движението по сегашния 
първокласен път в района. 
Ако наземните участъ-
ци са готови през 2017 г., 
каквито са плановете, то 
тогава ще може да запо-
чне и строителството 
на тунела. Разчетите са 
изграждането му да от-
неме около 7 години. Това 
е доста амбициозен срок, 
смятат пътни експерти. 
За сравнение тунелът 
под Босфора, който беше 
открит през октомври 
2013 г., е с дължина 13,6 км, 
като строителството му 
струваше 4 млрд. долара 
и отне близо десет годи-
ни при планирани четири. 
Основната причина за за-
бавянето му бяха появили 
се археологически наход-
ки, каквито се очакват и 
при Кресненското дефиле. 
Затова най-голямото пре-
дизвикателство остава 
България да успее да се 
вмести в изграждането на 
магистралата до 2022 г. 

Категорично ще се 
строят едновременно 
и двете тръби на туне-
ла, каза министърът на 
регионалното развитие 
Десислава Терзиева при 
отчета на работата си 
в края на годината. Преди 
това зам.-министърът на 
транспорта, информацион-
ните технологии и съоб-
щенията Петър Киров до-
пусна, че заради недостиг 
на средства по Оператив-

на програма „Транспорт“ е 
възможно през следващия 
програмен период да се из-
гради само едната тръба 
на тунела. Аргументът му 
беше, че до 2020 г. няма да 
се постигне прогнозният 
трафик за движение по 
магистралата. С изграж-
дането на една тръба 
щели да се спестят сред-
ства, които да се насочат 
към други обекти. Втора-
та тръба пък щяла да се 
дострои през следващия 
програмен период 2020 – 
2027 г. Министър Терзие-
ва обаче бе категорична, 
че това не е възможно да 
се случи, защото изисква-
нията на Европейската 
комисия не го позволяват. 

Съществуващият сега 
път между Благоевград 
и Сандански се запазва 
като дублиращо трасе 
на магистралата. Той ще 
обслужва околните села 
и градове. Ще се ползва 
и при аварийни ситуации, 
както и когато тунелът 
бъде в ремонт.

Последни промени  

по проекта

По време на публич-
ното обсъждане кметове 
представиха свои искания 
за промени на трасето, с 
част от които проектан-
тите ще се съобразят. 
Кметът на Благоевград 
Атанас Камбитов поиска 
промяна в проекта на из-
хода от Благоевград към 
Кулата заради изгражда-
нето на голям логистичен 
център, към който да се 
осигури подход. Другото 
искане е за достъп от ма-
гистралата към жилищни 
квартали на Благоевград. 
„Настояваме за допълни-
телен подход от магис-
тралата. В Благоевград 
се намира единствената 
митница между София и 
Солун. Ако се измести мал-
ко трасето, ще се осигури 
и подход към кварталите 
„Еленово“ и „Струмско“, 
каза Камбитов по време на 
общественото обсъждане.  

Сандански също има 

претенции и два варианта 
на пътен възел, като спо-
ред кмета на града Андон 
Михайлов най-подходящо 
било той да е в района на 
индустриалната зона.

Жителите на благоев-
градското село Покровник 
пък правят подписка лот 
3 да не минава толкова 
близо до него и да се из-
мести на изток, каза кме-
тът Методи Цонев. Друг 
проблем за местните е, че 
магистралата ще пресича 
спортно игрище, за което 
имало проекти да се пре-
върне в комплекс.

Останалите участъци 

на „Струма“ готови през 

2015 г.

Останалите участъци 
на магистрала „Струма“ 
трябва да бъдат гото-
ви до края на октомври 
2015 г. Те се изграждат 
със  средства  от ОП 
„Транспорт“, като одо-
бреният бюджет е близо 
582 млн. лв., от които 545 
млн. лв. са безвъзмездната 
европейска помощ. През 
лятото на 2013 г. беше 
пуснат първият участък 
от Долна Диканя до Дупни-
ца с дължина близо 17 км. 
Той беше построен от бъл-
гарските компании „ГБС 
Инфраструктурно строи-
телство“ и „Пътстрой 92“ 
и италианската „Импреза“. 
В момента трите фирми 
изграждат 37-километро-

вата отсечка от Дупни-
ца до Благоевград, която 
трябва да е готова до 
октомври 2015 г. Послед-
ният участък (лот 4) от 
Сандански до ГКПП Кулата 
се строи от гръцката „Ак-
тор“. 15-километровото 
трасе трябва да е готово 
през март, но по думите 
на министър Терзиева ще 
има забавяне поне от че-
тири месеца и се очаква 
да бъде пуснат в експло-
атация през лятото. При-
чината за забавянето се 
оказа ненанесена подзем-
на инженерна мрежа, която 
трябваше да се измести. 
Това наложи обявяването 
на  нова обществена по-
ръчка, като изборът на из-
пълнител се забави заради 
обжалването на търга. 

И з г р а ж д а н е т о  н а 
„Струма“ е сред приори-
тетите на Европейския 
съюз, защото магистра-
лата е част от трансев-
ропейския транспортен 
коридор IV. През българска 
територия той минава от 
Видин през София и Кулата 
и стига до гръцкото прис-
танище Солун. Това е най-
натовареният път, мина-
ващ през страната ни по 
направлението север-юг. 
Изграждането на магис-
трала „Струма“, както и 
на пътя от София до Видин 
остават приоритетните 
проекти и за настоящия 
програмен период 2014 - 
2020. 
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Община Разлог започ-
ва новата година с одо-
брен проект на стойност 
5 859 175 лева. Кметът инж. 
Красимир Герчев подписа до-
говора за финансиране от 
Програмата за развитие 
на селските райони. Пред-
видени са реконструкция и 
рехабилитация на изхода на 
Разлог към с. Баня (2,3 км), и 
на входа на селото  в нере-
монтираната част (370 м), 

на пътя Баня - Долно Драгли-
ще – Горно Драглище (5,3 км). 
Ще се подменят тротоарни-
те настилки и бордюрите по 
цялата дължина на пътища-
та и ще се монтират в учас-
тъците, където липсват. 

Проектът включва още 
реконструкция на 1397 ме-
тра водопровод и 873 метра 
сградни отклонения на с. Гор-
но Драглище и 1256,5 метра 
мрежа и 670 отклонения на с. 
Долно Драглище. 

Цялостното реализиране 
на проекта ще повиши инвес-
тиционната привлекател-

ност на община Разлог и ще 
подобри достъпа до основни 
услуги на населението чрез 
подобряване на физическото 

състояние на инженерната 
инфраструктура и междусе-
лищните връзки, е мнението 
на Красимир Герчев. 

БУРГАС

Издадено е разрешение 
за строеж на пречиства-
телна станция за отпадни 
води, благодарение на коя-
то ще се подобри чисто-
тата на бургаското езе-
ро Вая. На самия му бряг 
е разположен кварталът 
„Горно Езерово” и досега 
отпадъчните му води се 
изливаха директно във во-

доема.
В бургаския квартал 

продължава изпълнението 
и на мащабния интегри-
ран проект за управление 
на питейните и отпадъч-
ните води. В участъците, 
където работата по ВиК 
мрежата е приключила, се 
полага нов асфалт. 

Използва се топъл ас-

Кметът Димитър Нико-
лов инспектира в първите 
дни на новата година за-
почналото изграждане на 
покрит басейн в комплекс 
„Меден рудник“. В момента 
се извършва грубият стро-
еж на съоръжението, което 
струва 1,5 милиона лева, 
осигурени от община Бур-
гас. Басейнът ще е с дъл-
жина 25 метра. Дълбочина-
та му е 1,80 метра, малко 
по-голяма от стандарта 
– така ще е подходящ и 
за практикуване на бързо 
развиващата се в Бургас 
водна топка. Басейнът ще 
се ползва от училищата в 
комплекса, от бургаските 
клубове в плувните спор-
тове, както и от всеки 
желаещ в свободните от 
тренировки и занятия ча-
сове. Край съоръжението 
ще бъдат изградени три-
буни с 300 седящи места. 
Община Бургас има изрич-
но изискване към изпълни-

теля вентилационната и 
отоплителната система 
да са перфектни. Към фил-
триращата инсталация 
ще бъде включен озонатор, 
за да се намали до минимум 
използването на хлор. Ба-
сейнът трябва да зарабо-
ти до края на годината. 

От заварен през 2007 г. 
един-единствен крайно 
амортизиран, но действащ 
басейн в Младежкия кул-
турен център в момента 

Бургас има 9. Построени 
са 2 нови в Морската гра-
дина, по един в Минерални-
те бани, ОДЗ „Надежда“ и 
„Меден рудник“. Основно 
ремонтирани и пуснати в 
експлоатация са 2 училищ-
ни басейна и 2 в детски 
градини. Цялостна рекон-
струкция претърпя и този 
в Младежкия културен 
център. Пред завършване 
е десетият, който е във 
френската гимназия.

40,5 км са общинските пътища в Разлог, като общата 

дължина на шосетата е 75,5 км. 35-те км от републиканската 

мрежа са втори и трети клас

Инвестициите в община Бяла през последните 
години бележат постоянство, е мнението на кмета 
Анастас Трендафилов. По думите му интересите са 
основно в областта на строителството. Кметът 
коментира, че се строят предимно жилищни сгради 
с апартаменти, които впоследствие се предлагат 
за продажба на чужди граждани или се използват за 
туристически цели. Анастас Трендафилов посочи, 
че след осезаемия застой през 2009 г. през послед-
ните 4-5 години нивото на инвестиции в Бяла е 
постоянно. 

Местните данъци и такси не са повишавани 
през последните 5 години. Данък сгради обаче ще 
бъде увеличен с около 10% тази година.

Кметът на Балчик Николай Ангелов поиска мест-
ното военно летище да стане аеропорт за малки 
самолети. Идеята на предишния кабинет да пре-
върне комплекса в гражданско летище пропадна и 
в момента той продължава да се управлява от ле-
тище София.

Според градоначалника на курортната община 
летището е държавен имот, а идеята отпреди две 
години е без перспектива. Затова предложението 
е летището да бъде преустроено, за да може да 
посреща до 19-местни самолети.

Така в града ще могат да идват и богати турис-
ти със собствен самолет, а това ще раздвижи ико-
номиката и ще увеличи инвестициите в недвижи-
мости, аргументира се Ангелов. Военното летище 
в Балчик е изградено през 1941година и е активно 
до 1998-а, след което функциите му са намалени.

Общината инвестира в нови улици, за да привлича туристи

Първата клетка на 
новото регионално депо 
за битови отпадъци „Бра-
тово-запад“ вече е факт. 
Проектът се финансира 
от Оперативна програ-
ма „Околна среда“ и е на 
стойност 43 231 121 лв., а 
срокът за изпълнение е 44 
месеца – до 25 април 2015 г.  

Към днешна дата при-
ключва строителството 
на клетка 1, която побира 
400 000 тона отпадъци и е 
с обем 450 000 куб. м. Из-
градена е дренажната сис-
тема под дъното, както и 
обходните скатови канав-
ки. Извършват се изкопно-
насипни работи по оформя-
не леглото на клетката и 
за достигане на проект-
ните нива и вътрешните 
експлоатационни пътища. 
Изградена е 70% от опорна-
та дига. 

Сградата за съхране-
ние на опасни отпадъци на 
площадката, отредена за 
екопарк, е завършена в груб 
строеж. Продължават дей-

ностите по изграждане на 
канализация и изгребна яма, 
маслоуловител и резервоар. 
Стартирано е и външното 
елзахранване до обекта. В 
края на миналата година 
започнаха също подгот-
вителни мероприятия за 
строителство на двете 
претоварни станции за 
отпадъци в общините Не-
себър и Карнобат. 

Изпълнител на инжене-
ринга е консорциум „Бур-
гас екодепо 2012“, който 
включва „Пътстрой Бур-
гас“ ЕООД, „Екокем – Палве-
лу“ ООД и „Строймонтаж“ 
ЕООД. Консултант е обе-
динение „Консултантска 

инженерна група ООД – Ай 
Си консолентен цивил-
техник“.

Кметът на Бургас Ди-
митър Николов инспектира 
строителството на депо-
то. „Ще проверявам често 
и се надявам до края рабо-
тата да върви качествено 
и в срок. Това е изключител-
но важен за целия Бургаски 
регион проект, тъй като 
решава проблемите ни с де-
пониране на отпадъците за 
50 години напред. За да оч-
ертая мащаба, припомням, 
че депото ще се ползва от 
210 населени места с бли-
зо половин милион жители”, 
каза Димитър Николов.                                                                                            

Министерството на околната 
среда и водите (МОСВ) даде старт на 
изграждането на регионалното депо за 
отпадъци на Благоевград, след като из-
лезе с положителна оценка на доклада 
за въздействие върху околната среда, 
съобщиха от общинската управа.

Депото е от изключителна важ-
ност за още 4 общини – Симитли, Рила, 
Бобошево и Кочериново. В момента 
те плащат санкции заради липсата на 
сметище, което да отговаря на евро-

пейските изисквания.
Проектът предвижда разширяване 

и модернизация на депото в село Бучи-
но. Прогнозната стойност на обекта 
е 28,5 млн. лв., като финансирането 
ще дойде от Предприятието за упра-
вление на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС).

Строителството трябва да започ-
не още тази година. Проектът включ-
ва разширяване на съществуващото 
депо, изграждане на съоръжения за 

предварително третиране на отпадъ-
ци - сепарираща система, площадка за 
компостиране и обходен път, по който 
да се движат само сметоизвозващи 
машини.

Заради липсата на 23 регионални 
депа в момента тече наказателна про-
цедура от Европейския съюз. В случай 
че те не бъдат изградени, докато тече 
процедурата, страната ни е заплаше-
на от плащането на санкции за хиляди 
евро всеки ден.

Милиони левове се 
очаква да бъдат налети 
тази година в благоус-
трояването на бургаския 
кв. „Сарафово”. Това обя-
виха кметът Димитър 
Николов и заместникът 
му по строителството 
Костадин Марков на сре-
ща с жителите за обсъж-
дането на бюджета за 
2014 г. Най-внушителна-
та сума се очаква по ли-
ния на първите траншове 

за строителството на 
рибарското пристанище, 
което ще струва 10 млн. 
лв. Отделно 1 милион щял 
да бъде похарчен за ин-
фраструктурата до него. 
Крупна сума трябва и за 
изграждането на шумо-
изолиращата стена меж-
ду квартала и летището, 
за която има подписан 
договор между общината, 
концесионера „Фрапорт” 
и агенция „Пътна инфра-

структура”. 
Кметът разкри,  че 

се e появил сериозен ин-
веститор за квартална 
детска ясла чрез публич-
но-частно партньорство 
с общината. От срещата 
се разбра, че вече има и 
готов проект за канали-
зация на новозастроени-
те зони в „Сарафово”, а по 
желание на жителите ще 
се направи ново футболно 
игрище.

фалт, с който вече е за-
лята 330-метровата ул. 
„Липа”. През следващите 
дни същото ще се случи с 
350-метровата ул. „Друж-
б а ” .  Раб о т и  с е  с ъ с 
120 000 лв. от миналого-
дишния общински бюджет, 
преведени своевременно 
на фирмата изпълнител 
в края на 2013-а. В новия 
бюджет се залагат сред-
ства за проектиране, а 
по-нататък се предвижда 
и ремонт на други улици в 
квартала. 
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Инж. Красимир Стоянов, управител на „HTI България” и член на УС на БАВ:

Мартин Славчев

Инж. Стоянов, успешна ли 

беше 2013 г. за „HTI България”? 

На практика това беше пър-
вата година, в която работихме 
пълноценно в България. Като 
стартираща фирма бяхме из-
правени пред редица предизви-
кателства, свързани със струк-
турирането на компанията и 
ситуирането й на пазара. Основ-
ната ни цел беше да натрупаме 
опит, да опознаем средата и да 
предложим адекватни решения, 
съответстващи на очаквания-
та на клиентите. Това означава 
проби, грешки, успехи, неуспехи. 
Означава серия от преговори или 
просто дискусии, от една страна, 
със заводите производители, а от 
друга страна, с хората, ангажи-
рани в строителния процес, и по-
тенциалните клиенти. Означава и 
създаване на доверие, изграждане 
на партньорства. Спокойно мога 
да кажа, че стартът ни беше ле-
тящ. Представянето ни за 2013 г. 
е далеч над очакванията, които 
бяхме заложили. Това дава увере-
ност и спокойствие, че изборът 
да стартираме точно сега беше 
правилен. Но и означава, че е не-
обходимо с разум да предприемем 
следващите си стъпки и да не за-
бавяме темпото.

Какви проекти успяхте да 

реализирате? 

Компанията стартира своя-
та дейност с така наречения 
проектен бизнес или комплексни 
доставки, покриващи широк спек-
тър от продукти за обекти от 
екологичната и водната инфра-
структура. Имам предвид тръби 
от чугун, пластмаса, стъклокера-
мика, стъклопласт, стомана, при-
лежаща тръбопроводна арматура 
и фитинги, шахти от полипропи-
лен. Също така и канални помпени 
станции, геотекстил, геомрежи 
и геомембрани за депа, чугуне-
ни отливки – капаци, решетки и  
други. 

Най-мащабните проекти, по 
които доставяхме, са: проектът 

на МРРБ за водоснабдяването на 
Ново село от язовир „Камчия” – 
водопровод с обща дължина над 
40 км; интегрираните водни про-
екти на градовете Пирдоп, Габро-
во, Враца, Аксаково, Костинброд, 
Бяла Слатина, Ветрен, финанси-
рани по Оперативна програма 
„Околна среда“ на МОСВ; няколко 
обекта, финансирани по Опера-
тивна програма за развитие на 
селските райони в МЗХ; депа за 
битови отпадъци в градовете 
Добрич и Мадан; реконструкция-
та на Западната дъга на Софий-
ския околовръстен път и редица 
други. Текущо доставяме за ВиК 
операторите на София, Видин и 
Търговище.  

Какво очаквате от 2014 г.? 

Компанията ще се съсредо-
точи в изграждането на своя ло-
гистична инфраструктура – скла-
дове с необходимата техника за 
обслужването им, транспортни 
средства, система на доставки 
- такава, каквато функционира в 
компаниите на HTI в Германия, Ав-
стрия и Полша. Това означава, че 
ще придобием капацитет за по-
срещане и качествено обслужва-
не на текущи, всекидневни нужди 
на наши клиенти на ниво, значи-
телно надвишаващо сегашните 
ни способности. Този процес ще 
се развива паралелно с разширя-
ването на продуктовата гама и 
насочването ни към нови за нас 
сектори в България като индус-
трията, пътната и железопът-

ната инфраструктура.
В по-общ план мога да кажа, 

че ако се преодолеят проблемите, 
свързани с Оперативна програ-
ма „Околна среда“, и бюджетът 
осигури необходимото буферно   
съфинансиране, аз очаквам през 
2014 г. наистина много работа и 
пълна мобилизация на ресурсите 
на строителния бранш за изпълне-
ние на заложените проекти.   

