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Железопътните проекти по ОП „Транспорт“ са на обща стойност над 1 млрд. лв.

Десислава Бакърджиева

Започна рехабилитацията на жп ли-
нията Пазарджик - Стамболийски. Тя е 
част от проекта „Модернизация на же-
лезопътния участък Септември - Плов-
див”, финансиран по Оперативна про-
грама „Транспорт” 2007 - 2013 г. Първа 
копка на обекта направи министърът на 
транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията Данаил Папазов в 
присъствието на ген. директор на На-
ционална компания „Железопътна инфра-
структура” (НКЖИ) инж. Милчо Ламбрев 
и Н. Пр. посланика на Кралство Испания 
Хосе Луис Тапиа. Официалната церемо-
ния се състоя на жп гара Стамболийски, 
като освен водосвет тя включваше и 
полагане на капсула на времето – както 
повелява традицията. Посланието за бъ-
дещите поколения съдържа вестници от 

деня на първата копка и парче от желе-
зопътна релса, която лично министърът 
постави.

„С началото на дейностите по мо-
дернизацията на отсечката Пазарджик 
- Стамболийски всички железопътни 
проекти в рамките на Оперативна про-
грама „Транспорт” вече са в процес на 
изпълнение. Общата им стойност е над 
1 млрд. лв. и ще направим всичко възмож-
но те да приключат в срок – до края на 
2015 г. До месец ще стартира работата 
по целия участък Септември – Пловдив. 
Благодарение на проекта в региона ще 
бъдат инвестирани над 300 млн. лв. Цел-
та е с тези средства не само да се по-
добри железопътната инфраструктура, 
но и да се създадат нови работни места 
и повече възможности за развитие”, каза 
Папазов.
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Над 511 млн. евро 
за 67-те града по 
ОП „Региони в растеж“

ТЕМА

Великолепната 
седморка на Пловдив 
променя облика на 
града до 2020 г.
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Инж. Стефан Чайков, 
председател на УС на Агенция 
„Пътна инфраструктура“:

Сключени договори  
по обществени поръчки 
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СИЛОВО ПРЕДАВАНЕ

Беше студена зимна утрин. Такава, 
в която изразът „дърво и камък се пу-
кат от студ” беше не просто мета-
фора, а жестока реалност. Но рабо-
тата не можеше да чака затопляне на 
времето – бригадата гонеше срокове. 
Копаенето на тръбопроводните кана-
ли на обекта вървеше бавно. Багерът 
ревеше като ранен звяр, без да има 
достатъчно силова тяга да напълни 
кофата. Отново се обаждаше стари-
ят проблем със силовото предаване на 
товарните му лостове.

Веднъж през лятото на багериста 
му се наложи да разглобява в полеви 
условия предавателната кутия. Игра 
си часове, докато подмени една раз-
бита зъбна двойка. За тази работа се 
искаше демонтаж на зъбните двойки, 
проверка на сцеплението им, след това 
внимателно центриране на лагерите 
под определен ъгъл и позиция. Центро-
вката трябваше да се направи с голи 
ръце, а в този студ не можеше да се 
работи без ръкавици. Принципно това 
беше задължение на багериста, зато-
ва момчетата от бригадата го оста-
виха сам и се заеха с кофража на кана-
лите. Багеристът беше младо момче, 
новобранец. 

Всички виждаха как ръцете му тре-

перят от студ, докато разглобяваше 
предавателната кутия, но никой не 
отиде да му помогне. Минаваха часо-
ве, ръцете ни, въпреки че бяхме с ръ-
кавици, бяха сковани от студа, затова 
отивахме да се сгреем на печката 
във фургона. Само багеристът оста-
ваше да работи по разглобената ку-
тия. Пръстите му едва се движеха, но 
той продължаваше да подрежда с мъ-
чително усилие зъбните лагери. Това 
негово тихо и несломимо упорство се 
предаде и на нас, като предизвика чув-
ството ни за колегиална солидарност. 
Свалихме ръкавиците си и отидохме 
при него. Получи се истинско човеш-
ко силово предаване – предавахме си 
щафетно работата по настройката 
на лагерите. Но и нещо повече – пре-
давахме си взаимно сила да продължим 
да работим с голи ръце в този непо-
носим студ. Накрая, след като сглоби-
хме предавателната кутия и багерът 
заработи с пълна сила, знаехме, че тя 
се дължи не толкова на сцеплението 
между зъбните лагери, колкото на на-
шата човешка солидарност.     