Какви обекти изпълнява ком-

панията в момента? Разкажете 

малко повече за най-интересни-

те от тях. 

За мен един обект е интере-
сен, когато е свързан с необи-
чайно големи предизвикателства 
при строителството или когато 
включва нестандартни техни-
чески решения на характерни за 
територията проблеми. 

В края на 2013 г. стартира 
изпълнението на интегрирания 
воден проект на Видин. Харак-
терно за града е високото ниво 
на подпочвени води, ниските на-
клони, льосовите почви. Опитът 
от експлоатацията на смесената 
канализация на града е сочел в го-
дините един и същ проблем – се-
диментация в тръбите. Наскоро 
разговарях с проф. Калинков от 
УАСГ и той ми разказа, че една от 
първите му задачи след завършва-
не на института тогава е била 
да обследва и предложи решение 
за проблема с отлаганията в ка-
нализацията на Видин. Още то-

гава, преди десетилетия, той е 
предложил техническо решение, 
което днес в модифициран ва-
риант вижда своята реализация 
– канализационните колектори 
на града ще бъдат изпълнени от 
стъклопластови тръби с яйцеви-
ден профил. Това е първи по рода 
си подобен проект и успешната 
му реализация би трябвало да пос-
лужи като пример за решение в 
други общини с подобна ситуация.

Освен управител на „HTI Бъл-

гария” вие сте и член на УС на 

Българската асоциация по води-

те. Какви са приоритетите на 

БАВ?

Приоритетът на БАВ е да на-
прави така, че да превърне реша-
ването на наболелите проблеми 
на водния сектор на България в 
приоритет за държавата. Аз виж-
дам как това се случва благода-
рение на постоянните усилия на 
гилдията: конференции, дискусии 
с публичната власт, срещи на 
ръководството на асоциацията 
по места. Благодарение на сред-
ствата, отпуснати от ЕС за из-
граждане на ВиК инфраструкту-
ра, можем да отчетем динамика 
в сектора, невиждана от десети-
летия. Вижда се как въпросите за 
качеството на инвестиционните 
проекти, качеството на строи-
телните работи, качеството на 
влаганите материали се поста-
вят все по-често и се търсят ре-
шения. В тази връзка БАВ стар-
тира инициатива за въвеждане 
на знак за качество, даващ въз-
можност за последващи тестове 
и контрол на обекта на съответ-
ствието на влаганите материали 
със заложените от проектанта 
стандарти.  

Камарата на строителите 

в България и БАВ организираха 

съвместно няколко успешни съ-

бития, участие в които взеха 

представители на бизнеса и на 

правителството. Каква е ваша-

та оценка за тези форуми?

Оценката на едно събитие 
преминава през резултатите, 
които виждаме след него. Ние 
виждаме повишаване на компе-
тентността и нивото на разби-

ране на засегнатата 
проблематика. Виж-
даме обособяване на 
бранша по начин, поз-
воляващ отстояване 
на позиции и задава-
не на дневния ред в 
сектора. Сътрудни-
чеството на двете 
организации е предоп-
ределено от общия 
интерес на членовете 
им – повече инвести-
ции в сектора, ясни и 
прозрачни процедури и 
правила, дългосрочна 
визия за развитие. 

Как виждате ро-

лята на КСБ за раз-

витието на строи-

телния бранш у нас? 

КСБ е структурата, която 
даде на строителния бранш въз-
можността организирано да от-
стоява интересите на гилдията 
и да работи за правилното разви-
тие на този структуроопределящ 
и традиционно силен отрасъл на 
българската икономика. Камара-
та се превърна в център на ком-
петентност, в място за обмен 
на идеи, в институция от полза 
за всички нас. 

Как очаквате да се развие 

сектор „Строителство” през 

новия програмен период 2014 - 

2020 г.? 

Смятам, че вече има доста-
тъчно натрупан опит – къде по-
ложителен, къде отрицателен, за 
това какво е програмен период, 
кога трябва да започнем, с какво 
темпо, как да го оптимизираме 
и как да усвоим максимално пре-
доставения ни ресурс. Сигурен 
съм, че браншът е готов за след-
ващия програмен период. Държа-
вата, общините, фирмите от 
бранша имат капацитет и опит 
да се представят много по-добре. 
Благодарение на изготвените ге-
нерални планове знаем къде са 
приоритетите, къде проблемите 
са наболели, какви са решенията. 
Няма да има място за лутане и за 
губене на време.

За втора поредна година „HTI 

България” ще бъде рекламодател 

и партньор на в. „Строител”. 

Какво е мнението ви за вестни-

ка и работата на нашия екип?

Вече казах, че като стартира-
ща на пазара компания се нуждаем 
от представяне пред гилдията – 
какво можем и с какъв капацитет 
разполагаме. Резултат от наше-
то сътрудничество е фактът, че 
сме разпознаваеми като партньор 
и нашите послания са чути. Това 
се случва именно поради отлично-
то ни сътрудничество с екипа на 
вестник „Строител“.

Какво ще пожелаете на коле-

гите си за новата година? 

Да са здрави и да имат куража 
и енергията да вървят напред в ус-
ловията на динамика, напрежение 
и ниско ниво на предвидимост.

Поради отличното ни сътрудничество с екипа на в. „Строител” сме разпознаваеми като 
партньор и нашите послания са чути

Управителят на „HTI България” ЕООД и член 

на УС на Българската асоциация по водите инж. 

Красимир Стоянов е роден през 1977 г. в София. 

Придобива магистърска степен по eнергетика от 

Техническия университет – София. Учи и стопанско 

управление в Софийския университет „Св. Климент 

Охридски” и има допълнителна квалификация по 

международни икономически отношения от УНСС.

През март 2010 г. инж. Стоянов е избран, а през 

2012-а е преизбран за член на УС на БАВ.

В началото на 2012 г. започва работа в предста-

вителството у нас на немската фирма, дистрибу-

тор на материали за строителството и индустри-

ята – „HTI България”.

Снимки в. „Строител“ и „HTI България”
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Доц. д-р инж. Георги Иванов, 
гл. ас. инж. Владислава Гогова, 
ВСУ „Любен Каравелов”

Повишаването ефек-
тивността на органи-
зацията обикновено се 
концентрира върху усъ-
вършенстването на ор-
ганизационната струк-
тура, на системата за 
контрол и управление, на 
стратегическото плани-
ране, на подобряването 
на производствените 
фондове, на системата 
за заплащане на служи-
телите във фирмата, на 
работата с клиентите и 
доставчиците. Разбира 
се, всички тези направ-
ления на организационно 
подобрение са логични и 
важни, но всички те на-
мират своята реализация 
чрез конкретни служите-
ли с техните ценности, 
убеждения,  очаквания, 
лични цели съгласно пи-
саните и  неписаните 
правила за действие във 
фирмата, т.е. съгласно 
организационната култу-
ра. Значимостта на ор-
ганизационната култура 
като един от основните 
фактори за ефективност 
и като предпоставка за 
икономически проспери-
тет превръща нейното 
задълбочено изучаване в 
един от най-актуалните 
въпроси на управленска-
та наука и практика в по-
следните години. Фирме-
ната култура е критичен 
фактор за дейността на 
организацията и нейното 
усъвършенстване е акту-
ален проблем.

Същност на  

организационната  

култура

Изучаването и най-ве-
че управлението на пара-
метрите на фирмената 
култура изискват ясно 
формулиране на нейната 
същност. Научните аспе-
кти на проблематиката, 
свързана с фирмената 
култура, на основата на 
която се формира пове-
дението на персонала в 
едно предприятие, се по-
ставят през 60-те годи-
ни на XX век с трудовете 
на холандския учен Герт 
Хофстеде, който систе-
матизира и хронологично 
проследява развитието 
на „организационната 
култура”. Известни са 
множество определения 
за това какво предста-
влява тя [2], [3], [4]. Ма-
ерсън я определя като 
сбор от различни схва-
щания – комплекс от зна-
ния, ценности и форми 
на поведение, като меха-
низъм за функциониране, 
развитие и активно прис-
пособяване както към въ-
трешните организацион-
ни изменения, така и към 
външните въздействия 
[5]. Аналогично е стано-

вището на Т. Питърс [6].
Анализирайки различ-

ните становища, бихме 
могли да дадем следното 
определение за същност-
та на организационната 
култура: Съвкупност от 
споделяни от отделните 
членове на организация-
та норми и правила на 
организационно по-
ведение, отчитащи 
действието на въ-
трешните и външ-
ните  сили  върху 
дейността на ор-
ганизацията, които 
създават чувство 
за съпричастност 
и принадлежност и 
съдействат за по-
стигане на организа-
ционните цели. Орга-
низационната култура 
е феномен, определящ 
„реалните – писани и 
неписани, правила на иг-
рата” в една организация.

Върху формирането 
и развитието й оказват 
влияние националната 
култура,  традициите 
и социалните норми на 
обществото,  в  което 
тя функционира, а също 
различните форми на 
въздействие върху персо-
нала, реализирани от ад-
министрацията на пред-
приятието. 

Конкурентната спо-
собност на фирмата е 
интегрален показател 
за нейния потенциал да 
използва чрез страте-
гическо и оперативно 
управление по най-до-
брия начин техническия 
и технологичния си ре-
сурс, човешкия и финан-
совия капитал. Да усвои 
и представи на пазара 
такива стоки и  услу-
ги, които са търсени по 
принцип и предпочетени 
в частност. Докато кон-
кретният технически 
и технологичен ресурс 
и финансовият капитал 
имат своята ограничена 
рамка, то стратегиче-
ското и оперативното 
управление и степента 
на използване на човеш-
кия капитал са възмож-
ности, чрез които могат 
да бъдат достигнати 
силни конкурентни пре-
димства. 

Човешкият капитал 
има три съществени из-
мерения: физическа сила, 
интелектуален и творче-
ски потенциал. В зависи-
мост от структурата и 
методите на управление 
на фирмата, в зависи-
мост от степента на от-
читане при управлението 
на типичните национал-
ни културни особености 
е възможно създаването 
на такъв тип фирмена 
култура, при който се по-
стига обединяването в 
едно цяло между хората и 
организацията, мотиви-
ране на човешкото пове-
дение за творчество, за 
постигане на целите [1].

Организационна кул-
тура е онази „невидима 
ценност” ,  която въз -
действа силно и много-
аспектно за повишаване 
на конкурентната спо-
собност на фирмата. 
От своя страна корпо-
ративната култура е не-
разривно свързана както 
със стила на управление 
на компанията, така и с 
протичащите в органи-
зацията комуникации [7]. 

Ръководството на 
компанията е в осно-
вата на създаването 
и управлението на оп-
ределен тип корпора-
тивна култура. От топ 
мениджмънта, комуника-
ционните му практики и 
пряката им връзка със 
съответните дела зави-
си в голяма степен прие-
мането и споделянето на 
ценностите и нормите, 
заложени в корпоратив-
ната култура, от члено-
вете на организацията. 
На тази основа се създа-
ва и толерира определен 
тип организационно по-
ведение. В строителния 
бранш само някои от по-
големите фирми осъзна-
ват значението, което 
има корпоративната кул-
тура за повишаване кон-
курентните предимства 
на компанията. 

Влияние на структурата 

на организацията и мето-

да на контрол и управле-

ние върху организацион-

ната култура 

Организационната 
структура на малките и 
средните фирми често е 
линейна и основана на пре-
кия контрол. Бригадирът 
контролира работниците, 
техническият ръководи-
тел – бригадирите, упра-
вителят – техническите 
ръководители. Разраства-
нето на фирмите води до 
възникването на линейно-
щабните организационни 
структури, когато към 
ръководителя, а понякога 
и на по-долно ниво се фор-

мират щабове.
П о - н а т а т ъ ш н о т о 

разрастване на фирмите 
води до необходимостта 
от прилагане на функ-
ционална организацион-
на структура на упра-
вление. Обособяваните 
функции могат да бъдат 
структурни, представля-
ващи завършена част от 
организационния процес 
на оперативно-линей-
но равнище,  например 
маркетинг,  иновации, 
производство, продаж-
би, дейностни функции, 
представляващи аспект 
от организационния про-
цес на оперативно-ли-
нейно равнище, например 
счетоводство, човешки 
ресурси, управление на 
качеството, безопасност 
и здраве, управление под-
дръжката на оборудване-
то и др. Разширяването 
на асортимента на про-
изводството и разширя-
ването на географския 
обхват на дейността на 
фирмите затрудняват 
класическата функцио-
нална организационна 
структура на управление 
и налагат появата на ди-
визионалното структу-
риране. За българските 
условия дивизионалното 
структуриране се изра-
зява със създаването на 
дъщерни фирми с по-те-
сен асортимент на дей-
ност, често в определен 
географски район. Вижда 
се, че с разрастване на 
фирмата се разраства  
йерархичната структура 
на нейното управление.

В зависимост от модела 

на контрол и управление 

възникват и съответни-

те модели на организаци-

онна култура

Първият модел е ор-
ганизация на командно-
контролните структури 
(ОККС). Този модел е за-
имстван от начина на 
управление на армията 
[8]. Характерно за този 
модел е, че няколко души 

във фирмата издават за-
поведи, а останалите се 
подчиняват. ОККС се ха-
рактеризира със следни-
те социокултурни харак-
теристики:

1) Липса на системен 
управленски подход. „Ръч-
но управление” на база 
заповеди чрез лично при-

съствие, осъществява-
не на пряк, но непосто-
янен контрол.

2) Липсва, а често 
и не се търси оценка 

на приноса на отделния 
сътрудник.

Възнаграждението е 
не за свършена работа, 
а на база „статусно-ди-

ференцирана уравниловка” 
– плаща се за длъжност, 
стаж и квалификация. 
Така мотивацията на съ-
трудниците е на ниско 
ниво. При този модел на 
управление фирмите не 
използват повече от 25-
35% от потенциала на 
своите сътрудници.

3) Командно-контрол-
ните структури разглеж-
дат сътрудниците като 
изпълнители, като меха-
низми, които трябва да 
се управляват чрез прос-
ти и преки заповеди.

4) Основен модел на 
управленско въздействие 
върху човека изпълнител 
са заповедта и „негатив-
ният подход”. Сътрудни-
кът не е поощряван за 
добре свършена работа, 
но е санкциониран при 
нарушение на заповедта. 
Възниква философията на 
изпълнителя: „Не работи 
много, защото утре ще 
ти поставят по-голяма 
норма при същото запла-
щане.”

5) В организацията 
възниква култура на оп-
равданието. Изпълните-
лите избягват риска на 
иновациите и се оправда-
ват защо не са свършили 
работата.

6) При ОККС настъп-
ва деинтелектуализация 
на фирмата, тъй като 
изпълнителите се упра-
вляват с преки заповеди, 
като се разчита на тех-
ния физически и частич-
но на умствения, но не 
на творческия им потен-
циал.

Методът на  ОККС 
и формираната от него 
организационна култура 
имат доста широко при-
ложение в практиката 
на строителните фир-
ми. Модификацията на 
метода чрез въвеждане 
на акордно заплащане 
на труда на част от из-
пълнителите не променя 
негативите, защото ос-
тават проблемът с мо-
тивацията на останалия 
персонал, проблемът с 
качеството, икономията 
на ресурси, с иновациите 
и др.

Вторият модел е ме-
тодът на „научното упра-

вление” на Ф. Тейлър. 
Основните идеи на 
Тейлър са следните:

1) Работната за-
плата трябва да се 
плаща на човека, а не 
на работното място.

2) Трябва да се ра-
боти на база научно 
съставен работен 
стандарт.

3) На база рабо-
тата по стандарт 
се произвежда повече 
и по-евтина продук-
ция и работниците 
получават по-висока 
заплата. Работният 
стандарт включва: 
количествени и ка-
чествени характе-

ристики на продукцията; 
стандарт за време, за 
технологичен метод за 
изпълнение, за себестой-
ност на продукта,  за 
безопасност на изпълне-
нието.

4) Създават се дру-
жески отношения между 
предприемача и работни-
ците.

Научното управление 
води до рационализация 
на дейността на отдел-
ния изпълнител. Той е 
мотивиран чрез икономи-
чески средства да мак-
симализира физическия и 
умствения си потенциал 
в интерес на себе си и на 
фирмата. Все пак изпъл-
нителят е в рамката на 
йерархична система за 
управление чрез детайлно 
планиране на дейността 
и чрез системата работ-
ни стандарти. По при-
близителни оценки тази 
система позволява да се 
използват 45-55% от по-
тенциала на сътрудни-
ците. Налице е както по-
добра мотивация, така и 
значителен неизползван 
потенциал, особено твор-
чески.

Тр е т и я т  м о д е л  е 
японският подход на уп-
равление. Основата му е 
активното включване на 
всички сътрудници в дей-
ността по усъвършенст-
ване. За организацията 
сътрудникът се превръ-
ща от човешки ресурс в 
човешки капитал, от из-
пълнител в партньор на 
организацията.

Основните подходи, 
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при които се осъществя-
ва творческо съучастие, 
са:

1) Позитивен подход – 
не санкции при отклоне-
ния (първата грешка не е 
грешка), а поощрения при 
достижения и подобре-
ния. Това води до силна 
мотивация.

2) Колективен (групов) 
подход – търсене на ино-
вации и подобрения в гру-
пова среда с добър микро-
климат и в условията на 
„състезание” със себе си 
за подобряване на собст-
вените си достижения.

Организационната 
култура, създадена в ус-
ловията на модела „япон-
ско управление”, е култу-
ра на солидаризма, която 
е изключително мощна 
форма за ефективно раз-
витие на всички равнища 
във фирмата, в т.ч. и на 
ниво редови сътрудници.

Познаването на раз-
гърнатите характерис-
тики на японския модел 
не означава, че той може 
лесно да бъде приложен 
във фирми в други стра-
ни. Националните кул-
турни особености оказ-
ват силно влияние върху 
реалната организационна 
култура на дадена фирма.

Национални културни осо-

бености и отражението 

им върху организационна-

та култура.

Националната цен-
ностна система (цен-
ностите, отношенията, 
ритуалите, вярванията 
и т.н.) дефинира специ-
фиката в трудовото по-
ведение на хората. Тео-
рията на Герт Хофстеде 
въвежда шест измерения 
на националната култу-
ра: индивидуализъм сре-
щу колективизъм; висока 
срещу ниска властова 
дистанция ;  избягване 

срещу толериране на не-
сигурността; мъжест-
веност срещу женстве-
ност; дългосрочна срещу 
краткосрочна времева 
ориентация; задоволяване 
срещу сдържаност.