     

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

www.tondach.bg    
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Мартин Славчев

„Традиционният месец 
на политическите консул-
тации ще се проведе през 
февруари с парламентарно 
представените политиче-
ски сили”, съобщи прези-
дентът Росен Плевнелиев 
на съвместната си прес-
конференция с вицепрези-
дента Маргарита Попова 
по повод приключването 
на втората година от 
встъпването им в длъж-
ност. Държавният глава 
заяви, че ще предложи на 
парламентарните партии 
като част от дневния ред 
на консултациите да се 
проведе дискусия за изра-
ботването на закон за пе-
чатните медии, за ефек-
тивните инструменти за 
борба с медийните моно-
поли, включително за сво-
бодна дистрибуция и за га-
рантиране на немонополно 
присъствие в областта 
на разпространението на 
печатни произведения. 

Очаква се да бъдат 
обсъждани и реформите 
в сектор „Сигурност”, в 
енергетиката, образова-
нието, здравеопазването, 
земеделието. На дневен 
ред по думите на прези-
дента са още Споразуме-

нието за партньорство с 
ЕС за 2014-2020 г. и избо-
рите за Европейски парла-
мент.  

Президентът обяви, 
че и през 2014 г. ще има 
още много работа за 
вършене в региона. „Бъл-
гария е важен фактор за 
позитивното развитие в 
Югоизточна Европа и за 
стабилизирането и ев-
ропейското развитие на 
държавите от Западните 
Балкани. Чрез механизми-
те на външната политика 
работим за свързаност и 
интеграция на пътните, 
железопътните, газовите, 
електропреносните, реч-
ните и други транснацио-
нални мрежи. Продължава 
и изграждането на стра-
тегически инфраструк-

турни проекти. Работим 
усилено за енергийната 
диверсификация на стра-
ната чрез строителство 
на газови интерконекто-
ри, както и концесия за до-
бив на газ в Черноморския 
шелф на България. Стра-
тегически важен за стра-
ната е газовият интерко-
нектор България – Гърция, 
осъществяващ връзката с 
газопровода ТАП, по който 
ще тече газ от Азербай-
джан за Европа. Подкрепям 
и строителството на га-
зопровода „Южен поток”, в 
случай че той бъде изпъл-
нен по европейските пра-
вила и на пазарни цени”, 
коментира държавният 
глава при отчета на из-
теклите две години от 
мандата си. 

„България търси подкрепата и се 
учи от опита на Естония за въвежда-
не на електронно правителство.” Това 
заяви президентът Росен Плевнелиев 
по време на общия брифинг с държав-
ния глава на Естония Тоомас Илвес, 
който бе на работно посещение у нас 
по покана на българския си колега. По 
думите на Плевнелиев именно въвеж-
дането на електронно правителство е 
пътят за изграждането на ефективна 
администрация, прозрачно управление 
и за ограничаването на корупционния 
натиск. 

„Постигнатото от Естония е дока-
зателство за това. Страната е спече-
лила доверието на инвеститорите и е 
сред лидерите в Централна и Източна 
Европа по отношение на преките чуж-
дестранни инвестиции на глава от 
населението”, припомни българският 
държавен глава. Росен Плевнелиев и 
Тоомас Илвес призоваха усилията на 

ЕС да бъдат съсредоточени върху из-
граждането на вътрешния пазар на 
общността. „Това може да стане само 
ако свързването на транспортната 
и енергийната инфраструктура на 
„старите” и „новите” държави членки 
стане общ приоритет, който да бъде 
подкрепен със средства от европей-
ските фондове”, заяви естонският 
президент. 

През 2018 г. България и Естония 
ще поемат председателството на ЕС 
за по шест месеца и споделянето на 
общи позиции по много от въпросите 
от дневния ред на общността е бла-
гоприятна предпоставка за задълбоча-
ване на сътрудничеството. Предстои 
двете страни да внесат нова динами-
ка в координирането на дейността на 
съвместните работни групи, които 
ще съгласуват приоритетите на бъл-
гарското и естонското председател-
ство.

Георги Сотиров

З а по ч в а  оп ер аци я 
„Съвместни усилия“ за из-
граждане на инженерно-
техническо съоръжение по 
протежение на българо-
турската граница в ра-
йона на Елхово. То е част 
от мерките на правител-
ството за ограничаване 
на имиграционния поток. 
Предвижда се подобря-

ване на 107 км пътища в 
граничния участък и из-
граждане на 37-километ-
рова метална ограда с 
няколко реда бодлива тел 
в пресечената местност 
между селата Лесово и 
Крайново. 