Характерът на бъл-
гарската бизнес култура 
се представя в следните 
измерения:

 Силно изразена ро-
довост (колективизъм); 
служителите очакват 
от организацията да 
изпълнява ролята на се-
мейство и да защитава 
интересите им; повиша-
ването в йерархията се 
извършва въз основа на 
старшинство; проявява 
се по-слаб интерес към 
новите идеи в менидж-
мънта.

 Висока властова 
дистанция; организаци-
ите с голямо властово 
разстояние се отличават 
със строга йерархическа 
система и по-висока цен-
трализация на управлен-
ски решения и власт. В 
тях неравенствата са 
предвидими и желани - от 
подчинените се очаква 
да приемат заповеди, а 
те от своя страна очак-
ват да им се казва какво 
да правят. Общуването 
между ръководители и 
подчинени се инициира 
само от първите, иде-
алният ръководител е 
доброжелателният авто-
крат. 

 В системата на за-
плащане са заложени го-
леми различия между ви-
сшето йерархично ниво и 
нисшите звена. Не всички 
в организацията имат ед-
накви права. 

 Съществува висока 
степен на тревожност, 
оттук – на желание за из-
бягване на несигурност-
та; в организациите са 
характерни завишен нер-
вен стрес в работата, 

сравнително малко риско-
ви начинания.

 По критерия мъ-
жественост – женстве-
ност нашата страна 
попада по средата на 
скалата. При по-голяма 
част от трудещите се 
наблюдават преобладава-
щи „женски” нагласи – те 
залагат на сигурност, 
толерантност, търпи-
мост и хармонични отно-
шения, по-склонни към съ-
трудничество, отколкото 
към индивидуализъм. Но 
напоследък преобладава 
„мъжко” организационно 
поведение, отличаващо 
се с решителност, напо-
ристост, амбициозност 
и агресивност, готов-
ност за поемане на риск 
и стремеж към бързо за-
богатяване.

 Преобладава ниска-
та жертвоготовност 
(преобладаваща кратко-
срочна ориентация).

 Допълнителен про-
блем в българските стро-
ителни фирми е проявата 
на две субкултури, на-
блюдават се съществени 
различия в ценностните 
ориентации на служите-
лите, работещи в офиса, 
и служителите на строи-
телния обект.

 В  б ъ лг ар с к и те 
строителни фирми е на-
лице потенциал за про-
мяна.

Практични методи на 

изследване и оценка на 

съществуващата фирме-

на култура в българските 

фирми

Изследването на фир-
мената култура е ключо-
ва дейност за нейното 
управление. Това произ-
тича от факта, че адек-
ватността на последва-
щите управленски мерки 
се определя от качество-
то на направените ана-

лизи на състоянието на 
фирмената култура. Тази 
взаимовръзка предпоста-
вя многообразието от 
методики в специализира-
ната литература, създа-
дени, за да се изследват 
различни аспекти на фир-
мената култура.

В [2] е представена 
анкетна карта, която 
включва 22 въпроса. Reilly 
представя методика за 
измерване на културния 
профил чрез набор от 
твърдени я ,  описващи 
предполагаемите ценнос-
ти на една организация. 
Същественият принос на 
посочената методика е: 

П ъ р в о  с е  д и а г н о -
стицират ценностите, 
действително необходи-
ми за развитието и успе-
ха на фирмата на пазара. 
Второ, разкрива се сте-
пента, в която култу-
рата е адаптирана към 
изискванията на страте-
гията. Освен методики-
те за цялостен анализ и 
оценка на фирмената кул-
тура в литературата се 
срещат и фундаментални 

методики:
- на Хофстеде – за из-

следване на културите 
по основните им детер-
минанти;

- на Хофман – за срав-
нение на съществуваща 
и желана култура чрез из-
следване на установени-
те и необходими ценнос-
ти в организацията. 

За създаване на ме-
тодология за изследване-
то на организационната 
култура в строителна-
та фирма трябва да се 
отчете спецификата на 
дейност, текучеството 
на кадри, строителство-
то като една затворена 
общност, наличието на 
субкултури, консерватиз-
ма на мениджмънта при 
управлението, идеите за 
фирмена култура по-труд-
но намират разбиране, не 
се набляга на развитието 
на човешкия фактор.

Изводи

Организационната 
култура отразява цен-
ностите, убежденията, 
очакванията, писаните 
и неписаните правила на 
действие във фирмата, 
които до голяма степен 
определят поведението 
на хората в нея.

Организационна кул-
тура, която мотивира 
човешкото поведение за 
творчество, за постига-
не целите на организа-
цията, е онази „невидима 
ценност” ,  която въз -
действа силно и многоас-
пектно за повишаване на 
конкурентната способ-
ност на фирмата.

В зависимост от мо-
дела на контрол и уп-
равление във фирмата 
възникват и съответ-
ните на организационна 
култура. При модел ор-
ганизация на командно-
контролните структури 
(ОККС) мотивацията на 
сътрудниците е на ниско 
ниво и фирмите не из-
ползват повече от 25-35% 
от потенциала на своите 
сътрудници. При модел 

научно управление се по-
стига рационализация на 
дейността на отделния 
изпълнител. Той е моти-
виран чрез икономически 
средства. Тази система 
позволява да се използват 
45-55% от потенциала на 
сътрудниците. Организа-
ционната култура, създа-
дена в условията на мо-
дела японско управление, 
е култура на солидаризма, 
която е изключително 
мощна форма за ефектив-
но развитие на фирмата.

Основните характе-
ристики на нашия на-
ционален културен модел 
предполагат сериозна 
работа за постигане на 
желаната организацион-
на култура.
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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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„Нашият университет 
има пълна готовност да 
започне обучение по нова 
и перспективна специал-
ност. В рамките на два 
вуза - Руския държавен 
университет по нефт и 
газ „И. М. Губкин“ и българ-
ското Висше транспортно 
училище „Тодор Каблешков“, 
се създава първият в ис-
торията на нашите взаи-
моотношения съвместен 
инженерен факултет. Той 
ще готви 

кадри за изграждането  

на „Южен поток”. 

В толкова отговорно 
занимание като строи-
телството на газопровод 
подготовката на специа-
листите е от първосте-
пенно значение. Именно 
заради това нашият ВУЗ 
не само ще стане ковачни-
ца на кадри за „Южен по-
ток“, но и ще помогне на 
бъдещите специалисти от 
най-висока класа, завърши-
ли този факултет, успеш-
но да се реализират и след 
края на грандиозния стро-
еж”, съобщи проф. д.т.н. 
инж. Петър Колев, ректор 
на ВТУ „Тодор Каблешков”, в 
интервю за в. „Строител”.

В изграждането на 
газопровода се очаква да 
бъдат ангажирани 6000 
работници, от които 2500 
специалисти. Експертите 
ще имат сериозни конку-
рентни предимства на 
българския и европейския 
пазар на труда. 

„Учебните планове с ин-
ститута „Губкин” вече са 
договорени, има и съгла-
сие на основния акционер 
в „Южен поток” за съв-
местната дейност, но все 
още сме в процес на уто-
чняване на някои детайли. 
Основното е свързано с 
финансирането на пре-
подавателския труд от 
руска страна“, обясни рек-
торът. Заплащането в ру-
ския ВУЗ е много по-високо, 
отколкото това във ВТУ, и 
се изисква целева субсидия 
от бюджета на „Южен по-
ток”, допълни професорът.

„Първите пет семестъ-
ра ще бъдат по държавна 
поръчка. ВТУ е акредити-
ран за тази нова дейност. 
Обучението ще бъде в 
рамките на Българо-ру-
ския инженерен факултет 
(БРИФ). Надявам се с реа-
лизирането на този проект 
да се превърнем в балкан-
ски център за обучение по 
новите специалности. Това 
е амбицията ни, която се 
подкрепя и от руската 
страна. Идеята е хубава, 
но известни политически 
фактори налагат да се съ-
образяваме с тях за стар-
тирането. Всяко колебание 

обаче отлага началото на 
обучението”, смята проф. 
Колев. 

Неотдавна той по-
срещна своя 30-и сту-
дентски празник. В не-
принудена обстановка 
студентите от ВТУ из-
слушаха неостаряващия 
химн „Гаудеамус игитур” 
- „Да се веселим, докато 
сме млади”, не забравяйки, 
че на другия ден учебният 
процес ще продължи.

 „На 6 декември, в на-
вечерието на празника, 
връчихме дипломите на 
поредния випуск, имаше 
номинации за студент 
на годината в четирите 
направления, в които из-
вършваме обучение, има-
ше и награди. Един от на-
шите възпитаници беше 
номиниран в тройката 
за националната награда 
„Студент на годината”. 
Преди няколко години наш 
абсолвент стана първи 
в този уважаван от сту-
дентската и научната 
общност конкурс. От 50 
и няколко университета 
тази година имаме човек 
в тройката и това е дос-
татъчно красноречиво за 
високата степен на обу-
чението при нас”, не крие 
удовлетворението си от 
това ректорът.

Новият програмен пе-
риод предполага сериозни 
инвестиции в различни 
сфери на икономиката. 
През времето от 2014 до 
2020 г. специалистите се 
надяват да настъпи из-
вестно оживление и в об-
ластта на железопътната 
техника. ЖП транспортът 
в Западна Европа се радва 
на заслужен престиж. 

Високоскоростните  

влакове са предпочитани 

пред другите видове 
транспорт, защото са 
бързи и удобни. Предвид 
разнообразния ни терен 
не можем да разчитаме 
на много големи скорости, 
но на достатъчно бърз 
превоз бихме могли. А и 
разстоянията в нашата 
страна са относително 
по-малки. Високите ско-
рости предполагат сери-
озно жп строителство, 
както и тунели и естака-
ди. Инфраструктурата за 
подобно движение е много 
скъпа. 

„Обучението на сту-
дентите също ще трябва 
да отговаря на евентуал-
ните нови възможности. 
България е в средата на 
европейския железопътен 
възел. И очакваме увеличе-
ние в близка перспектива 
на превозите през туне-
ла под Босфора. От този 
факт чувствително ще 
нарасне транзитирането 
на товари и увеличаването 

на пътниците през наша-
та страна“, убеден е про-
фесорът.

Наскоро се проведе на-
учна конференция за т.нар. 

черноморски магистрален 

пръстен. 

Тунелът под връх Шипка 
е елемент от този проект 
- от Русе под Шипка и към 
Свиленград. И тук пробле-
мът е политически, а кога-
то той е такъв, бизнесът 
по-трудно се реализира. На 
този научен симпозиум се 
взе решение за изгражда-
нето на магистрала „Черно 
море”. Тя е замислена от-
давна като връзка между 
„Хемус” и „Тракия”.

„Идеята безспорно е 
много хубава. На север от 
Варна скоростният път е 
почти построен, между Ва-
рна и Бургас ще се строи 
магистрала, а от Бургас 
надолу към границата ще 
бъде пак скоростен път. 
Надявам се всичко това в 
близките няколко години да 
се случи. Трасето безспорно 
ще увеличи автомобилния 
трафик и ще даде своето 
отражение за развитието 
на туризма. Това е част от 
основната идея за строи-
телството на черномор-
ския магистрален пръстен. 
Туристическият бизнес ще 
стане главен потребител 
на новите транспортни 
комуникации. Нашите сту-
денти намират реализа-
ция на много места в дър-
жавата. Обучаваме ги по 
икономика на транспорта, 
в строителство на пъти-
ща и съоръжения, основен 
доставчик сме на кадри за 
метрополитена“, обобщава 
проф. Колев. За столичната 
подземна железница 

ВТУ проектира  

системите за управление  

и сигнализация, 

подготвя и машинисти-
те на мотрисите. Освен 
това през центъра за след-

дипломна квалификация на 
училището много хора пре-
минават преподготовка и 
продължаващо обучение. 
„Успяваме да дадем адек-
ватна на времето подго-
товка на нашите сту-
денти и затова те бързо 
намират работа след ди-
пломирането и успешно се 
реализират професионал-
но. Ако не са нашите кадри, 
особено в диспечерските 
системи за управление, 
метрото просто не може 
да върви…”, категоричен е 
ректорът на ВТУ.

В научен план проф. 
Колев изпраща една добра 
година. Продължават за-
ниманията му с роботи и 
манипулатори, които са 
свързани с моделиране на 
високо съвременно ниво 
на роботизирани систе-
ми. За производството им  
има поръчки. Професорът 
вметва, че старозагорски-
ят завод „Берое”, с който в 
близкото минало отлично 
са работили в това перс-
пективно направление, 
сега произвежда тенджери 
алпака. Специализираните 
частни заводи работят 

по поръчка, изкупуването 
на продукцията е гаран-
тирано. Научен колектив, 
където проф. Колев е кон-
султант, 

има изпълнени големи  

поръчки и за Китай. 

Роботите, които из-
вършват определени опе-
рации, са в окомплектов-
ката на поточни линии, в 
леярското производство 
и т.н. 

„ Н я ма м  о с н ован ие 
да не бъда доволен и от 
цялостната дейност на 
Висшето транспортно 
училище „Т. Каблешков”. 
Тази година се случиха 
няколко наистина заслу-
жени хабилитации. Идва 
млада генерация доцен-
ти. Смея да твърдя, че 
въз основа именно на 
високите критерии и из-
исквания, които ние сме 
наложили в една общност 
с Техническия универси-
тет в София, с вузовете 
във Варна, Габрово, Русе, 
с Висшето военноморско 
училище във Варна, пора-
ди еднаквост на критери-

ите тези авторитетни 
университети признават 
хабилитациите и профе-
сорите и доцентите ста-
ват такива не само на 
своя ВУЗ. В техническите 
дисциплини има дефицит 
на хабилитирани лица и с 
възможната мобилност 
на преподавателите той 
до известна степен може 
да бъде избегнат”, убеден 
е проф. Колев. 

Техническите науки са 
сложни, има много стажо-
ве, различни изисквания, 
особено за строителни-
те инженери. „Хората 
не предполагат каква 
отговорност носят те 
при изграждането на ог-
ромните съоръжения или 
сградите… Ако не дай си 
Боже един мост се срути 
и има човешки жертви? 

Съвсем наскоро ВТУ 
подписа меморандум за 
съгласие за обща ма-
гистърска програма с 
френската „Сорбона-1”. 
Там се извършва обуче-
нието по транспорт. С 
колегите от френската 
страна училището ще 
осъществи 

магистърска програма  

по международен транс-

порт на френски език.

 Студентите ще полу-
чат две дипломи - и бъл-
гарска, и от Сорбоната. 
Предвижда се част от 
обучаващите се да бъдат 
и от съседните държави. 

„Искам да благодаря 
на нашите възпитаници  
за отговорното отно-
шение към обучението. 
Да им пожелая още по-
задълбочена подготовка 
по предметите, които 
изучават. Бъдещето е 
пред тях, но то ще бъде 
за грамотните и високо-
образованите”, убеден е 
ректорът на ВТУ проф. 
д.т.н. инж. Петър Колев.

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

Започваме подготовка на кадри за изграждането на „Южен поток”
Снимки авторът
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Затова, че столичани и 
гостите на града очакват 
след многото реконструк-
ции на кръстовища най-после 
да стартира и работата на 
Лъвов мост - спор няма. Че 
тази част в големия център 
на града не е привлекателна 
за живеене, търговия и соци-
ални контакти, също никой не 
оспорва. Това се отнася най-
вече за началото на Женския 
пазар, където мургави хубави-
ци все още предлагат цигари 
от различни марки, а яки мъ-
жаги дебнат наоколо, готови 
да ти „свият перките”, ако се 

окажеш малко по-любопитен.
Историческият паметник 

Лъвов мост, построен през 
1889 г., преминава над Владай-
ската река и е разположен на 
кръстовището на бул. „Мария-
Луиза“ и бул. „Сливница“, като 
свързва Централната жп и 
автогара с центъра на града. 
Транспортният възел Лъвов 
мост е една от най-натова-
рените точки на столицата. 
Тя обаче ще се реорганизира с 

пътен възел на три нива, 

осигуряващ възможности 
за всички видове транспорт –  
с автомобил, трамвай, тролей 
и метро.

Първото ниво ще е с кръго-
во кръстовище около същест-
вуващия Лъвов мост, като се 
предвиждат два нови виадук-
та над реката.

Второто ще включва се-
верен и южен тунел по бул. 
„Сливница“. Те ще осигуряват 
директното движение в две-
те посоки – към Сточна гара 
и ул. „Опълченска“. Третото ще 
обхваща метрото и пешеходен 
тунел. Ще бъдат изградени и 
два нови моста над Владайска-
та река.

Старият Лъвов мост ще 
бъде рехабилитиран и рес-
тавриран под надзора на слу-
жители от Музея на София, и 
ще придобие функционалност 
на пешеходна зона и зона за 
велосипедисти, като бъде за-
пазено само движението на 
трамвая по стария мост, а 
автомобилният поток ще ми-
нава по новото кръгово кръс-
товище. Проектът за това 
е разработен от арх. инж. 
Йордан Прашанов, който през 
2010 г. е носител на награ-
дата „Инженер на годината“, 

връчвана ежегодно от Сдруже-
нието на пътните инженери и 
консултанти (СПИК), за реали-
зирането на проекта „Софий-
ски околовръстен път – Южна 
дъга“. 

Цялостна реставрация на 
историческия мост не е пра-
вена от 1981 г. и е крайно на-
ложителна, твърди зам.-кме-
тът по транспорт Любомир 
Христов. Емблематичните 
четири лъва ще бъдат основ-
но почистени, а след това и 
патинирани на място по спе-
циална технология.

Строежът, който трябва-
ше да започне през лятото на 
миналата година, се забави 
заради 

проектни промени,

 които се финализират. 
Следващата стъпка е да се 
издаде строително разре-
шение, за да стане ясно кога 
ще започне и ще трябва да 
завърши ремонтът, както и 
начинът, по който ще се ор-
ганизира движението в този 
период.

Средствата са осигурени 
с подписването на договора 
между Столичната община и 
Европейската инвестиционна 

банка  (ЕИБ) . 
Финансовата 
и н с т и т у ц и я 
о т пу с ка  10 0 
млн. лв. за ос-
новен ремонт 
на ключови бу-
леварди и кръстовища в Со-
фия следващите 4 години, а 
общината ще вложи още 100 
млн. лв. собствени средства. 
Строителството ще осъ-
ществи обединение „Лъвов 
мост“ с водещ партньор „Гла-
вболгарстрой”, като включва 
още „ГБС Инфраструктурно 
строителство“,  „Стройин-
жект“, „Старт инженеринг“ 
и „Пътпроект 2000”. Стой-
ността на проекта е над 22 
млн. лв. Обществената поръч-
ка бе обявена от Столичната 
община през лятото на 2011 г.