В близост до нея ще са 
разположени инфрачерве-
ни камери и вкопани в зе-
мята сеизмични датчици, 
които ще сигнализират за 

нарушители. Това стана 
ясно от първата за годи-
ната пресконференция на 
министъра на отбраната 
Ангел Найденов. „61 воен-
нослужещи с 16 единици 
специализирана строи-
телна техника вече се 
намират на трасето“, 
уточни министърът, кой-
то представи приорите-
тите на ведомството за 
2014 г. 

Снимка Денис Бучел
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За пореден 
п ът  в е с т ник 
„Строител“ е при-
знат като най-
добрата печатна 
медия в бранша. 
По време на спе-
циална церемо-
ния в Стара За-
гора Национална 
компания „Желе-
зопътна инфраструктура” (НКЖИ) връчи награди на 
медиите, отразявали развитието на жп транспорта 
през 2013 г. Вестник „Строител“ получи отличие в кате-
гория „Тесен специалист“. Това е още едно признание за 
професионализма на екипа на изданието и задълбочени-
те познания на нашите репортери в сложната материя 
на железопътната инфраструктура.

В края на миналата година Националното сдруже-
ние на общините в Република България отличи вестника 
с почетна грамота за редовното публикуване на теми, 
свързани с проблемите на регионите. „Строител“ е но-
сител и на наградата на Министерството на регионал-
ното развитие и благоустройството за цялостното и 
коректно отразяване на дейността му за 2012 г. 

За рубриката „На прицел“ изданието спечели най-
престижната годишна юридическа награда за медии 
– на Съюза на юристите и на Висшия съдебен съвет, 
която се връчва за публикация на правна тематика и за 
точно и обективно отразяване на дейността на съдеб-
ната система в централния печат. 

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 

Модернизацията на 
железопътната отсечка 
Пазарджик - Стамболийски 
обхваща изграждането на 
19 км. Изпълнител на обек-
та е ДЗЗД „Ай Джи Ей жп 
инфраструктура”. В обеди-
нението влизат българска-
та компания „Инжстройин-
женеринг - Трансстрой” и 
испанските фирми ГЕА 21 и 
„Аранс Асинас”. Стойност-
та на договора за проек-
тиране и строителство 
е близо 66 млн. лв. Строи-
телният надзор осъщест-
вява консорциум EPG - ET, 
съставен от „Елтранс ин-
женеринг - БМ” и „Айзебан 
унд Баумпланунгс Гмбх” - 
Германия. Консултантски-
те услуги възлизат на 8,1 
млн. лв.

В проекта за рехаби-
литация на линията Па-
зарджик - Стамболийски е 
включено построяването 
на ново коловозно разви-
тие в жп гарите Огняново 
и Стамболийски. Ще бъде 
изграден пешеходен под-
лез на жп гара Огняново 
и ремонтиран съществу-
ващият на жп гара Стам-
болийски. Двата подлеза 
ще бъдат оборудвани с 
асансьори. В жп гарите и 
спирките в участъка ще 
има нови перони и шумо-
защитни огради. Цялата 
контактна мрежа по же-
лезопътната отсечка ще 
бъде обновена. Предвижда 
се работата по обекта да 
приключи до края на 2015 г.

Дължината на железо-
пътния участък Септем-

ври - Пловдив е 53 км. В 
него влизат още две от-
сечки - Септември – Па-
зарджик и Стамболийски 
– Пловдив. За дейностите 
по линията Септември - 
Пазарджик са осигурени 75 
млн. лв. Строителството 
е поверено на консорциум 
„Свителски - РВП Кьоне”, 
в който участват „Сви-
телски Баугезелшафт” 
– Австрия, и ремонтно-
възстановително пред-
приятие „Кьоне” АД. Из-
пълнител на трасето 
Стамболийски - Пловдив е 
„Порр Бау” ГМБХ - Австрия. 
За рехабилитацията на 
този участък са заделени 
67 млн. лв. Общата стой-

ност на проекта за мо-
дернизация на жп участъ-
ка Септември - Пловдив е 
630 млн. лв. Най-голямото 
финансово перо по проек-
та е 91,4 млн. лв. То е за 
изграждане на системите 
за сигнализация в участъ-
ка Септември - Пловдив 
и телекомуникации на жп 
линията София - Пловдив. 
Дейностите ще реализира 
консорциум „ТКБ - София - 
Пловдив”, в който влизат 
„Балкантел” ООД, „Талес 
Австрия Гмбх” (Австрия) и 
„Капш Кариерком АГ” (Ав-
стрия).