Преди големите машини

да се настанят около Лъ-
вов мост, тази част на града 
все още изглежда останала 
извън времето, в което жи-
веем. Сградите са стари и 
овехтели, строени преди 50 – 
100 години, с безкрайно дълга 
редица от наследници, които 
не си мърдат пръста да подо-
брят състоянието и вида им. 

За сметка на това наоколо се 
съмнителни чужденци, развиха 
се полулегални бизнеси с авто-
мобилни части втора употре-
ба и участъкът от Халите до 
Лъвов мост се превърна в раз-
личен град в града.

Затова и намерението на 
Столичната община да реши 
генерално два от проблемите 
тук може само да се привет-
ства.

Женският пазар се рекон-
струира успешно. Другият 
проблем е автомобилната 
тапа на Лъвов мост. 

Как ще изглежда в новия си 
вид мостът според гл. архи-
тект на София Петър Диков 
- „Директното автомобилно 
движение минава на подземно 
ниво с траншея, така че се 
пренасочват 3/4 от трафи-
ка, който в момента минава 
през Лъвов мост. Основното 
движение е по протежението 
на бул. „Сливница“. Решението 
е добро и за Лъвов мост като 
паметник на културата и като 

място, където традиционно 
минава пешеходен поток. Ние 
говорим с аргументи, които 
решават въпроса и с пеше-
ходното, и с автомобилното 
движение, и то в полза на пе-
шеходците.”

„Бюджетът на Столич-
ната община за 2014 г. има 
ясни приоритети – реализъм 
в приходната част, оптими-
зация на разходите и контрол. 
За първи път от последните 
години имаме толкова голяма 
капиталова програма, която е 
за почти 700 млн. лв. Това е до-
бър резултат”, казва зам.-кме-
тът на София Дончо Барбалов. 
Бюджетът е 1 421 340 000 лв., 
което е с около 230 млн. лв. по-
вече от 2013 г. благодарение 
на привлечените евросред-
ства от спечелените от об-
щината проекти.

През 2014 г. продължава из-
пълнението на 

програма за ремонт  

и реконструкция 

на булеварди и изграждане-
то на детски градини. Тук ня-
къде се вписват и мащабните 
строителни дейности по ре-
конструкцията на простран-
ството около моста.

Експерти от сдружението 
„Група Град” са на мнение, че 
бул. „Сливница” е транзитен 
коридор и трябва да се развива 
като такъв с цел разтоварва-
не на центъра от транзитно-
то движение изток-запад, смя-
тат архитектите. Тяхното 
становище за комплексно ре-
шение се основава на бързото 
преминаване по бул. „Сливни-
ца” чрез изграждане на тран-
шеи откъм канала. Трафикът 
ще преминава през тях, което 
рязко ще свали натоварване-
то на движението през само-
то кръстовище. Те поддържат 
тезата, че от десетилетия 
зоната около Централна гара 
се разглежда като територия 
с голям потенциал - като пор-
та за отваряне на София към 
северните части и възел за 
възстановяване на градската 
среда, като вторичен градски 
център.

Процесите за реализира-
не на тази тенденция според 
тях са показателни: развитие-
то на метрото, автогарата, 
предстоящата реконструк-
ция на Централна гара. Тази 
територия е с потенциал за 
бъдещо високо строителство. 
Твърде възможно е зоната на 
Централна гара да се превър-
не в бъдещото сити.

Проектът

Река Владайска.

Неприятна гледка и…

миризма

Старите хотели придават особен колорит

Снимки авторът



на електроснабдяването 
да бъде изградена водна 
електрическа централа 
на река Искър при село 
Панчарево. Резултатът е 
подписването на два нови 
договора за отдаване на 
софийското осветление 
и електрическия трамвай 
на концесия. През 1898 г. 
софийската община под-
писва договор за срок от 
40 г. срещу построяване 
на електроцентрала на р. 
Искър. Първоначално кон-
цесията за осветлението 
и за трамваите била да-
дена на французина Шарл 
Бертолюс. Впоследствие 

той я отстъпил на дру-
жеството „Големи стро-
ителни предприятия на 
Марсилия”, което създало 
две компании със смесени 
белгийско-френски капи-
тали за София със седали-
ще в Брюксел. Едното било 
„Електрическо дружество 
за град София и България”, 
а другото – акционер-
но дружество „Софийски 
електрически трамваи”.

Строят я френски и итали-

ански инженери и местни 

майстори 

На 1 април 1898 г. за-
почва изграждането на 
по-ефективната водна 
електрическа централа 
„Панчарево” на 22 км от 
София по пътя за Само-
ков. Едновременно с това 
започват и подготвител-
ните работи по електри-
ческата мрежа на града 
- трафопостове, кабелни 
линии за високо и ниско 
напрежение и улични стъл-
бове. Строителството е 
извършено от дружество-
то „Големи строителни 
предприятия на Марсилия”, 
а монтажните работи - 

от фирмата „Оерликон”. 
Първоначално машинната 
зала е оборудвана с 4 тур-
богрупи, производство на 
„Пикард & Пикте”, Женева, 
с хоризонтален вал и мощ-
ност 500 к.с. Генератор-
ното напрежение е 8000 V, 
а ниското - 150 V. Произ-
водствената мощност е 
1600 kW.

Централата осигурява 
електричество за освет-
ление, за електрически 
трамваи и двигателна 
сила за индустриалните 
предприятия в София, с 
което я нарежда сред пър-
вите електрифицирани ев-

ропейски столици.
Централата е постро-

ена за две години, само 19 
години след първата ВЕЦ в 
САЩ, изградена под ръко-
водството на великия из-
обретател Томас Едисън. 
В строителството на 
обекта у нас са работили 
главно панчаревци и кока-
лянци, но от Италия идват 
и много строители, някои 
от които по-късно оста-
ват да живеят завинаги 
в Панчарево заедно със 
семействата си. От тях 
местните хора са се учили 
на каменоделство, на про-
биване на тунели и други 
строителни дейности.

Паметникът

Централата е дейст-
ваща до началото на 80-
те години на XX в.

Националният поли-
технически музей ползва 
сградния фонд от 1975 г. 
Безвъзмездно са му преда-
дени главната постройка 
с машинната зала, команд-
ното отделение и адми-
нистративните сгради. 
През 1986 г. по настояване 
на музейните специалисти 

Националният институт 
за недвижимо културно 
наследство обявява ВЕЦ 
„Панчарево” за паметник 
на културата. 

В  перспективните 
проекти за развитието 
на сградата и местност-
та около нея се предвижда 
пускането на централата 
в действие и изграждане 
на екологичен парк с му-
зейна експозиция на от-
крито, както са изградени 
най-известните техниче-
ски музеи в света.

До Старата юзина, 
както я наричат мест-
ните жители, можете да 
стигнете от спирка „Кит-
ката” на градски автобус 
№ 3, след което по черен 
път, разклоняващ се от 

Самоковско шосе, се слиза 
към река Искър и се про-
дължава по него в посока 
на централата. 

Любопитно

1 юли 1879 г.
Първото светване на 

електрическа крушка в 
България. Тържеството е 
в Княжеския дворец в Со-
фия и градската градина 
по повод посрещането на 
княз Александър Батен-
берг. Използва се електри-
ческа уредба, доставена 
от Виена от д-р Димитър 
Моллов.

11 юни 1884 г.
Първи опити на Софий-

ската община за електри-
ческо осветление на столи-
цата. Поставя се въпросът 
пред Министерския съвет 
и по предложение на минис-
тър-председателя Драган 
Цанков се постановява да 
се платят 1500 златни лева 
на инженер от френската 
фирма „Едисон” за проучва-
не на въпроса.

Януари 1888 г.
Софийската община 

обявява замисления кон-
курс за осветление на 
града. 

1888 г. 
Въведена е в действие 

гайтанджийската фабрика 
„Успех” в Габрово, която се 

осветява от собствено 
динамо, доставено заедно 
с текстилните машини от 
Англия.

1891 г. 
И в а н  Х а д ж и б е р о в 

доставя едно динамо от 
Германия и го инсталира 
в старата си бащина во-
деница в Габрово, която 
осветява с 5 - 6 лампи с 
въгленова жичка.

1895 г. 
Осветление на Княже-

ския дворец чрез генера-
тор с мощност 160 kW и 
напрежение 160 V, задвиж-
ван чрез парен локомобил.

1 април, 1899 г.
Започва изграждането 

на ВЕЦ „Панчарево”. 

1900 г. 
Електрическо освет-

ление на Народното съ-
брание и Противочумния 
институт в София чрез 
генератори.

1 ноември, 1900 г.
Въвеждане в редов-

на експлоатация на ВЕЦ 
„Панчарево” с мощност 
1600 kW, като източник за 
електрическо осветление 
на столицата, а след два 
месеца и за електрическия 
трамвай. 

1 януари 1901 г.
Тръгва първият елек-

трически трамвай в Со-
фия. Присъства и експер-
тът при общината по 
въпросите на електри-
фикацията на столицата 
и трамваите проф. инж. 
Адриан Пала от Лозанския 
университет, Швейцария.

Октомври 1901 г.
В София се изгражда 

първата парна електри-
ческа централа при се-
гашното депо на бул. „Ма-
рия-Луиза” за нуждите на 
трамваите.

Столицата ни е един от първите 
електрифицирани градове в света

Людмил Митакев

На 1 ноември 1900 г. 
заработва първата вод-
ноелектрическа централа 
в България. Панчаревската 
станция е и първопроходец 
на Балканския полуостров. 
Столицата ни е сред во-
дещите градове в Европа, 
които използват електро-
енергията за обществени 
нужди. По това време тя е 
с население 68 хил. души, 
които приветстват но-
вата придобивка с пищно 
тържество. Докато в по-
голямата част на Стария 
континент все още се ос-
ветяват с газени лампи, 
тук първите частни або-
нати на електрическото 
осветление са 17. Интере-
сът към електричеството 
нараства лавинообразно, 
така че още през след-
ващите месеци броят им 
достига 250.

Защо избират Панчарево

Идеята за съвремен-
ното осветление принад-
лежи на кмета Димитър 
Петков. Той се нагърбва 
с амбициозния проект да 
преустрои града и да му 
придаде модерен облик с 
електрически лампи по 
улиците. И въпреки съмне-
нията на видни личности, 
сред които и проф. Кон-
стантин Иречек, идеята 
е осъществена. С актив-
ната подкрепа и лична ан-
гажираност на министъ-
ра на вътрешните дела 
Стефан Стамболов на 12 
юли 1890 г. Димитър Пе-
тков назначава комисия, 
която препоръчва да бъде 
изградена водна електри-
ческа централа на реки-
те Боянска и Владайска. 
На 1 юли 1891 г. се про-
вежда търг, на който се 
явяват шест фирми, кан-
дидати за реализирането 
на мащабния проект. По-
ръчката е спечелена от 
унгарската „Ганц и сие”, 
която според официалния 
протокол се „задължава 
да извърши предприяти-
ето за 2 423 249 златни 
лева по най-сигурната 
система, като прокара 
всичките проводници под 
земята”. На 4 юли 1892 г. 
започват строителните 
работи на ВЕЦ „Бояна”. 
Обаче възникват спорове 
между общината и фир-
мата изпълнител. Става 
ясно, че очакваната елек-
трическа мощност не 
може да се получи от из-
гражданата станция и до-
говорът е развален. През 
1896 г. Столичната общи-
на възлага ново проучване 
на германския инженер 
Клингенберг, който разра-
ботва седем варианта за 
електрическо осветление 
и електрически трамвай 
за София. По това време в 
България пребивава като 
експерт и ръководител 
на строежа на градската 
канализация французинът 
инж. Самуел Ребюфел. Той 
препоръчва за нуждите 

Водата 

е идвала с 

голям пад през 

огромни тръби

Едно от изградените 

край централата 
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съоръжения

Постройката е 

запусната, но скоро ще 

бъде възстановена

Машините 

са от Швейцария и могат 

и сега да произвеждат електричество
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Людмил Митакев

„Дженерал Мотърс“ е 
първият автомобилен про-
изводител, който създава 
дизайнерски отдел. На 23 
юни 1927 г. изпълнителни-
ят комитет на компанията 
одобрява сформирането на 
„Изкуство и цвят”, който 
да изследва въпроса с цве-
товите комбинации на про-
дуктите. 

Започва ерата  

на Харли Ърл

Начело застава та-
лантливият Харли Ърл, 
производител на специални 
автомобили по индивидуал-
на поръчка от Холивуд. Фи-
лософията му е антитеза 
на мотото, което налага 
конкурентът Хенри Форд 
със своята идея, че „всеки 
клиент, може да избере ка-
къвто цвят поиска, стига 
той да е черен”. От самото 
начало Ърл използва глина 
при оформяне на своите 
модели.

Първоначално отделът 
се занимава само с цвето-
вата гама и вътрешния ди-
зайн на каросериите.

Сред огромния принос 
на пионерите е разработ-
ването на концептуални 
автомобили, годишната 
смяна на моделите, пер-
ките в задната част на 
автомобила през 50-те 
години на миналия век, 
пътуващите автомобил-
ни изложения Motorama и 
разработването на авто-
мобила икона Corvette. Ърл 
е известен и с това, че 
за първи път наема жени 
автомобилни инженери. 
Той открива архитекта 
Ееро Сааринен, който 
създава кампуса на тех-
ническия център на „Дже-
нерал Мотърс“. Сградата 
е записана в Националния 
регистър на исторически-
те места и е известна в 
цял свят със своята архи-
тектура от средата на 
миналия век. Докато дру-
гите корпорации премест-
ват своите дейности от 
сградите на модернизма 
от средата на миналия 
век, компанията запазва 
шедьовъра. Дългият жи-
вот на невероятния ди-
зайнерски купол е не само 
реверанс към иноватив-
ните идеи на архитекта 
Сааринен, но и уважение 
на компанията към добрия 
дизайн. 

Десетилетия на възход

Първите опити за съз-
даване на привлекателен 
за потребителите автомо-
билен дизайн срещат зна-
чителни проблеми, поради 
което се налага постепен-
но да бъдат интегрирани 

и инженери в творческото 
звено. Основани са първи-
те фирмени международни 
дизайнерски студия на мар-
ките Opel, Vauxhall и Holden. 
Използването на цветни 
решения в масовото ав-
томобилно производство 
става част от гамата на 
„Дженерал Мотърс“. Напри-
мер Cadillac Madame X V 16 
от 1930 г. внася в серийна-
та индустрия най-добро-
то от произвежданите по 
поръчка автомобили и ут-
върждава компанията като 
сериозен играч в бизнеса.

„Дженерал Мотърс“ 
прави първите стъпки в по-
сока на aвангардния дизайн. 
Тук се създават специални 
студийни звена за разра-
ботка и изследване на нови, 
изпреварващи реалността 
и традиционното мислене 
възможности и идеи в ди-
зайна и инженерната об-
ласт. 

Отделът „Изкуство и 
цвят” заема водеща роля в 
новата област на промиш-
ления дизайн, създавайки 
стилистиката на проду-
кти като аеродинамичните 
локомотиви с нови дизело-
ви двигатели. Изложбата 
Futurama на световното 
изложение през 1939 г., със-
тояла се в сътрудничество 
с Норман Бел Гедес, завина-
ги преобръща представите 
и очакванията на публика-
та за този вид събития. 
Други примери са оформ-
лението на пътуващата 
изложба „Парад на прогре-
са”, която популяризира ис-
торията на компанията в 
цяла Америка, дизайнът на 
огромно многообразие от 
битови електроуреди, сред 
които вентилатори, ради-
оапарати и други, създа-
дени за поделението Delco 
Products, както и стилис-
тиката на каросериите на 
различни модели автобуси 
за този сегмент от авто-
мобилния пазар.

През 1937 г. Ърл орга-
низира отделно студио за 
стилистично оформление 
за всяка от марките на 
компанията – Chevrolet, 
Pontiac, Oldsmobile, Buick, 
Cadillac, камиони и автобу-

си, както и няколко студия 
в областта на авангард-
ния дизайн. Стратегията 
за създаване на отделни 
студия за всяка марка впо-
следствие е копирана от 
всички други автомобилни 
компании. Година по-късно 
е завършен моделът Buick 
Y-Job, който се смята за 
първия пълноценен концеп-
туален модел в автомобил-
ната индустрия. Неговият 
издължен, нисък профил 
на каросерията оставя 
отпечатък и влияе върху 
дизайнерските разработ-
ки години наред. Моделът 
представя за първи път и 
електрозадвижвани стра-
нични прозорци, вградени 
в каросерията дръжки на 
вратите и електрически 
сгъваем покрив. При него 
изчезват и типичните за 
това време отделни праго-
ве под вратите. 

Използването на огънато 
стъкло се въвежда за първи 
път в серийната автомобил-
на индустрия при задните 
прозорци на модели от марки-

те Cadillac, Buick и Oldsmobile, 
което наред със скосените 
задни части на каросерията 
спомага за допълнително на-
маляване на аеродинамично-
то съпротивление. Cadillac 
представя първите модели 
с перки на калниците и едра 
решетъчна структура на ра-
диаторните решетки. Buick 
на свой ред дефилира с коли 
с илюминатори и характерно 
оформени хромирани лайсни 
в страничната част на ка-
росерията, които остават 
част от стилистиката и до 
днес.

През 1951 г. е предста-
вен концептуалният модел 
LeSabre. Вдъхновена от 
реактивния изтребител 
F-86 Sabre, това е може би 
най-влиятелната студия 
на Харли Ърл. Автомоби-
лът разполага с подвижен 
покрив, който се затваря 
автоматично при първа-
та капка дъжд, електро-
регулируеми и отопляеми 
седалки, осветени бутони 
и превключватели на ар-
матурното табло, елек-

трозадвижвана антена на 
радиоапарата и първото в 
света огънато панорамно 
челно стъкло. Влиянието на 
този концептуален модел 
върху развитието на авто-
мобилния дизайн продължа-
ва десетилетия.

Харли Ърл е обявен за 
вицепрезидент на компа-
нията през 1940 г., доказ-
вайки, че дизайнерският 
отдел е не по-малко важен 
за управлението на компа-
нията от всяко друго звено. 
По това време няма друга 
автомобилна компания, из-
дигнала представители на 
автомобилната стилисти-
ка на толкова високо ръко-
водно равнище.

Към средата на 60-те 
години на ХХ в. дизайнер-
ският отдел вече наброява 
близо 1600 служители, сред 
които инженери, скулпто-
ри, експерти в областта 
на цветовете и тъканите, 
чертожници, моделисти от 
дърво и метал, както и де-
сенатори за вътрешното 
обзавеждане. Това е най-го-
лямата в автомобилната 
индустрия обособена ди-
зайнерска структура.

Новият век 

През януари 2000 г. в 
Норт Холивуд - родния град 
на Харли Ърл, отваря врати 
новият дизайнерски център 
North Hollywood Advanced 
Design Center. Задачата 
обаче е още по-амбициоз-
на - да се създаде мрежа 
от глобални дизайнерски 
центрове на компанията. 
Те са позиционирани в Съе-
динените щати, Германия, 
Корея, Австралия, Брази-

лия, Китай и Индия, а днес 
вече са десет с 1900 жени 
и мъже, обединени в своята 
визия да създават вдъхно-
вяващи продукти за клиен-
тите. 

„Нашият глобален език 
е обединен около страстта 
да създаваме автомобили, 
които изграждат емоцио-
нална връзка с клиентите“, 
отбелязва Ед Уелбърн, вице-
президентът, отговарящ 
за дизайна. Това, което е 
било истина преди 85 г., все 
още е вярно и днес - колко 
важна е ролята на дизайна 
в създаването на красива 
външност с подходящи про-
порции и интериорна среда, 
която ви подканя гостопри-
емно. Под ръководството 
на Уелбърн всяка една от 
осемте марки леки автомо-
били на „Дженерал Мотърс“ 
е различна в реализацията 
на формите и стилистич-
ния си език. Cadillac и Buick 
преминават през процес 
на дизайнерски ренесанс, а 
Chevrolet стана разпозна-
ваема в цял свят. Носите-
лят на множество награди 
електромобил Chevrolet Volt 
се разви от концепция до 
серийно производство за 
едва три години. Той спече-
ли отличието „Северноаме-
рикански автомобил на го-
дината”, а заедно със своя 
европейски близнак Opel 
Ampera и наградата „Евро-
пейски автомобил на годи-
ната”. Другите носители 
на престижни отличия са 
Holden в Австралия, както 
и Wuling и Baojun в Китай. 

Уелбърн и неговият гло-
бален екип ни уверяват, че 
най-добрите им работи 
предстоят. Утрешните 
класически автомобили в 
момента са на екраните 
на компютрите на дизай-
нерите. Разнообразието 
по отношение на начина 
на мислене, опита, пре-
живяванията, културата, 
перспективите и насърча-
ването на креативност-
та в процеса са онова, на 
което се дължи успеха.  
Въпреки големия брой ди-
зайнерски центрове миси-
ята на „Дженерал Мотърс” 
е ясна и проста - всеки нов 
продукт да бъде хит, един 
истински красив и вдъхно-
вяващ автомобил. 

И ако това не е класика  

в жанра

Концептуален модел от 1965 г. и...  от днес

 Каква фантазия е вложена тук 

Автомобил, 

вдъхновен от реактивен самолет

1956 Buick Centurion Motorama

2013 Opel Monza Concept

1959 Cadillac Cyclone 1959 Buick LeSabre

 1965 Opel Experimental GT
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: „Софийска вода“ АД
Описание: Инженеринг с предмет: 

„Изграждане на локална пречиствател-
на станция за отпадни води (ЛПСОВ) в с. 
Войняговци, СО – I етап”, включително ра-
ботно проектиране, изграждане на ЛПСОВ 
и довеждаща инфраструктура до ЛПСОВ, 

доставка и монтаж на машини и съоръже-
ния, пускане в експлоатация и настройка 
на технологичното оборудване, обучение 
на персонала, надзор и подпомагане на екс-
плоатацията при поддръжката на ЛПСОВ 
за период от 12 месеца след въвеждане в 
експлоатация.

Наименование: Инженеринг с предмет: „Изграждане на 
локална пречиствателна станция за отпадни води (ЛПСОВ) в  
с. Войняговци, СО – I етап”, включително работно проектиране, 
изграждане на ЛПСОВ и довеждаща инфраструктура до ЛПСОВ, 
доставка и монтаж на машини и съоръжения, пускане в експлоата-
ция и настройка на технологичното оборудване, обучение на персо-
нала, надзор и подпомагане на експлоатацията при поддръжката на  
ЛПСОВ за период от 12 месеца след въвеждане в експлоатация.

Наименование: Избор на изпълнител на строително-мон-
тажни работи по проект „Подобряване на условията на градската 
среда в община Никопол чрез благоустрояване и паркоустрояване 
на площадните и парковите пространства в селата: Асеново, Де-
бова, Жернов, Въбел, Любеново, Лозица, Новачене и Санадиново и 
реконструкция на ул. „Васил Левски” в с. Черквиза, община Никопол”, 
финансиран по Договор №15/322/00837/08.08.2013 г. за отпускане 
на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на на-
селените места” от Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2007-2013 г.

Наименование: Избор на изпълнител/и за извършване на 
строително-монтажни работи (СМР) по изпълнението на проект 
BG161PO001/4.1-03/2010/069 „Подобряване на образователната инфра-
структура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност по обособени позиции: обособена позиция №1 – Въвеждане 
на мерки за енергийна ефективност в III ОУ „Иван Вазов” – ремонт на 
покрива, подмяна на дограма и поставяне на топлоизолация, ремонт на 
отоплителна инсталация, изграждане на газова отоплителна система, 
ремонт на електрическата система. Обособена позиция №2 – Въвежда-
не на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пролетна дъга” - подмя-
на на дограма и поставяне на топлоизолация, ремонт на отоплителна 
инсталация. Обособена позиция №3 – Въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в ЦДГ „Малина” - поставяне на топлоизолация, ремонт на 
отоплителна инсталация.

Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за 
обект „Алеи на туриста - I и II етап” по проекти по мярка 4.1. „Разви-
тие на рибарските области”, подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за 
прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на те-
кущите разходи на рибарските групи” по приоритетна ос № 4 „Устой-
чиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за 
развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана 
от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

Oсн. предмет: 45232420 - Строителни и 
монтажни работи по общо изграждане на 
станции за пречистване на отпадъчни води 
Прогнозна стойност: 1 943 000 лева
Краен срок за изпълнение: Срок на изпъл-
нение в дни: 945
Срок за получаване на документация за 

участие: 27.01.2014 г. Час: 23:59
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 03.02.2014 г. Час: 09:00
Отваряне на офертите: Централен офис 

на възложителя с адрес: град София 1766, 
район Младост, жк „Младост IV”, ул. „Бизнес 
парк“ № 1, сграда 2А
Дата: 03.02.2014 г. Час: 11:00
За контакти: Радостина Стефанова
Факс: 02 8122588
Адрес: ул. „Бизнес парк“ № 1, сграда 2А
Адрес  на  възложителя :  h t t p : / /www .
sofiyskavoda.bg/  
Телефон: 02 8122579
E-mail: rstefanova@sofiyskavoda.bg 

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Oсн. предмет: 45200000 - Строителни и 
монтажни работи на сгради и строителни 
съоръжения или на части от тях 
Прогнозна стойност: 631 944,97 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
10.04.2014  г. 
Срок за получаване на документация за 

участие: 23.01.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 30.01.2014 г. Час: 16:45

Отваряне на офертите: Заседателна зала 
- общинска администрация Берковица
Дата: 31.01.2014 г. Час: 11:00

За контакти: Златина Петрова
Факс: 0953 88405
Адрес: пл. „Йордан Радичков” 4
Адрес на възложителя: www.berkovitsa.com  
Телефон: 0953 88404
E-mail: petrova.z@berkovitsa.com  

Наименование: Изпълнение на: обособена позиция 1. „Проект за 
възстановяване и облагородяване на крайбрежната алея в с. Шкорпило-
вци“; обособена позиция 2. „Създаване на местен туристически информа-
ционен център в с. Старо Оряхово“; обособена позиция 3. „Изграждане на 
спортна площадка в с. Шкорпиловци“ на територията на община Долни 
чифлик.

Възложител: Община Долни чифлик
Описание: Обособена позиция 1. „Про-

ект за възстановяване и облагородяване 
на крайбрежната алея в с. Шкорпиловци”. 
Прогнозна стойност – до 464 462,96 лв. без 
вкл. ДДС. Срок за изпълнение – до 90 кален-
дарни дни. Предвижда се възстановяване на 
съществуваща крайбрежна алея, разполо-
жена в източната част на кк Шкорпиловци, 
контактуваща от изток с пясъчната ивица 
на Черно море. Алеята осигурява достъп до 
прилежащите й имоти и достъп на турис-
ти до плажната ивица. Общата дължина на 
съществуващата алея е 980 м. Предвижда 
се вход към алеята от север от същест-
вуващото кръстовище. Алеята достига до 
имота с почивна база на БТА от юг. Имо-
тът е с променлива ширина от 8,0 м до 4,8 
м. Ширината на възстановената алея ще 
бъде 6 м, като са предвидени изграждане 
на места за паркиране на автомобили от 
западната страна и изграждане на трото-
ари с ширина 1,5 м от източната страна 
на алеята. Ширината на пътното платно е 
4,5 м. В определени участъци е проектирано 
изграждането на габиони с цел укрепване на 
пътното платно. Също така в тези учас-
тъци се предвижда поставяне на стоманен 
парапет за пешеходци върху стоманобето-
нен елемент. Предвижда се изграждане на 
парково осветление. Обособена позиция 2. 
„Създаване на местен туристически ин-
формационен център в с. Старо Оряхово”. 
Прогнозна стойност – до 132 687,25 лв. без 
вкл. ДДС. Срок за изпълнение – до 60 кален-
дарни дни. Предвижда се извършването на 
вътрешно преустройство и текущ ремонт 
на съществуваща сграда в УПИ I-парк в кв. 9 

по регулационния план на с. Старо Оряхово, 
без да се засягат конструктивни елементи. 
Архитектурният проект предвижда само 
на първия етаж от сградата да бъдат пре-
махнати някои разпределителни неносещи 
тухлени стени с дебелина 12 см и да бъдат 
изградени нови леки преградни стени от 
гипсокартон с дебелина 12 см. На втория 
етаж не се предвиждат никакви промени в 
архитектурното разпределение. Обособена 
позиция 3. „Изграждане на спортна площад-
ка в с. Шкорпиловци”. Прогнозна стойност 
– до 185 713,13 лв. без вкл. ДДС. Срок за из-
пълнение – до 30 календарни дни. Спортната 
площадка се предвижда да се разположи в 
близост до съществуващо училище и дет-
ска градина (ясла) в с. Шкорпиловци, община 
Долни чифлик, и в непосредствена близост 
до центъра на селото. Спортната площад-
ка е с размери 18 м/34 м и с трибуни за 100 
зрители. Площадката е предназначена за 
футбол на малки врати, волейбол и баскет-
бол. Терена ще се подравни. Ще се насипе и 
валира с трошен камък с дебелина 30 см и 
ще се положи асфалтова настилка. За финал 
ще се положи многослойна полиуретанова 
настилка с бордюри по периферията. Ще се 
изгради ограда с височина от 4 м по пери-
ферията на игралното поле за контрол на 
достъп и предпазване от излизане на играл-
ните топки от рамките на игралното поле. 
Конструкцията на оградата е метална - ме-
тални колони на точкови стоманобетонни 
фундаменти и частична стоманобетонна 
подпорна стена. Предвидените трибуни за 
зрители са със стоманобетонна конструк-
ция и седалки за зрители с индивидуални 
места за сядане. 

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи  
Прогнозна стойност: 782 863 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на документация за 

участие: 23.01.2014 г. Час: 16:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 30.01.2014 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: Обаст Варна, об-

щина Долни чифлик, град Долни чифлик, пл. 
„Тича” №1
Дата: 31.01.2014 г. Час: 14:00
За контакти: Светла Димитрова
Факс: 0878 963672
Адрес: пл. „Тича” №1
Адрес на възложителя: www.dolni-chiflik.
acstre.com
Телефон: 0878 963672
E-mail: оbst_dchiflik@mail.bg

Възложител: Община Никопол
Описание: Настоящата обществена 

поръчка се изпълнява в рамките на проект 
„Подобряване на условията на градската 
среда в община Никопол чрез благоустро-
яване и паркоустрояване на площадните и 
парковите пространства в селата: Асено-
во, Дебова, Жернов, Въбел, Любеново, Лози-
ца, Новачене и Санадиново и реконструк-

ция на ул. „Васил Левски” в с. Черквиза, 
община Никопол”, финансиран по Договор 
№15/322/00837/08.08.2013 г. за отпускане 
на финансова помощ по Мярка 322 „Обно-
вяване и развитие на населените места” 
от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007-2013 г. Територията 
на изпълнение на проекта е град Никопол, 
община Никопол, област Плевен.

Възложител: Община Девин
Описание: За I етап: 1. Подобект: От 

ул. „Горица” - км 0+000 до км 0+307.81 – гр. 
Девин – пътна част и паркоустройство. 2. 
Подобект: ул. „Васил Левски” от км 0+000 
до км 1+550.54 – гр. Девин – пътна част. 

За II етап: 1. Подобект: алея за местност 
Струилица от км 0+000 до км 1+580.14 – гр. 
Девин – пътна част и паркоустройство. 2. 
Подобект: ул. „Васил Левски” от км 0+000 
до км 1+550.54 – гр. Девин - паркоустрой-
ство.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 802 326 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 8
Срок за получаване на документация за 

участие: 21.01.2014 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 27.01.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Никопол, ул. 

„Александър Стамболийски” №5, заседа-
телна зала
Дата: 28.01.2014 г. Час: 11:00
За контакти: Ахмед Ахмедов
Факс: 0654 12764
Адрес: ул. „Александър Стамболийски” № 5
Адрес на възложителя: http://www.nikopol-
bg.com  
Телефон: 0654 12764
E-mail: obshtinanil@abv.bg

Възложител: Oсн. предмет: 45000000 - 
Строителни и монтажни работи 
Прогнозна стойност: 749 271,02  лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 120
Срок за получаване на документация за 

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

ления за участие: 27.01.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Заседателна 

зала на общински съвет - Девин, гр. Девин, 
ул. „Дружба” № 1
Дата: 28.01.2014 г. Час: 11:00

За контакти: Надежда Ризова
Факс: 03041 2661
Адрес: ул. „Дружба” № 1
Адрес на възложителя: www.devin.bg  
Телефон: 03041 2174
E-mail: obshtina@devin.bg

Възложител: Община Берковица
Описание: Предмет на настоящата об-

ществена поръчка е „Избор на изпълнител/и 
за извършване на строително-монтажни 
работи (СМР) по изпълнението на проект 
BG161PO001/4.1-03/2010/069 „Подобряване на 
образователната инфраструктура в община 

Берковица чрез въвеждане на мерки за енергий-
на ефективност”, по обособени позиции в съот-
ветствие с изискванията на Закона за устрой-
ство на територията (ЗУТ), които включват 
ремонт на покрив, подмяна на дограма, поста-
вяне на топлоизолация, ремонт на отоплителна 
инсталация, ремонт на електрическа система.
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Интересен поглед за 

града на бъдещето пред-
лага арх. Мануел Домингес 
от Технологичния универ-
ситет в Мадрид. Той е съз-
дал проект за изграждане 
на подвижно селище, което 

ще сменя местоположе-
нието си според предпо-
читанията на жителите. 
Дългата 560 м „Много го-
ляма структура”, както е 
кръстен комплексът, ще се 
мести благодарение на 36 
гъсенични вериги, задвиж-
вани от машини, подобни 
на тези за големите кора-
би. Първият етаж ще е за 

магазини и работилници. 
На втория етаж чрез ино-
вативни технологии ще се 
оползотворяват отпадъ-
ците и ще се произвежда 
енергия, а третият ще 
се обитава от съвремен-
ните номади. Независимо 
от мащабите си струк-
турата ще е и екологично 
ориентирана. Предвидени 

са съоръжения, които да 
залесяват отново трасе-
то, по което тя е минала.

Досега нито един ар-

хитект не е успявал да 
реализира подобен дизайн 
независимо от многото 
идеи в тази посока. Най-

впечатляващ е проектът 
„Движещият се град” на 
Рон Херън от 60-те години 
на миналия век.

Селището върху платформа ще се 
придвижва автономно

Сглобяеми къщи се предлагат навред по света. Но 
за първи път британският инженер Майк Пейдж създаде 
дом, който можете да монтирате само за четири часа. 

Замислена като начин за излизане от кризата на жи-
лищния пазар в Обединеното кралство, Кубичната къща 
(QB2) е висока три и широка четири метра. В нея могат 
да живеят двама души.

Създателят й казва, че да се построи QB2 е толко-
ва лесно, колкото да се сглобят мебелите на известна 
шведска компания. Въпреки компактните размери на 
куба той има всичко необходимо за съвременния човек - 
хол, кухня, баня и спалня, разположени на три нива.

Такава организация на жилищното пространство е 
станала възможна благодарение на оригинален дизайн. 
Шкафът за книги например съчетава функциите и на 
малка вита стълба. QB2 ще се появи на пазара в нача-
лото на тази година. 

Характерната стилна естетика отличава проек-
тите на известния американски архитект Даниел Ли-
бескинд. Не се различава и строящата се в момента 
в партньорство с италианската фирма Casalgrande 
Padana жилищна сграда в Берлин. Цялата й фасада ще е 
от геометрични керамични панели. Но друго впечатлява 
още повече -  вградена технология им позволява да пре-
чистват въздуха и да се самопочистват, което запазва 
блясъка на сградата и намалява грижите по поддръжка-
та й. На обща площ от близо 10 хил. кв. м са разположени 
73 апартамента, от едностайни до четиристайни, тър-
говски площи на приземното ниво и подземен паркинг. 
Проектът включва и общи външни площи. На върха на 
сградата е разположен пентхаус с външна тераса, коя-
то предлага гледки към немската столица.

Очаква се сградата да бъде завършена през 2015 г.   
Либескинд е от еврейско-полски произход. Той е про-

ектирал множество известни сгради, между които и 
комплекса на мястото на Световния търговски център 
в Южен Манхатън.

Все повече архи-
тектурни проекти 
включват най-но-
вото от света на 
идеите за устойчи-
во строителство. 
Един от пионерите 
в тази област е 
студиото Skidmore, 
Owings & Merrill LLP, 
САЩ. Творците са 
измислили небос-
търгач, който ще 
използва вятърна-
та енергия на въз-
душните течения 
за добив на елек-
тричество посред-
ством отвор на 
върха на сградата. 
Със своите 530 м 
Per tamina Energy 
Tower в столицата 
Джакарта ще се 
превърне в най-високата сграда в Индонезия, като ще 
превишава два пъти сегашния първенец.

В комплекса ще бъде централата на държавната 
нефтена и газова компания Pertamina. Той ще бъде част 
от обширен кампус, включващ джамия, театрален и из-
ложбен център, спортни съоръжения и електроцентрала.