Отсечката Септем-
ври - Пловдив е част от 
трансевропейската желе-

зопътна мрежа. Тя е една 
от първите построени в 
България жп линии. Въведе-
на е в експлоатация през 
1873 г. По протежението 
й са изградени 22 моста. 
През годините са правени 
частични преустройства, 
като през 1962 г. линията 
е изцяло електрифицирана. 
През 1983 г. е завършено 
нейното удвояване. В мо-
мента средната скорост 
на движение по трасето 
е около 100 км/ч. В края 
на 2015 г. товарните и 
пътническите влакове 
по линията Септември - 
Пловдив ще могат да се 
движат със скорост 160 и 
200 км/ч. 
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Министър Данаил Папазов (в средата), Н. Пр. посланикът на Кралство Испания Хосе Луис Тапиа 

(вдясно) и ръководителят на проекта Антонио Онтиверес

Снимка Десислава Бакърджиева

Мирослав Еленков

В икономиката на България има 
няколко признака за устойчиво раз-
витие през 2013 г. Това става ясно 
от януарския доклад на Европейска-
та банка за възстановяване и раз-
витие.

Очакванията на ЕБВР се покри-
ват с прогнозата на правителство-
то за икономически растеж с 1,8% 
през 2014 г. Износът продължава да 
се подобрява, но слабото търсене 
означава, че растежът през 2013 г. 
е бил по-нисък от отчетения през 

2012 г. от 0,7%. В прогнозите си 
през ноември институцията очак-
ваше растежът на българската ико-
номика да бъде 0,4%. 

ЕБВР смята, че ускоряването 
на растежа ще се дължи на износа 
и известно възстановяване на въ-
трешното частно потребление. Фи-
скалният дефицит е под контрол, а 
държавният дълг е сред най-ниските 
в ЕС. Инфлацията остава ниска, но 
това отразява до известна степен 
намаляването на цените на комунал-
ните услуги през миналата година, 
което може да има отрицателни 

последици за бъдещи инвестиции в 
сектора.

Според доклада средният рас-
теж на икономиките от Югоизточна 
Европа значително се е повишил от 
0,4% през 2012 г. до очакваните 2% 
през тази година. Възстановяване-
то им се дължи преди всичко на по-
големия износ и добрата земеделска 
реколта. Безработицата обаче ос-
тава твърде висока в региона, кой-
то включва Албания, Босна и Херце-
говина, България, Македония, Косово, 
Черна гора, Румъния и Сърбия, посоч-
ват от финансовата институция.
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4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
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„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

Министерството на инвестицион-
ното проектиране върна на Столичната 
община (СО) проекта на плана за регула-
ция за ново трамвайно ухо от бул. „Пейо 
Яворов“ до гара „Пионер“ и изменение на 
този за Борисовата градина – Погре бите. 

След обстоен преглед и анализ на 
представените материали - текстови 
и графични, експертите от ведомство-
то са стигнали до извода, че бъдещото 
трамвайно трасе не попада в обхвата на 
изискванията, визирани в чл. 129, ал. 3, 
т. 3, б. „б“ от ЗУТ. Причината е, че към 
проектната документация не са прило-
жени доказателства за категорията на 
строежа и индикативната му стойност 
за участъка на трасето от бул. „Пейо 

Яворов“ до гара „Пионер“. Поради това 
проектът не може да бъде разгледан от 
министъра на инвестиционното проек-
тиране. В писмо до СО служителите на 
МИП са посочили констатираните про-
пуски и несъответствия в проектната 
документация. Те са дали указания за 
процедурните и юридическите действия, 
които трябва да извършат специалисти-
те от столичната администрация. 

Потърсен за коментар по темата, 
Петър Диков, главен архитект на София, 
заяви, че не е получил все още кореспон-
денцията. След като тя пристигне в на-
правление „Архитектура и градоустрой-
ство“, ще бъдат взети необходимите 
мерки.

Емил Христов

„Загубите, които кон-
статираме по Опера-
тивна програма „Околна 
среда”, са 27 млн. евро, 
от които правим опит 
да спасим 20 млн. евро.“ 
Това каза министърът на 
околната среда и водите  
Искра Михайлова в рам-
ките на блиц контрол в 
парламентарната Коми-
сия по околната среда и 
водите. „Крайни са изказ-
ванията за апокалиптични 
картини. Имаше момент, 
в който програмата беше 
в риск да загуби над 200 
млн. лв., но той е прео-
долян”, заяви Михайлова. 
„Като част от мерките, 
които сме задължени да 
предприемем по отноше-
ние на ОП „Околна среда” 
заради временното спи-
ране на плащанията от 
ЕК, направихме анализ на 
административната ор-
ганизация на управляващия 
орган и междинното звено. 
Беше създадена специална 
работна група, която на-
прави доклад. Експертите 

са идентифицирали про-
блемите, има предложение 
как да бъдат преодолени и 
това е част от нашата 
увереност, че можем да 
се справим с разплащани-
ята до края на 2014 г. и да 
тръгнем с добро начало 
при изпълнението на нова-
та оперативна програма”, 
добави тя.

На срещата стана 
ясно още, че в началото 
на годината Комисията 
по околна среда е изпра-
тила няколко коментара 
по втория вариант на но-
вия проект на програма 
„Околна среда” 2014-2020 г. 
до Европейската комисия. 
Това бе потвърдено и от 
Спиридон Александров, 
новият ръководител на 
ОПОС. Той представи 
пред депутатите приори-
тетите на програмата и 
последните промени в нея. 
По думите му една от за-
бележките на ЕК е била да 
се включат ВиК операто-
рите като бенефициенти 
на програмата. Друга е 
да бъдат поставени ясни 
приоритети и конкретни 

проекти, които ще бъдат 
финансирани. Комисията 
препоръчва да се съсредо-
точим върху изграждане 
на пречиствателни стан-
ции в населени места над 
10 000 жители и едва ко-
гато те бъдат построени, 
да се насочим към по-мал-
ки населени места. От ЕК 
искат финансирането на 
третата фаза на завода 
за боклука на София да се 
осъществи по ОП „Околна 
среда”. Проектите по но-
вата програма ще тръг-
нат тогава, когато об-
щините бъдат посочени 
като ясни бенефициенти, 
съобщи министърът на 
околната среда и водите 
Искра Михайлова.

На този етап има 26 
напълно готови проекта, 
за които средства по 
програмата в настоящия 
период няма. Други 26 са в 
процес на подготовка и за 
тях ще се очаква да се от-
дели ресурс през сегашния 
програмен период, стана 
ясно още от изказването 
на Михайлова. Тя напомни, 
че крайният срок, в който 

ВиК операторите ще могат  
да кандидатстват по програмата

Снимка в. „Строител“

Мартин Славчев

Държавно предприятие „Ръковод-
ство на въздушното движение“ (ДПРВД) 
ще строи нов летищен радиолокационен 
комплекс на летище София, за който Ми-
нистерският съвет осигури терен при 
последното си седмично заседание. Пра-
вителството предостави безвъзмездно 
на държавното предприятие управлението 
върху част от имот - публична държавна 
собственост, в района източно от Терми-
нал 2 на летище София. В полза на ДПРВД 
беше учредено право на строеж върху 
терена за изграждане на нов летищен 
радиолокационен комплекс и пътна връз-

ка. Направен анализ на състоянието на 
настоящите радиолокационни комплекси 
констатира необходимост от цялостна-
та им модернизация и изграждането на 
нов на друга площадка на територията 
на летището.

С друго решение правителството даде 
съгласието си на търг с тайно наддава-
не да бъде продаден имот в местността 
Сръбчето край Русе, предоставен за уп-
равление на ДП „Транспортно строител-
ство и възстановяване“. Имотът е с площ 
11,9 дка с построени в него 10 промишлени, 
производствени, складови и селскостопан-
ски сгради, както и сгради за енергопро-
изводство, водоснабдяване и канализация. 

Свилена Гражданска 

Европейската комисия изразява за-
гриженост, че България не защитава 
своите граждани от последиците от 
лошото управление на отпадъците. В 
стремежа си да подтикне страната ни 
да ускори своите действия в тази об-
ласт Брюксел предявява пред Съда на 
Европейския съюз иск срещу страната 
по препоръка на комисаря по околната 
среда Янез Поточник. Това се казва в 
съобщение на представителството на 
ЕК у нас. 