Остъклената фасада плавно се изостря нагоре, 
ограждайки вятърната фуния. Предвидени са соларни 
сенници, които освен че ще произвеждат ток, ще поз-
воляват на естествената светлина да навлиза в сгра-
дата без натрупване на топлина.

Очаква се иновативният проект да бъде завършен 
през 2020 г.

Разгадаването на таб-
личка от глина с клино-
пис на 3700 г. упътва как 
древните строители са 
направили Ноевия ковчег. 
Той често е изобразяван 
като кораб, но най-нови-
те изследвания показват, 
че е бил много по-различен 
от популярния си образ. В 
действителност е имал 
кръгла форма и е бил из-
работен от тръстика, 
твърди д-р Ъруин Финкел. 
Той разказва за револю-
ционното откритие в но-
вата си книга. Като един 
от най-добрите в света 
по дешифрирането на кли-
нопис ученият  успява да 
разчете следния надпис: 

„Стена, стена. Стена от 
тръстика. Чуй съвета ми, 
който ще помогне да жи-
веете вечно. Унищожи къ-
щата си, построй лодка. 
Презри имота си и спаси 
живота си. Нека лодката 
бъде изградена във вид на 
кръг и нека дължината и 
ширината й са еднакви.”

Древният текст от 
Вавилон описва ковчега 
като кръгъл обект с диаме-
тър 67 м и стени, достига-
щи височина шест метра.

Според новите дан-
ни ковчегът е бил на две 
нива, а горното имало по-
крив. Корабът е бил разде-
лен на секции, в които са 
били настанени различни 

животни.
В 60 реда текст, които 

специалистът от Британ-
ския музей описва като 
подробно ръководство за 
създаването на ковчега, 
се твърди, че корабът е 
построен с помощта на 

въжета и тръстика. След 
това бил намазан със смо-
ла, което го е направило 
водоустойчив.

Съобщава се, че „ин-
женеринговият проект” 
на ковчега е  датиран към 
1850 г. пр.н.е. 

Чиста питейна вода и 
убежище са най-необходи-
мите неща след природно 
бедствие. Прототип на 
машина, създадена от из-
следователи от школата 
по дизайн и архитекту-
ра при университета в 
Ню Йорк, може да осигу-
ри второто, използвайки 
опаковката от първото. 
Тя превръща пластмасо-
вите бутилки в подслон.

Идеята на дизайнери-
те хрумнала от факта, че 
обичайно хуманитарните 
организации изпращат на 
пострадалите от бед-
ствия региони помощ под 
формата на палета с бу-
тилирана питейна вода. 
Дървените конструкции и 

пластмасата могат да са 
материалите за изграж-
дане на временни жилища. 
Проектът е наречен Soda 
BIB и представя начин за 
намаляване на пластма-
совите отпадъци и насър-
чаване на повторното им 
използване, с което пра-
ви спасителните опера-
ции много по-ефективни. 
Системата позволява 
употребените бутилки 
да станат проветриво, 
осветено от дневната 
светлина убежище с ни-
ски изисквания за под-
дръжка. Използват се ми-
нимални средства и труд. 
На практика системата 
разделя компонентите на 
палетата и ги превръща 

в скоби, към които се за-
крепват пластмасовите 
бутилки подобно на ке-
ремиди. Системата ги 
подрежда, за да се съз-
даде дишаща, устойчива 
на атмосферни влияния 
мембрана. Използвана е 
формата на палетата, 
върху която се осигуря-
ват точки за закрепване 
- собствени капачки на 
винт. Едно празно пале 
веднага може да се раз-
глоби и превърне в панел 
за таван, който е толко-

ва лек, че може сам човек 
да го вдигне и монтира. 
Прозрачността на пане-
лите позволява дневната 
светлина да прониква, но 
в същото време предпаз-
ва от дъжда и вятъра и 
осигурява изолация.

В момента авторите 
на проекта търсят фи-
нансиране, за да изгра-
дят пълномащабна вер-
сия, така че тя да може 
да се провери и подобри 
за оптимална функцио-
налност.

През отвор във вътрешността ще се 

добива енергия от вятъра

Макар и малки, 

сервизните 

помещения са 

удобни
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Колкото и да е странно, никъде дру-
гаде няма толкова много сгради в стил 
баухаус, колкото в Тел Авив. Около чети-
ри хиляди паметника на най-известната 
строителна и архитектурна школа на 
Германия се намират в столицата на 
Израел, а през 2003 г. получиха статут 
на световно културно наследство на 
ЮНЕСКО.

Архитектурното наследство на ев-
рейските бежанци от Германия обаче е 
заплашено от разруха. Израелската дър-
жава не разполага нито със средства, 
нито с необходимите специалисти, за 
да санира построените в периода 1933 - 
1948 г. къщи. Помощ за това ще й окаже 
Федералното министерство на транс-
порта, строителството и благоустрой-
ството на Германия със своя интернет 
проект „Нетуърк Белият град Тел Авив“. 
Ще бъде изграден и център за опазване 
и поддържане на сгради - паметници на 
културата, в Белия град, както го нари-

чат местните жители.
Планирано е и създаването на герман-

ско-израелска мрежа от специалисти и 
партньори от всички сфери на строи-
телството. Тя ще подпомага обмена на 
технически познания и майсторски зана-
ятчийски умения. За поддръжка на почти 
автентично запазеното наследство ще 
допринесат съвместното обучение на 
млади занаятчии и сътрудничеството 
на Израел с германската строителна 
индустрия.

Дания се състои от 
повече от 400 острова, 
но кралството може да 
се раздели с някои от тях. 
Икономисти препоръчват 
да се закрият за постоян-
но обитаване и дори да бъ-
дат продадени няколко не-
големи острова. Целта е 
да се попълни държавната 
хазна. Хората, обитаващи 
островите, с всяка годи-
на стават все по-малко, 
а разходите за комунални 
услуги растат. Например 
всеки жител на Егхолм, в 
пролива Лимфьорд, неда-
леч от град Олбор, стру-
ва на местния бюджет 
около 143 хил. крони, или 
26 хил. долара годишно, а 
всеки от обитаващите 
малкото островче Барсе, 
северно от Абенра - по 120 
хил. крони годишно, или 22 
хил. долара. „Според екс-
пертната ми оценка след-
ва да се закрият някои от 
островите, тъй като те 
нямат бъдеще“, комен-
тира изследователят в 
областта на местното 
урбанистично планиране 
от университета в Олбор 
Йорген Мелер. С парите 

от продажбата ще може 
да се вдъхне живот на ос-
тровите, които е възмож-
но да се съхранят. Меж-
дувременно стана ясно, 
че много гърци продават 
частните си острови. Но 
за тях причините са дру-
ги – икономическата криза 
и предизвиканите от нея 
високи данъци. Така пред-
лагането на пазара става 
все по-богато. Например 
неотдавна канадска ком-
пания публикува обява за 
17 острова. Цените им 
варират от 1,5 до 62 млн. 
долара. 

Гръцки острови, които 
са собственост на държа-
вата, също се появиха на 
пазара. Посредниците при 
сделки с недвижими имоти 
посочват още, че сега е 

най-подходящият момент 
за покупки в южната ни 
съседка. От началото на 
икономическата криза 
Гърция и нейните острови 
станаха привлекателна 
възможност за вложения 
за многобройни междуна-
родни инвеститори, ко-
ментират брокери на лук-
созни имоти. Според тях  
цените са сравнително 
ниски, а островите, които 
са били семейна собстве-
ност и са се предавали от 
поколение на поколение, за 
пръв път от десетилетия 
насам са излезли на паза-
ра на имоти. Южната ни 
съседка предлага добри 
възможности, защото има 
над 15 хил. км брегова иви-
ца, 190 хил. плажа и шест 
хиляди острова.

След  десетилети я 
грозно строителство на 
комплекси по испански-
те плажове напоследък в 
страната са модерни ди-
зайнерските изпълнения. 
Къща, вдъхновена от Голе-
мия взрив, по идея на пор-
тугалския архитект Дидие 
Фаустино, ще бъде вто-
рата построена сграда в 

рамките на проекта Solo 
Houses. Инициативата 
включва изграждането на 
12 дизайнерски ваканцион-
ни къщи в испанския район 
Матараня. На творците не 
са налагани никакви огра-
ничения освен бюджетни.

Проектът на Фаусти-
но включва правоъгълни 
обеми, стърчащи в раз-

лични посоки, създавайки 
по този начин множество 
пролуки, които ограждат 
гледки от заобикалящия 
пейзаж и небето.

Етажите вътре в сгра-
дата са разместени шах-
матно с различни големини 
и разположение, като лип-
сата на традиционните 
пространствени ориен-
тири създава чувство за 
безтегловност. Къщата 
привлича светлината към 
вътрешността си и съще-
временно я отразява.

Плувният басейн е раз-
положен на най-долното 
ниво и излиза извън стени-
те на къщата.

До момента е изпълнен 
първият проект от Solo 
Houses – симетричната 
бетонна къща на чилий-
ското студио Pezo Von 
Ellrichshausen. Останали-
те предложения включват 
дизайни на Sou Fujimoto, 
Johnston Marklee и Takei 
Nabeshima.
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Историята на строи-
телното изкуство, изглеж-
да, трябва да бъде пре-
написана. Експедиция от 
спелеолози откри в Красно-
дарския край в Южна Русия 
най-стария бент в света. 
Възрастта на находката е 
повече от 10 хил. г. Преди се 
смяташе, че първите хидро-
технически съоръжения са 
се появили на река Нил преди 
около 4500 г. и са били из-
обретение на египтяните.

Изследователи от Ру-
ското географско друже-
ство (РГД) са намерили в 
една от проучваните пе-
щери уникални глинени на-
сипи. Учените с увереност 
твърдят, че тези диги са 
изкуствените бентове на 
хората от неолита. Пре-
градите е трябвало да 

събират водата, която се 
е стичала по стените на 
пещерата.

Били са взети проби 
от почвата и в Геологиче-
ския институт на Руска-
та академия на науките 
са направени изследвания. 
Те потвърдили възрастта 
на бентовете и предполо-
жението на учените е, че 
насипите са изкуствени, 
става ясно от коментар 
на ръководителя на секция 
„Спелеология” на РГД Вя-
чеслав Исаев. 

След изследванията на 
Бентовата пещера, както 
бе прекръстена от учени-
те, се появи хипотезата, 
че в края на неолита хора-
та са избрали тези места 
за лов. В едно от естест-
вените образувания са от-
крили вода и са построили 
диги, които са позволили тя 
да се натрупва на достъп-
но и сигурно място.

Пещерите на древни-
те хора са били открити в 
Краснодарския край преди 
повече от 30 г. Тогава из-

следователите намерили 
керамичен съд, направен 
преди изобретяването на 
грънчарското колело. Но е 

било почти невъзможно да 
се разгледат глинените 
насипи, скрити в тъмното. 
Сегашната експедиция е 

била снабдена с модерни 
светодиодни прожектори 
и съвременна техника за 
изследвания на терена.

Хората от неолита строили диги

В опит да навакса изоставането 
си от другите световни мегаполиси по 
качество на интернет връзката упра-
вата на Ню Йорк пусна в експлоатация 
най-голямата безплатна Wi-Fi мрежа в 
Америка. Системата ще позволи на хо-
рата, живеещи в обширен район от Хар-
лем, да получат високоскоростен достъп 
през мобилните си устройства, докато 
са на открито. Освен че ще е напълно 
безплатна, новата мрежа ще позволява 
скорости на сваляне от поне два мегаби-
та в секунда. Първата фаза на проекта 
бе завършена в края на 2013 г. Целият 
проект трябва да бъде приключен до май 
тази година, когато ще обслужва 80 хил. 
души в квартала.

Новата мрежа не е предвидена да 

бъде алтернатива на скъпите домашни 
мрежи на доставчици. Тя ще е напълно 
публична и ще задоволява потребности-
те от информация на хората, които се 
движат по улиците на Харлем, заяви Раул 
Мърчант, директор на Центъра за инфор-
мация и иновации на мегаполиса. 
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТАКНИГА НА СЕДМИЦАТА

Новият роман на Джеймс Патерсън 
„Заподозрян №1“ отново е посветен на най-
могъщата детективска агенция в света - 
Private. След успеха на първите две книги от 
поредицата „Детективска агенция Private“, 
в която детектив Джак Моргън е по сле-
дите на жесток сериен убиец, и „Кървави 
игри“, посветена на Олимпийските игри в 
Лондон през 2012 г., той е създал нов запле-
тен сюжет за почитателите на криминални 
четива.

Бившият морски пехотинец Джак Мор-
ган е добре познат на почитателите на 
поредицата Private. Той е начело на детек-
тивска агенция Private, която просперира 

бързо и се занимава с тежки и почти не-
разрешими случаи. Агентите му са най-
обиграните, най-бързите и разполагат с 
най-новото технологично оборудване, за да 
решават сложните си случаи, в които вина-
ги са замесени влиятелни и известни лич-
ности. Написана в съавторство с Максин 
Паетро, „Заподозрян №1“ грабва читателя 
още в първите страници, когато Джак Мор-
ган е обвинен в убийството на бившата си 
приятелка. Трупът й е намерен в неговата 
спалня, а всички улики сочат, че той е извър-
шителят. Заплашва го доживотна присъда...

Същевременно Джак е единственият, 
който може да помогне на мафията да си 
върне откраднатите наркотици за 30 ми-
лиона долара. И пак само той може да раз-
бере кой избива гостите, които отсядат в 
известна хотелска верига. 

Напрегнатото действие и добрият ди-
алог са съчетани с лаконични портретни 
характеристики, заразителна ирония и ху-
мор. Освен това тази история разкрива и 
смайващи описания на най-лошите човешки 
черти.

Амбицията на Джеймс Патерсън е да 
бъде „крал на бързо четящите се романи” 
и по всичко изглежда, че е постигнал цел-
та си. Самостоятелно или в съавторство 
от 1976 г. до сега той е написал 97 романа 
и може да се похвали с 19 последователни 
първи места в класацията за бестселъри 
на „Ню Йорк Таймс“. Освен че има зад гърба 
си над 260 милиона продадени копия в целия 
свят, Джеймс Патерсън е носител на много 
награди и е единственият автор, който е 
оглавявал едновременно литературни кла-
сации за възрастни и за деца.

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Шестото издание на 
Sofia MENAR Film Festival 
ще представи над 70 пре-
миерни заглавия от Близ-
кия изток и Северна Афри-
ка. Някои от най-добрите 
игрални, документални и 
късометражни филми от 
региона ще бъдат показа-
ни от 15 януари до 2 фев-
руари в Дома на киното, 
„Евро Синема”, „Одеон”, 
Червената къща и Dada 
Cultural Bar.

На фокус ще бъде ки-
ното на Мароко, като в 
селекцията са включени 
дебютът на Кадиджа Ле-
клер „Чувал с брашно”, из-
ключително успешната 
комедия „Старата мома”, 
философският поглед вър-
ху събитията в Танжер от 
средата на миналия век - 
„Танжерецът”, „Лодката”, в 

който отблизо са просле-
дени животът и обичаите 
на берберите, и „Завръща-
нето на сина”, където топ-
моделът Уорън Гета изпъл-
нява своята първа главна 
роля на големия екран.

Режисьорът Роберт 
Саво лично ще направи 
световната премиера на 
най-скъпата палестинска 
продукция досега - „Спаси-
телят”.

Традиционно фестива-
лът представя силна иран-
ска селекция, като специ-
ално внимание заслужават 
отличеният с 5 награди от 
фестивала в Техеран „Пис-
ма в сълзи” и последният 
филм на Абас Киаростами 
и Адел Ярахи „Да срещнеш 
Лейла”.

За първи път на голям 
екран ще може да се види 
един от феномените в 
света на киното - „Сам-
сара”. Заснет за период 
от 5 години в повече от 

25 държави, филмът прена-
ся зрителите на свещени 
места, сред природни чуде-
са и скрити от човешките 
погледи тайнства.

Важен акцент в про-
грамата е и ливанското 
предложение за „Оскар” - 
„Обрат за секунди”. Броят 
на наградите за нетради-
ционния поглед върху Бей-
рут на режисьорката Лара 
Саба непрестанно расте, 
като наскоро се прибавиха 
отличията за най-добър 
филм и най-добър сценарий 
от фестивала в Малмьо.

Сред документалните 
премиери на фестивала са 
номинираният за „Оскар” „5 
счупени камери”, музикал-
ният пир „Джазът в Тур-
ция”, любопитният поглед 
към културата на туареги-
те „Уудсток в Тимбукту” и 
семплият портрет на един 
кюрдски боклукчия в „Стъп-
ка нагоре”.

За първи път Sof ia 
MENAR Film Festival ще 

представи  се кци ята 
MENAR Contemporary, бла-
годарение на която зрите-
лите ще могат да се за-
познаят с представители 
на съвременното изкуство 
от Близкия изток и Север-
на Африка. Отличеният 
на фестивала в Берлин 
„Изкуство/Насилие” ще 
представи артсцената в 
Палестина, а носителят 
на наградата на Deutsche 
Bank „В очакване на утреш-
ния ден” ще запознае пуб-
ликата с ливански творци, 
които превръщат идеи, 
скици и пространство в 
живи и динамични произ-
ведения на изкуството. В 
стремежа си да създадат 
мост между средиземно-
морските култури хорео-
графът Абу Лагра и негова-
та съпруга - танцьорката 
Навал Лагра, основават 
първата академия за мо-
дерни танци в Алжир, на 
която е посветена лента-
та „Моето тяло!”.

Джефри Флечър, който бе удостоен с 
„Оскар” за сценария на „Прешъс”, този път 
ни поднася нестандартна комбинация меж-
ду криминална приказка от Ню Йорк и ек-
зистенциална драма за съзряването. Във 
„Вайълет и Дейзи“ младежките страсти се 
сблъскват с объркания свят на възрастни-
те, а в средата на кръстосания огън се 
оказват три наранени същества. Като до-
бавим симпатичния хумор, филмът наисти-
на се откроява сред морето от изтъркани 
до болка сюжети.

H.M.S.U. - неформалното движение, което популя-
ризира дръм и бас музиката, ще отбележи своя 15-го-
дишен юбилей на 25 януари. По случая се подготвя 
голямо събитие, което ще се проведе в четирите 
зали на парти център 4км в София. 

Рожденият ден ще събере на родна земя четири 
от най-реномираните световни и локални концепции 
за клубни вечери. На този етап са потвърдени две 
от тях - World of Drum and Bass и Therapy Sessions, а 
участие в събитието се подготвят да вземат реди-
ца известни артисти от цял свят. Организаторите 
обещават незабравима вечер с повече изпълнители, 
сцени, звук и светлина, достойни за 15 години дръм 
и бас в България. 