Съгласно директивата относно де-
понирането на отпадъци съществува-
щите депа не могат да продължават 
да функционират след 16 юли 2009 г. 
освен ако не са в съответствие със за-
конодателството на ЕС. След изтича-
нето на срока през 2009 г. ЕК изпрати 

писмо до България и повдигна въпроса 
относно спазването на изискванията. 
Получената информация показва, че 130 
общински депа не са в съответствие с 
разпоредбите на директивата и въпреки 
това все още са в експлоатация. Бавни-
ят напредък през последвалите години 
накара Брюксел да открие процедура за 
нарушение през април 2012 г., когато са 
се използвали 124 несъответстващи на 
изискванията съоръжения. Страната ни 
впоследствие информира ЕК, че до юли 
2015 г. ще бъдат изградени 23 нови обек-
та, които ще отговарят на критериите. 

Според последните данни, с които 
разполага Брюксел, повече от четири 
години след крайния срок за закриване 
в България все още има 113 несъответ-
стващи депа, които са в експлоатация. 
С цел да ускори процеса Комисията е ре-
шила да заведе иск срещу страната ни. 

трябва да приключим с ре-
формата във ВиК сектора 
и да представим ясен план 
за действие, е 2016 г. 

Със средства от но-
вата програма ще се фи-

нансират и съоръжения 
за събиране на утайки от 
пречиствателни станции. 
Ще бъдат изградени стан-
ции за мониторинг на во-
дите и център за управле-

нието им в реално време. 
Ще бъдат предприети и 
мерки за оптимизиране на 
системите за събиране и 
транспортиране на отпа-
дъците. 
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Мирослав Еленков

Българската агенция за инвестиции 
работи по 22 големи проекта за около 
1,7 млрд. лв. Очаква се те да създадат 7000 
работни места. Четири от проектите са 
на компании, които вече са инвестирали 
в страната. Това каза вицепремиерът по 
икономическото развитие Даниела Бобева 
на 8-ата годишна среща на правителство-
то с бизнеса. 

„Големият проблем пред икономиката 
на страната е намаляването на инвес-
тициите. Износът е нашата надежда за 
растеж“, подчерта Бобева. Тя коментира, 
че добрата новина за бизнеса е, че се за-
пазват ставките за ДДС и корпоративния 
данък. „Единственото облагане, което въз-
намеряваме да намалим, е върху доходите 
от лихвите по депозитни сметки”, катего-
рична бе Бобева.

Вицепремиерът съобщи, че предстоят 
приемане на закон за управление на дър-
жавното участие и на промени в Закона 
за защита на конкуренцията, на промени в 
Закона за подземните богатства.

Невена Картулева

Третият пакет от 27 
мерки за намаляване на 
административната те-
жест, които са насочени 
основно към подобрява-
не на инвестиционния 
и строителния процес, 
беше публикуван в ин-
тернет портала за об-
ществени консултации 
към Министерския съвет 
www.strategy.bg на 21 яну-
ари. Срокът, в който ще 
се приемат коментари и 
корекции по текстовете, 
изтича на 4 февруари. Па-
кетът включва предложе-
ния за намаляване броя на 
изискуемите документи, 
опростяване на процеду-
рите и съкращаване на 
сроковете за предоставя-
нето на услугите, понижа-

ване на таксите, разширя-
ване на възможностите за 
подаване на информация по 
електронен път.

По-голямата част от 
мерките касаят Закона 
за устройство на тери-
торията. Една от тях е 
свързана с разрешението 
за изработване на устрой-
ствени планове, с което 
се цели унифициране и оп-
ростяване на процедура-
та, уеднаквяване на тер-
минологията в издадените 
документи и намаляване 
на разходите на общин-
ските администрации по 
подготовка и приемане на 
264 отделни наредби.

С друго предложение 
се облекчава процедура-
та за промяна на пред-
назначението на сгради 
или части от тях в слу-

чаите, когато няма да се 
извършват строително-
монтажни работи. Мер-
ките дават възможност 
за реконструкции, ремон-
ти и преустройства на 
сгради в режим на търпи-
мост. Предлага се и да се 
прецизират процедурите 
по необходимостта от 
извършване на оценка на 
въздействието върху окол-
ната среда или екологична 
оценка. Това ще стане с 
промени в Закона за опаз-
ване на околната среда и 
подзаконовите норматив-
ни актове към него. 

В третия пакет от 
мерки е заложено въвежда-
нето на принципа на мъл-
чаливото съгласие. Със 
Закона за ограничаване на 
административното регу-
лиране и административ-

ния контрол върху стопан-
ската дейност е въведено 
изискване при издаването 
на разрешение и на удос-
товерение за извършване 
на еднократни сделки или 
действия да се прилага 
мълчаливо съгласие, ако в 
закон не е предвидено дру-
го. Съгласно разпоредбите 
на АПК непроизнасянето в 
срок се смята за такова. 