През годините гости на H.M.S.U. са били над 250 
от водещите световни имена в областта на тази 
музика, а с марката са организирани над 300 събития 
от различен мащаб, сред които и най-големите пар-
тита в областта като тридневен летен фестивал 
на открито, запазените марки Drum'N'Jazz, „Класика” 
и BrokenBalkanz, клубната вечер на ON!Fest, дръм и 
бас гости и сцени по време на различните издания на 
Spirit of Burgas и много други. 

Билетите за юбилейното парти струват 20 лева 
и могат да бъдат закупени в разпространителската 
мрежа на Eventim.

Дръм и бас движението 

подготвя мащабно парти

Вайълет (Алексис Бледел) и Дейзи (Сир-
ша Ронан) са тийнейджърки убийци, чието 
основно занимание е да дъвчат дъвка и да 
очистват престъпници в Ню Йорк, а един-
ственият им проблем е, че концертът на 
любимата им поп икона Барби Съндей е не-
очаквано отложен.

Решени да съберат пари, за да си купят 
рокли в стила на своята музикална любим-
ка, двете поемат нова задача, като целта 
този път е мистериозен единак (Джеймс 
Гандолфини). Тази поръчка обаче ги отвеж-
да на неочаквано пътешествие към себе-
познанието и запраща невръстните девой-
ки в един свят, който няма нищо общо с 
Барби Съндей и убийствата за пари.

Специален акцент ще има върху мароканското кино

„Обрат за секунди” е ливанското предложение за „Оскар”

„Спасителят” 

е най-скъпата 

палестинска 

продукция  

в историята
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Светослав Загорски

Слънцето блести без 
нито едно облаче около 
него, а погледът ви се рее 
надалеч в безбрежния оке-
ан. Изтегнали сте се с 
коктейл в ръка на един от 
шезлонгите на палубата и 
чакате поредното предиз-
викателство. 

Това звучи прекрасно и 
е напълно реално, ако сте 
избрали януари за почивка 
сред вълните, а мястото е 
слънчева Флорида. Десет-
ки круизни кораби обикалят 
около щата, стигайки до 
една от най-популярните 
дестинации в САЩ – град 
Тампа, където небостърга-
чите са само на една ръка 
разстояние от безбрежни-
те плажове.

Зимата е чудесен сезон 
за подобна разходка, като 
естествено можете да 
не се качвате на кораб, а 
след като се приземите на 
летището в Маями, да нае-
мете мощен мотор и да се 
понесете по една от най-
известните магистрали в 
цял свят – А1 във Флорида. 
Не след дълго отново ще 
се озовете в Тампа, близо 
до която е и краят на ау-
тобана.

Всичко е въпрос на 
виждане и нагласа за при-
ключение, а и цените не 
са толкова високи като в 
Маями, защото дори и днес 
да решите да резервирате 
хотел в Тампа, ще можете 
да наемете двойна стая за 
около 70 евро на ден.

За Тампа е добре да 
отделите поне седмица, 
защото тук можете да се 
насладите на страхотните 
плажове, да посетите едни 
от най-известните водни 
атракциони и да направите 
обиколка из града, който е 
архитектурен шедьовър. 

И все пак плажовете са 
с предимство. Те са някол-
ко - Clear water beach, Saint 
Pete, Madeira. Всички са ор-
ганизирани като курортни 
места и доброто прекарва-
не там е гарантирано. Най-
известният обаче е Clear 
water beach. Тук се намира и 

уникалният атракционен 

парк Adventure island.

Гостите му могат да 
се впуснат в редица заба-
вления – гигантски пър-
залки, водопади, басейни с 
изкуствено предизвикани 
вълни и много други. Плаж-
ната ивица е изключително 
широка и равна, а океанът 

е спокоен и в ясно време 
може да се види Куба.

Оставайки на морска 
вълна, непременно трябва 
да посетите аквариума. 
Той е един от най-големите 
и най-добрият в САЩ. Плу-
ване с риби, игра с пингви-
ни и делфини са само част 
от забавленията, които 
предлага. Огромни гради-
ни демонстрират внуши-
телно разнообразие от 
тропически птици, които 
не са затворени в клетки 
или витрини, а се разхож-
дат свободно. Усещането 
е като на експедиция в ня-
коя джунгла. Има и голямо 
помещение с аквариуми с 
невероятни крокодили и 
алигатори, които плуват 
или си почиват на брега 
на басейните си. Може да 
видите океански риби, дори 
и рибката клоун - героя от 
„Търсенето на Немо”. Ако 
отидете в аквариума, ог-
ледайте се за пингвините, 
за да се докоснете до тях 
и да се снимате за спомен.

В близост до популярния 
залив Тампа Бей се намира 
местност, пресъздаваща 
Африка и нейния пъстър 
свят. Става дума за 

комплексът Busch Gardens.

Природният парк пред-
лага страхотни изживява-
ния на своите посетители. 
Близък достъп до неве-
роятни животни, сафари, 
скоростно влакче, сценично 
шоу и много други атрак-
ции от световна величина 
забавляват гостите му. 

Около Тампа се намира и 
Hillsborough River State Park, 
където имате възможност 

освен да релаксирате пъл-
ноценно и да се впуснете в 
редица приключения като 
риболов, кану-каяк, пикник 
или по-дълго къмпингуване. 

В Тампа екзотични-
те животни могат да се 
срещнат и извън резерва-
тите. Тук може да видите 
на живо ламантини или 
така наречените морски 
крави. 

Самият град е пълен със 
забележителности, които 
не би трябвало да пропус-
кате. Основан е през 20-те 
години на XIX век. Първите 

заселници са се установи-
ли на мястото, където днес 
се намира Tampa Convention 
Center. Постройката е из-
дигната, където е било 
военното укрепление Fort 
Brooke. В съвременна Тампа 
историческият център е 
наситен с барове и места 
за забавление.

Един от архитектурни-
те символи на града е сгра-
дата на 

Тампа Бей хотел,

построен през далеч-

ната 1891 г. в екзотичния 
мавритански ренесансов 
стил. Постройката е дълга 
близо половин километър, в 
нея се помещават над 500 
стаи. През годините еклек-
тичната сграда е служела 
за военно укрепление, как-
то и за база на универси-
тета „Тампа”. 

Архитектурата на 
крайбрежния град е спо-
лучлива смесица от много 
стилове. Мавритански, ар 
деко и постмодернизъм ус-
пешно съчетават своите 
детайли и създават ин-
тересния градски пейзаж. 
Пример за постмодерни-
зъм откриваме в една от 
забележителностите на 
града – Музея на изкуства-
та. Той се намира на брега 
на реката Хилзбъро. Бога-
тата колекция на музея се 
състои от древногръцки и 

римски антики, над 2000 
оригинални фотографии, 
скулптури и картини. На 
територията на Тампа се 
намира и Музеят на Салва-
дор Дали, театърът също 
е невероятно място. 

В централната част 
на града са съсредото-
чени величествените 
небостъргачи на Тампа. 
Крайбрежният град е про-
чут със своето високо 
строителство. Във Фло-
рида единствено Маями 

може да се съревновава с 
небостъргачите на Тампа. 
На 176 м се издига най-ви-
соката постройка в града 
- 100 North Tampa.

На север от центъ-
ра се намират изворите 
Sulphur Springs и високата 
65 м водна кула Sulphur 
Springs Water Tower, коя-
то се счита за една от 
забележителностите на 
града.

Веднъж посетили Там-
па, няма как да не се раз-
ходите по Channelside. По 
продължението на популяр-
ната улица можете да се 
отдадете на пазаруване, 
хапване или забавления. 

Сред най-посещавани-
те квартали е 

Ybor City,

където нощният жи-
вот никога не спира. Там 
ще откриете барове и 
клубове, заведения с жива 
музика, ресторанти с раз-
нообразни менюта. Днес 
той се разпознава най-ве-
че като място за забавле-
ние, но през годините Ybor 
City е имал важна роля за 
развитието на Тампа. Съз-
даден през 1886 г., той се 
е считал за цигарената 
столица на света. Там са 
се заселвали общности от 
Куба, Испания и Италия. 

Дните на Тампа като 
център на кубински пури 
може да са отминали, но 
градът е запазил други две 
характерни за Куба неща 
– кафето и пресованите 
сандвичи. Дори официал-
ният сандвич на Тампа се 
нарича The Cuban.

Когато говорим за ха-
пване, то с изненада ще 
установим, че тук има 
страхотна местна бира. 
През март в града се про-
вежда изложба на пивова-
ри, предлагащи различни 
видове бира като напри-
мер светла и плодова с 
вкус на гуава. Неслучайно 
псевдонимът на Тампа е 
Голямата гуава. 

И все пак преди да 
заминете, най-доброто 
нещо, което можете да 
направите, е последна 
разходка по крайбрежието, 
наблюдавайки страхотния 
залез. За този ритуал ще 
ви послужи най-дългият 
непрекъснат тротоар в 
света - 7,2 км. Bayshore 
Boulevard е най-живописна-
та улица в Тампа, станала 
световноизвестна сред 
любителите на джогинга 
и разходките.

Небостъргачите са 

непосредствено до 

водата

Уникалната сграда 

на Тампа Бей хотел

Известният квартал Ybor City

Най-интересният аквариум в САЩ
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Forthcoming are tenders for rehabilitation of Trakia Motorway 

“By the end of January will 
be signed the contract for con-
struction of the Northern Speed 
Tangent. The planning of the 
site will immediately begin 
and in spring will start the con-
struction works to be financed 
under OP “Regional Develop-
ment.” This was announced 
by the Chairman of the Board 
of Road Infrastructure Agency 
Eng. Stefan Chaikov during a 
press conference to comment 
on major road projects in 2014 
and winter maintenance. 

In the last working days of 
last year the Supreme Adminis-
trative Court issued a final deci-
sion on selection of a contractor 
for the tangent and the contract 
is now prepared with consor-
tium HPVS –SST to be signed. 
The length of the section is 
16.54 km and its construction 
will cost BGN 149,999,999 VAT 
excluded. The project is to be 
completed by the end of 2015.  

The Northern Speed Tan-
gent is crucial for the country 
as some of the most important 
transportation links cross in it 
– Trakia, Hemus, Lyulin motor-
ways and the road Sofia – Ka-
lotina. Along the route are to be 
constructed 19 facilities and 3 
major road junctions. 

“Another important for the 
capital site is the western arc 
of the Sofia ring road. On 19 

December 2013 we received 
notification from the European 
Commission that the applica-
tion form for the project is de-
termined as admissible,” said 
Eng. Chaikov. 

By the end of January will be 
open the traffic along the road 
Kardzhali – Podkova which is 
implemented under OP “Trans-
port”. The stretch is 24.2 km 
long direct route and 2.368 km 
link for Fotinovo village. Due to 
the need of geotechnical and 
hydrogeological conditions was 
assigned additional design and 
construction activities related to 
strengthening and stabilization 
of the tracks. 

Eng. Chaikov announced 
that in 2014 is to complete the 
implementation of nearly 15 km 
from Struma Motorway - Lot 4 

Sandanski –Kulata as well as 
65 km from Maritsa Motorway.  
By the middle of the year the 
bypass road of Vratsa will be 
ready. On schedule are the con-
struction activities for Lot 2 from 
Struma Motorway Blagoevgrad 
– Dupnitsa, to be completed in 
2015. The work on Lot 4 San-
danski – Kulata continues. 

“The additional procedure 
that started due to the shift 
of the open ended engineer-
ing networks completed and 
the contract with “Actor” has 
to be signed. The deadline for 
completion of the site which 
according to the contract is 
March 2014 will be extended by 
90 days. So long is the time for 
completion of the additional ac-
tivities. We hope the land acqui-
sition procedures to finish soon 

so that builders can go in and 
work on the shift of engineering 
networks,’ said Eng. Chaikov.

The contractor of Lot 1 
Orizovo – Dimitrovgrad from 
Maritsa Motorway is currently 
preparing an updated techno-
logical and construction pro-
gram to compensate for the 
delay, which was found on in-
spection of the site. From the 
builder of Lot 2 Dimitrovgrad – 
Harmanli in RIA was received 
a letter requesting extension of 
the performance term as ac-
cording to the contract it expires 
in February 2014. “On the site 
there are not reflected in the 
investment project engineering 
networks – two high-voltage 
power lines, two gas pipelines 
and cables owned by different 
operators and this prevents the 
execution of construction works 
on time. There are also difficul-
ties with the water of the dam 
near the village Krepost and 
therefore should be taken ad-
ditional measures,” explained 
Eng. Chaikov. 

In 2014 work continues on 
projects, implemented under 
OP “Regional Development” and 
“Transit Roads V”. In late Janu-
ary will be launched tenders 
for rehabilitation of more old 
sections from Trakia Motorway 
which will be financed under 
“Transit Roads V”.  

Atanas Kostadinov, Deputy Minister of Environment and Water:

Mr. Kostadinov, what is the vision 

for OPE 2014 - 2020?

The themes of the operational pro-
gram for the period 2014 – 2020 will be 
preserved as they are at the moment. 
The water sector continues to be a ma-
jor priority. Water infrastructure will be 
leading again but we will focus our ef-
forts on preventing the harmful effects 
on water and protect the purity of water 
resources.

“Waste” sector remains a priority but 
we will look for flexible forms of financ-
ing projects. Funds will be directed to-
wards prevention of making waste rather 
than towards their disposal. It is time to 
start considering waste as a resource 
and use it, recycle it or not at all allow 
its formation. These will be our priorities 
within the operational program. 

Naturally, biodiversity as basic value 
of Bulgaria will continue to be a priority, 
as efforts will be directed to complete 
the necessary documents in order to 
manage the network “Natura 2000”. 

In the next programming period will 
be affected also two new themes – air 
and climate. OPE alone cannot solve 
these two problems. These are very 
broad topics. To be able to deal with 
them and to make some progress and 
result, there should be comprehensive 
measures that are integrated and are 
provided in each of the operational pro-
grams. 

In preparing the draft of OPE 2014 
- 2020 we work with indicative value 
determined for the operational program 
in the partnership agreement. Approxi-
mately it will have indices as in the cur-
rent programming period as reduction of 
the amounts is expected in view of the 
overall budget cuts under the EU multi-
annual financial framework. 

Tell us more about the public 

council to the minister of environment 

and water. 

It was founded in March 2013 and is 
an independent advisory body that as-
sists the minister in making decisions, 
forming positions and taking initiatives 
for the development and implementation 
of state policy on environmental protec-
tion. The aim of the team of the MEW 
is to transform the public board into ef-
ficient and effective body under the prin-
ciples of openness, transparency and 

equality among members. 
It can include all members of civil 

society organizations, businesses, local 
authorities and institutions. Its meetings 
are convened at the invitation of the 
Minister of Environment and Water. They 
are open to participation of interested 
representatives and are made public 
through the website of the MEW. 

Since the establishment of the pub-
lic council to date have been conducted 
one workshop and four regular meet-
ings. Since May 2013 have been held 
two of them – in August (01.08.2013) en-
titled “Short-term priorities of the Minis-
try of Environment and Water to the end 
of 2013” and in September (17.09.2013) 
on “Information about contractors on 
projects of Priority Axis 3 “Preservation 
and restoration of biodiversity under Op-
erational Program “Environment” 2007 – 
2013”. They sparked the interest of the 
general public. 

The year of transition between the two programming 
periods of the European Union will not be zero for construc-
tion for the Ministry of Culture (MC). Within days the ministry 
will announce calls for proposals under the EU program 
BG 08 for Cultural Heritage and Contemporary Arts, which 
is part of the so-called Norwegian program. MC is program 
operator and funding is from the Financial Mechanism of the 
European Economic Area (2009 – 2014). 

Donor countries (Iceland, Liechtenstein and Norway) 
provide for BG 08 totally 14 000 000 euro. The total budget 
is 16,470, 588 euro with the national co-financing. 

In January will be held information days on the calls, 
which are divided into three measures and a small grant 
scheme. The good news is that in two of the four options 
the orders are for construction. 

Measure 1 is for restoration, renovation and conserva-
tion of cultural heritage. The budget is 7,106, 470 euro and 
besides restoration of buildings of cultural heritage is provid-
ed also update through interactive technology of exhibition 
spaces and platforms. These are projects such as Pernik 
fortress “Krakra”, which was turned into a tourist attraction 
without massive restoration of the antiquity. Proposals to 
renew spaces around cultural sites will be funded, open-air 
museums will be built.  

Part of the funds under this measure is previously 
planned for the Museum of Contemporary Art. It will receive 
2.5 million euro for finishing works. More exhibition area will 
be provided to the wing from “Oborishte” Street and will be 
increased the potential for promoting bilateral cooperation 
between cultural institutions in Bulgaria and Iceland, Liech-
tenstein and Norway. 

EUR 10 million for construction 
under new Norwegian program 

By mid-year OPE 2014-2020 
will be approved 

The partnership agreement between Bulgaria and the EU 
outlining the support by European structural and investment 
funds for the period 2014 - 2020 was published yesterday in 
the portal for public consultation to the Council of Ministers 
www.strategy.bg. Earlier this week the government press office 
said that under the leadership of Deputy Prime Minister Zinaida 
Zlatanova was held the 10th meeting of the working group for 
preparation of the agreement. 

The revised version of the draft, reflecting received informal 
comments of the European Commission on the sent in August 
2013 version of the contract, was being considered. Comments 
to improve the presented texts were also made by partners 
such as NAMRB and CISB. “The document is in its final stage 
of preparation and is planned after adoption by the Council of 
Ministers to be formally sent to the EC within about two months,” 
says the letter. 

The consideration of the agreement and its adoption by the 
Ministers, however, will happen only after its public discussion.  

The deadline for receiving proposals and comments on the 
contract expires on 31 January. Observations can be sent to the 
address: programming@government.bg.

 The first public discussion of the partnership agreement 
was held between 23 July and 7 August 2013. The current ver-
sion of the document is a result of the progress in the overall 
process of programming as well as of the technical consulta-
tions with the EC. 

The agreement constitutes a national strategic document 
outlining the framework for management of the EU structural 
and investment funds in Bulgaria in the programming period 
2014 – 2020. It sets the priorities for implementation of the 
cohesion policy of EU, the common agricultural policy and the 
common fisheries policy. 

The document contains also a description of the mecha-
nisms that will be applied to ensure effective management of 
the EU structural and investment funds, as well as an integrated 
approach to territorial development that will be used in their 
management.