В отделните закони оба-
че липсва въвеждането 
на принципа и няма регла-
ментирана процедура за 
доказване на мълчаливо 
съгласие. Затова се пред-
лага създаване на работ-
на група със задача в дву-
месечен срок да изготви 
анализ и да представи 
предложения за реалното 
прилагане на мълчаливо-

то съгласие, в това число 
и предложения за закони, 
в които то да се въведе. 
Принципът ще се приема, 
когато административ-
ният орган не е изпратил 
до заявителя уведомление 
за отказ до изтичането на 
срока за произнасяне.

Повече по темата че-
тете в следващия брой на 
в. „Строител“.

Новите текстове са част от третия пакет с 27 мерки  
за подобряване на инвестиционния и строителния процес

Мартин Славчев

„Малките и средните предприятия 
се оказаха основна жертва на кризата. 
Затова масовите фалити на тези ком-
пании са сред най-сериозните пробле-
ми, към чието решаване е адресирана 
приетата от Министерския съвет На-
ционална стратегия за насърчаване на 
малките и средните предприятия 2014-
2020”, коментира вицепремиерът по ико-
номическото развитие Даниела Бобева 
след редовното седмично заседание на 
правителството, на което бе приета 
стратегията.  

Важен акцент в нея е ликвидирането 
на необоснованите закъснения на пла-
щания по обществени поръчки или съкра-
щаването им до максимум една седмица. 

Даниела Бобева добави, че на свръх-
задлъжнелите малки и средни фирми ще 
бъдат предоставени финансови консул-
тации. 

Друг аспект на стратегията е свър-
зан със стимулирането на износа от 
страна на МСП. В тази насока се пред-
вижда да се намали с около 15% разходът 
за получаване на документи за износ. Ще 
се облекчат процедурите и критериите 
за достъп на малките и средните пред-

приятия до продуктите на Българската 
агенция за експортно застраховане. 
Предвидени са мерки за насърчаване на 
онлайн търговията, както и стимулира-
не на кооперирането между малки и сред-
ни предприятия с цел иновации и износ. 

„Националната стратегия за насър-
чаване на малките и средните предпри-
ятия 2014-2020 ще се реализира чрез 
едногодишни планове за действие. През 
февруари ще бъде готов планът за на-
стоящата година, като повечето от 
мерките, които ще влязат в него, вече 
се изпълняват”, подчерта вицепремие-
рът Бобева. 

Мирослав Еленков

Турският министър на енергети-
ката пристига в София за преговори 
за изграждането на газовата връзка 
между България и южната ни съсед-
ка. Това съобщи министърът на ико-
номиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев на кръгла маса, посветена на 
отражението на европейската енер-

гийна политика върху индустриалната 
стабилност и конкурентоспособност-
та у нас, както и върху подобряването 
на бизнес средата и намаляването на 
административната тежест. Според 
Стойнев газовите връзки са приори-
тет, защото по този начин ще се на-
мали цената на доставяното гориво.

„Желанието ни е да започнем рабо-
та по площадките на АЕЦ „Козлодуй” 

през 2016 г.”, съобщи още Стойнев. 
Той обаче подчерта, че държавните 
дружества АЕЦ „Козлодуй” и ТЕЦ „Ма-
рица-изток 2” искат предоговаряне на 
контрактите и това създава затруд-
нения. Министърът допълни, че Бълга-
рия трябва да развива своята ядрена 
енергетика, а ремонти по ядрената 
централа не са правени от близо 3 го-
дини. 

Снимка Денис Бучел



6 СТРОИТЕЛ ИНТЕРВЮ петък, 24 януари 2014

Емил Христов

Инж. Чайков, нека да 

поговорим за пътното 

поддържане. Какви сред-

ства ще отделите за него 

през 2014 г.? Каква е сума-

та в сравнение с тази от 

2013 г.?

Сумата е около 107 
млн. лв. Тя почти не е пре-
търпяла промяна от 2013 г. 
Включва и средствата за 
поддръжка през цялата го-
дина - изкърпване, поставя-
не на маркировки, знаци и  
огради. 

На пресконферен-

ция заявихте, че около 

8 млн. лв. от парите за 

зимно поддържане на 

републиканската пътна 

мрежа са спестени. За 

какво смятате да ги из-

ползвате?