The agreement of Bulgaria 
with EU for 2014 – 2020 is 
ready
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Теодор Николов

Очаква ни една много динамична и напрегната 
в спортно отношение 2014 година. Само преди дни 
българските национални отбори по волейбол за мъже 
и жени се класираха за световното първенство през 
септември. Професионалният боксьор Кубрат Пулев 
пък вече е претендент номер 1 за световната купа 
и шампионът Владимир Кличко ще трябва да се из-
прави срещу него. Родният суперталант в тениса 
Григор Димитров още на 13-и стартира участието 

ЯНУАРИ

5-18. Автомобилизъм, рали „Дакар”

10-11. Сноуборд, Световна купа в Андора в дисциплината 
сноуборд крос

11-12. Ски алпийски дисциплини, спускане за жени в Алтенмаркт 
(Австрия) и гигантски слалом за мъже в Аделбоден (Швейцария)

11-12. Бързо пързаляне с кънки, Европейско първенство в 
Норвегия

11-12. Ски скокове, Световна купа в Тауплиц (Австрия)

12-19. Снукър, Мастърс в Лондон

12-26. Хандбал, Европейско първенство за мъже в Дания

13. Церемония по връчване на „Златната топка” (Цюрих, 
Швейцария)

13-19. Фигурно пързаляне, Европейско първенство в Буда-
пеща (Унгария)

13-19. Биатлон, Световна купа в Антхолц-Антерселва (Италия)

Турнири от Големия шлем

13-26. Открито първенство на Австралия в Мелбърн

25.05.-8.06. Открито първенство на Франция „Ролан Гарос”

23.06.-6.07. Открито първенство на Великобритания 
„Уимбълдън”

25.08.-8.09. Открито първенство на САЩ

14. Ски алпийски дисциплини, слалом за жени във Флахау  
(Австрия)

15-19. Ски алпийски дисциплини, спускане за мъже във Венген 
(Швейцария) и спускане за жени в Кортина д'Ампецо (Италия)

16. Ски скокове, Световна купа във Висла

16-18. Биатлон, Купа на IBU в Алтенберг (Германия)

17-19. Шорттрек, Европейско първенство в Германия

17-19. Сноуборд, Световна купа във Вейзонас в дисциплината 
сноуборд крос

17-19. Автомобилизъм, рали „Монте Карло“

18-19. Ски скокове, Световна купа в Закопане

20-26. Бобслей, Европейско първенство в Германия

21-26. Ски алпийски дисциплини, спускане за мъже в Кицбюел 
и спускане за жени в Гармиш Партенкирхен (Германия)

25-26. Ски скокове, Световна купа в Сапоро (Япония)

27.01.-5.02. Биатлон, Европейско първенство в Чехия

28. Ски алпийски дисциплини, слалом за мъже в Шладминг  
(Австрия)

30.01.-2.02 Ски алпийски дисциплини, гигантски слалом за жени 
в Марибор и спускане за мъже в Гармиш Партенкирхен (Германия)

31.01.-2.02. Ски скокове, Световна купа във Вилинген

31.01.-2.02. Тенис, купа „Дейвис“, Финландия - България

ФЕВРУАРИ

1-2. Джудо, Европейска купа, София

2. Американски футбол, Супербоул

2. Ски алпийски дисциплини, слалом за жени в Марибор и ги-
гантски слалом за мъже в Гармиш Партенкирхен (Германия)

3-5. Тенис, „Фед Къп“, Евро-африканска зона, турнир в Будапеща

Зимни олимпийски игри в Сочи

7. Церемония по откриването

9-22. Ски алпийски дисциплини

8-22. Биатлон

9-20. Фигурно пързаляне

20-23. Хокей на лед

9-16. Ски скокове

8-22. Сноуборд

23. Церемония по закриването

7-9 Автомобилизъм Рали „Швеция“

8-9. Джудо, Гран шлем, Париж

11-16. Бадминтон, европейски отборни първенства в Базел

10-17. Тенис, Катар Оупън

12. Лека атлетика, 45-и международен турнир „Академик“ в До-
брич

15-16. Борба, Световна купа за мъже в Тюмен

15-16. Алпийски ски, Европейска купа в Боровец

16. Баскетбол, мач на звездите в НБА

16. Фехтовка, държавно първенство за мъже и жени на всички 
оръжия

18-19. Футбол, Шампионска лига, 1/8 финали, първи срещи

19.02.-2.03, Снукър, Уелш Оупън

20. Футбол, Лига Европа, 1/16-финали, първи срещи

21-23. Борба, „Дан Колов“, „Никола Петров“, София

22. Футбол, подновяване на сезона в „А“ група

22. Лека атлетика, Балканско първенство за мъже и жени в 
зала в Истанбул

23. Футбол, жребий за Евро 2016, Ница

25.02.-2.03. Бокс, международен турнир „Странджа“, София

25-26. Ски скокове, Световна купа във Фалун (Швеция)

25-26. Футбол, Шампионска лига, 1/8-финали, първи срещи

27. Футбол, Лига Европа, 1/16-финали, реванши

28.02.-2.03. Художествена гимнастика, Гран при в Москва

27.02-03.03. Ски алпийски дисциплини, спускане за мъже в 
Квитфил (Норвегия) и спускане за жени в Кран Монтана (Швей-
цария)

МАРТ

1. Лека атлетика, планинско бягане „3-ти март“ в София

1-2. Ски скокове, Световна купа в Лахти (Финландия)

3-4. Ски скокове, Световна купа в Куопио (Финландия)

5. Приятелски мачове на националните отбори

6-7. Ски скокове, Световна купа в Трондхайм

6-9. Плуване, Държавно лично-отборно първенство в София

6-16. Тенис, „Мастърс 1000“ в Индиън Уелс

7-9. Лека атлетика, Световно първенство в зала, Сопот 
(Полша)

7-9. Автомобилизъм, рали „Мексико“

7-9. Ски алпийски дисциплини, гигантски слалом за мъже в 
Кранска гора (Словения) и слалом за жени в Оре (Швейцария)

7-16. Параолимпийски игри в Сочи

8. Бокс, Кубрат Пулев защитава интерконтиненталната си 
титла (Нойбранденбург)

8-9. Ски скокове, Световна купа в Осло

8-9. Сноуборд, Световна купа в Ла Молина (Испания) в дисци-
плината сноуборд крос

9-25. Световно първенство по хокей на лед (Минск, Беларус)

10-16. Биатлон, Световна купа в Контиолахти

10-16. Световно първенство по фигурно пързаляне за 
юноши и девойки (Зимен дворец, София)

10-16. Ски алпийски дисциплини, финали в Ленцерхайде (Швей-
цария)

11.03.-1.04. Шахмат, Турнир на претендентите, Русия 

11-12. Футбол, Шампионска лига, 1/8-финали, срещи реванши

13. Футбол, Лига Европа, 1/8-финали - първи срещи

13-16. Ски полети, Световно първенство в Хараков (Чехия)

14-16. Шорттрек, Световно първенство в Канада

15-16. Лека атлетика, Европейска купа по зимни хвърляния в 
Лиериа (Португалия)

15-16. Волейбол, Шампионска лига (жени) - финална четворка

15-16. Борба, Световна купа за жени, Токио

15-16. Борба, Световна купа за мъже, Лос Анджелис

16. Формула 1, Гран при на Австралия

16-18. Баскетбол, финална 4-ка на Евролигата (Милано, Италия)

16-25. Спортна стрелба, Световна купа в Казахстан

19. Футбол, Купа на България, 1/4-финали, реванши

19-30. Тенис, „Мастърс 1000“ в Маями 

20. Футбол, Лига Европа, 1/8-финали - срещи-реванши

20-23. Ски скокове, Световна купа в Планица

21-23. Бързо пързаляне с кънки, Световно първенство в Холандия

22-23. Художествена гимнастика, Световна купа в Щутгарт

22-23. Волейбол, Шампионска лига (мъже) - финална четворка

22-23. Аеробика, Световна купа във Франция

23. Moto GP, Гран при на Катар

24-30. Фигурно пързаляне, Световно първенство в Япония

26.03.-3.04. Спортна стрелба, Световна купа в САЩ

28-30. Гребане, Световна купа в Сидни (Австралия)

30. Формула 1, Гран при на Малайзия

АПРИЛ

1-2. Футбол, Шампионска лига, 1/4-финали, първи мачове

1-6. Борба, Европейско първенство (Финландия)

3. Футбол, Лига Европа, 1/4-финали - първи срещи 

3-6. Художествена гимнастика, Световна купа в Лисабон

4-6. Автомобилизъм, рали „Португалия“

4-13. Спортна стрелба,  Световна купа в Мюнхен

6. Формула 1, Гран при на Бахрейн

7-12. Вдигане на тежести, Европейско първенство в Тел Авив

8-9. Футбол, Шампионска лига, 1/4-финали, реванши

10. Футбол, Лига Европа, 1/4-финали, реванши

11-13. Художествена гимнастика, Световна купа в Пезаро (Италия)

12-13. Аеробика, Световна купа в Япония

13. Moto GP, Гран при на САЩ

13-20. Тенис, „Мастърс 1000“ в Монте Карло

13-21. Спортна стрелба, Световна купа в Марибор

14-24. Бокс, Световно първенство за младежи, квалификация 
за младежките олимпийски игри, София

19. Футбол, Купа на България, 1/4-финали

19.04-5.05. Снукър, Световно първенство в Англия

20. Мотокрос, Световен шампионат в класове МX1 и МХ2, Севлиево

20. Формула 1, Гран при на Китай

22-23. Футбол, Шампионска лига, 1/2-финали, първи мачове

23. Футбол, Купа на България, 1/2-финали, реванши

23-27. Бадминтон, Европейско първенство в Казан

24-27. Джудо, Европейско първенство в Монпелие (Франция)

24. Футбол, Лига Европа, 1/2-финали, първи мачове

27. Мотокрос, Европейски шампионат в класове 65 и 85 куб. см, Троян

27. Moto GP, Гран при на Аржентина

28.04.-5.05. Тенис на маса, Световно отборно първенство в Токио

29-30. Футбол, Шампионска лига, 1/2-финали, реванши

30. Лека атлетика, 6 мемориал „Цветанка Христова“ в София

си в Откритото пър-
венство на Австралия. 
Разликата е, че този 
път Гришо е сред по-
ставените и в първите 
кръгове на турнира няма 
да срещне никой от фа-
воритите. Като към всичко това доба-
вим, че ни предстои Зимна олимпиада 
в Сочи през февруари и едно Световно 
по футбол, тази година изглежда все 
по-обещаваща зрелища. Чакат ни още 
много изненади. 

Предлагаме ви спортния календар 
на вестник „Строител” за първите че-
тири месеца на 2014 г.
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Людмил Митакев

Хубаво е годината да започне с мечти. 
Една от тях е… да си купиш замък. В Евро-
па това е лесно и почти без пари, ако не се 
отчита задължителният ремонт за милиони. 
По обясними причини в САЩ старинните по-
стройки са рядкост и обикновено струват 
цяло състояние.

В Европа

Да станеш собственик на замък или ста-
ро имение днес e мода, а такива обекти не 
липсват. Исторически имоти, както ги на-
ричат брокерите, могат да се открият във 
всяко кътче на Европа. Не е трудно да купите 
старинно имение в Сицилия, замък във Фран-
ция или древна постройка на друго привлека-
телно място. Цените се движат в широките 
граници от едно евро до десетки милиони. 
Всичко зависи от състоянието на имота. За 
центове се продават онези, които са отдале-
чени и за възстановяването им са необходими 
милиони. И обратното - най-скъпите обекти 
по правило са преминали през дълга рекон-
струкция. В Италия съблазнително предло-
жение представлява имение в Ломбардия, в 
околностите на Милано. То притежава девет 
стаи и площ 450 кв. м. След реконструкцията 
е оборудвано със съвременни комуникации - 
охранителна система, климатици, автома-
тично поливане. Домът е разположен в двор 
от 22 хил. кв. м и притежава лозя и маслинови 
дървета. На територията на имението има 
басейн с хидромасаж и подгряване на водата, 
зона за барбекю - със салон, бар, осветление и 
аудиосистема, изкуствено езеро, турска баня, 
ловна хижа, тенис корт, игрище за минифут-
бол със съблекалня и вертолетна площадка. 
Освен това върху имота е разположена час-
тично реставрирана конюшня. Цената на 
този разкош е 2,75 млн. евро. Също в Италия, 
Лигурия, е обявен за продажба хотел от XVIII в. 
със 17 стаи. Зданието се намира на брега и 
открива панорамен изглед към морето. Екс-
трите на хотела са изискана обстановка 
и мебели, антики, венециански драпировки. 
Зад древните стени е разположена градина 
с вековни дървета. Хотелът разполага и със 
съвременни удобства като бар, ресторант, 
басейн, солариум, зала за конференции, пар-
кинг и т.н. Продава се за 9 млн. евро.

Имение от XVI в. на остров Майорка с 

обща площ 3119 кв. м струва 4,8 млн. евро. За 
тези, които искат да са по-близо до Балкани-
те, се предлага дворец от XIX в. на остров 
Сипан в Хърватия. Площта му е 1559 кв. м, а 
към него има прекрасна градина и морето е 
съвсем близо. Античният имот се продава за 
2,8 млн. евро.

В сегмента на максимално високите цени 
лидер е Франция. Тук бюджетът за покупка 
на дом с история в добро състояние започва 
от 5 млн. евро. В областта Оверан среднове-
ковен замък от XV в. с парк 15 хектара, сега 
действащ като хотел, се продава на цена 
7,419 млн. евро. 

В останалата част на Европа истори-
ческите имот излизат по-евтино. На голямо 
търсене се радват имперските имения, апар-
таментите с високи тавани, дебели стени и 
съответно с високо ниво на вътрешен ком-
форт в Австрия. Реставрирани исторически 
имоти най-често се взимат за хотели или 
ресторанти. Покупките за лично ползване 
са редки и единични. Изгодно е да се купуват 
исторически имоти в Южна Германия, Бава-
рия. Днес експертите съветват да се обърне 
внимание и на севера и дори на относително 
бедната Източна Германия. 

Един от най-главните фактори при по-
купката на замък е изборът на място и яс-
нота за какво точно ще се използва имотът. 
В средите на германците с популярност се 
ползват курортите по крайбрежието на Се-
верно и Балтийско море. Недвижимите имоти 
на остров Рюген са по-скъпи дори от тези в 
германския курорт Баден-Баден. Преди годи-
ни фирма купува на острова старинно селско 
имение за ремонт, като прави може би най-
добрата инвестиция. След ремонта ранчото 
се продава за 3,5 млн. долара. 

В САЩ

В страната на неограничените възмож-
ности се предлагат имоти за всякакви купу-
вачи. Особено впечатляващи са тези, които 
влизат в полезрението на по-заможните. 
Например замъкът в Остин, Тексас, струва 
9,95 млн. долара, но определено си заслужава. 
Образи на европейски средновековни замъци 
се появяват в ума ви, когато тръгнете по 
павираната алея и погледнете за първи път 
солидните медни куполи, фасетираните кули 
и равния покрив, покрит с тухли от най-фина-
та и скъпа глина. Впечатлението се допъл-
ва от изобилието от сводести махагонови 
прозорци. Изумителната приемна е осветена 
от огромна камина, подчертана с грандиозни 
ниши и вдъхновяващи колони за скулптури или 
други произведения на изкуството. В този 
забележителен дом всички стени и тавани 
са остъклени и боядисани ръчно, украсени 
с дизайнерски плюшени килими и екзотична 
дървесина.

По-скромно е имението в Джонсън Сити, 
Тексас. То се продава за 4,3 млн. долара. До-
мът се простира върху 13 акра земя и пред-
ставлява невероятна реплика на испански 
замък от ХVIII в. Високите входни врати са 
специално доставени от Париж. Дървените 
корнизи са изработени от гръцки майстори. 
Мястото разполага също с лоби бар и камина, 
а красивите градини са приютили удивителен 
басейн.

За по-непретенциозните е перлата в Се-
дро Уули, Вашингтон, за 895 хил. долара. Този 
имот от около 20 акра е заобиколен от гъ-
ста гора и изобилие от див живот. През него 
минава поток, който прелива в зашеметяващ 
водопад, а оттам в естествен плувен басейн. 
Като прекосите потока през моста, стигате 
до топлия и уютен модерно обзаведен замък с 
невероятни каменни украшения и много про-
зорци.

На Стария континент може и за без 
пари, ще ви струва милиони в Америка

Инвестицията е 

добра, но разходите за 

поддръжка са големи

Дворци се продават  

и за едно евро

Зданието на остров Рюген 

е особено привлекателно

Реплика на замък в САЩ

КСБ 

Инж. Таня Каменова, 
председател на ОП 
на КСБ - Перник

ЕДНО ВРЕМЕ...

Да положиш 
основния камък

жиш

Фантастичният усет  
на „Лего” към формата  
и функцията

ИНТЕРИОР & ДИЗАЙН

нтастичният усет

ОБЩИНИ

КАВАРНА излиза 
от кризата с нови проекти

ВАРНА
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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

Пациент  
при психиатъра:

- Докторе, все един  
и същ сън имам - след 
мен тича Наполеон  
и непрекъснато моли за 
автограф. Не разбирам, 
мания за величие или мания 
за преследване имам?

Като професор 
и ръководител 

на катедра 
„Мелиорации“  

той полага 
основите  

на фундаментални 
учени 

дисциплини.
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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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Цени за членове на КСБ

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

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

Еластоизол оптимум ХПП3.0 - 2,59 лв./м2

Еластоизол оптимум ТКП4.0 - 3,77 лв./м2

Еластоизол оптимум ХКП4.0 - 3,08 лв./м2

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно - 4,43 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0 - 3,00 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0 - 4,23 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

от 2,59 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да споделим с вас радост-
ното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от съз-
даването на компания АКВАТЕК ЕООД!

Започнахме в далечната 1994 година и бяхме една 
от първите фирми за басейни в България. Нямаше от 
кого да се учим. С годините натрупахме безценен 
опит. Изградихме голям брой красиви и функционални 
водни съоръжения - басейни, аквапаркове, СПА цен-
трове.

Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите 
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изиск-
вания. Искаме да ги запознаем максимално подробно с 
особеностите на изгражданите от нас съоръжения, за 
да могат да вземат най-правилното за тях решение.  

Основната ни цел е постигането на отлично 
изпълнение. Държим на качеството на проектите и 
вложените материали, на доброто оборудване и на 
безупречната работа. Това е причината АКВАТЕК да 
се наложи като марка на пазара.

Фирмата се развиваше бурно през изминалите 20 
години. Стремим се да сме в течение с новостите в 
строителството на басейни, аквапаркове и СПА цен-
трове. В много случаи сме били първите в България, 
предложили нов за пазара материал или технология. 

Горди сме със своя екип. С работата си през тези 
20 години фирмата израстваше и с нея израснаха и се 
изградиха много добри специалисти. С това АКВАТЕК 
се превърна в институция в своята област.

Благодарим на всички наши партньори, клиенти 
и не на последно място - на нашия екип за отлична-
та съвместна работа и изразяваме категоричната 
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно 
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

Хотел „Хармони“ - кк Св. св. Константин и Елена