Ще бъдат реинвести-
рани за текущо поддържа-
не на мрежата, защото са 
разписани в този параграф 
от бюджета на Агенция 
„Пътна инфраструктура“. 
Традиционно спестеният 
ресурс се използва за кър-
пежи на настилката, обно-
вяване на маркировката и 
т. н. Все пак остават още 
два зимни месеца и всичко 
може да се случи, така че 
да не избързваме. В края на 
март ще мога да изляза с 
конкретни данни и как ще 
бъдат разпределени спес-
тените средства. 

В този ред на мисли 

какво е състоянието на 

пътната мрежа на стра-

ната през зимния период 

и имате ли някакви при-

теснения?

До този момент не сме 
се сблъскали с особени про-
блеми. Сами се убедихте, 
че успяхме да се справим 
с първия сняг. Очакваме да 
има нови превалявания и 
сме в готовност във всеки 
един момент да се погри-
жим за осигуряването на 
нормалната проходимост 
по републиканските пъти-
ща при зимни условия. Ко-
легите от пътноподдържа-
щите фирми трябва да са 
в максимална мобилизация, 
за да реагират своевре-
менно.

В края на миналата го-

дина в АПИ министърът 

на регионалното разви-

тие Десислава Терзиева 

представи новите ви-

нетни стикери за 2014 г. 

Очаквате ли да се увеличи 

продажбата им през на-

стоящата година?

Има признаци на съ-
живяване на икономиката 
през последното триме-
сечие на миналата годи-
на. Искрено се надявам, че 
и средствата от винетни 
стикери ще бъдат увели-
чени. След края на януари 
ще можем да отчетем по-
конкретни цифри, защото 
тогава основните ползва-

тели на годишни винетни 
стикери ще трябва да си 
закупят за настоящата 
година, ако вече не са го 
направили.

В новия програмен пе-

риод парите за пътища 

са по-малко. Ще бъдат ли 

достатъчни за постига-

не на заложените от вас 

цели?

Парите за пътища за 
съжаление никога не са 
достатъчни. Специално 
по Оперативна програма 
„Транспорт“ (ОПТ) бюдже-
тът е доста рестрикти-
вен спрямо предния програ-
мен период. Извън лот 3 на 
АМ „Струма“ и част от 
АМ „Хемус“ засега не се 
очертава възможност за 
финансиране на други про-
екти, но, разбира се, ние 
непрекъснато водим раз-
говори с Министерство-
то на финансите и с други 
институции, така че да 
можем да осигурим сред-
ства за максимум  обекти. 
За съжаление на този етап 
не остават възможности 

за разпределение за повече 
обекти на парите от ОПТ. 
По Оперативна програма 
„Региони в растеж“ сумата 
също е по-малка. Тя е около 
170 млн. евро, които сме се 
постарали да разпределим 
равномерно. Целта да из-
равним различията в ре-
гионите по отношение на 
финансирането с европей-
ски средства в предходния 
програмен период. В мо-
мента се провежда тръжна 
процедура за проектиране 
на поредица от участъци и 
се надяваме, че до лятото 
ще сме готови с проекти-
те, така че да можем да 
кандидатстваме с тях. 

Проектът за тунел 

под Шипка е приоритетен 

за страната ни. Можете 

ли да ни кажете повече за 

бъдещето на тунела?

Искам да подчертая, 
че тунелът под Шипка 
е включен за изпълнение 
в настоящия програмен 
период. Апликационната 
форма е в Европейската 
комисия. Проектът е на 
stand by поради проблеми с 
екологичните организации. 
Излезе решение на Върхов-

ния административен съд, 
което подкрепя станови-
щето на АПИ, и чакаме да 
приключи 14-дневният срок 
за обжалване. Ако никой не 

оспори решението, пред 
нас няма да има пречки 
да процедираме с аплика-
ционната форма, така че 
да дофинансираме през на-
стоящия програмен период 
обхода на Габрово. Ясно е, 
че без да започнем обхода, 
няма как да стартираме 
тунела.

Държа много ясно да 
заявя, че на каквито и да е 
разговори, водени от от-
говорните институции, не 
е ставало дума за отпа-
дане на тунела под Шипка 
от приоритетите пътни 
обекти. В този момент 
проектът е блокиран от 
съдебните процедури за 
ОВОС. Това е единстве-

ното, което ни спира да 
продължим напред. В зави-
симост от това дали ще 
има обжалване или не ще 
можем да предвидим как 
ще се развие ситуацията. 

След като говорим 

за пътни съоръжения - 

какво е състоянието на 

мостовете в България и 

заложени ли са ремонтни 

дейности на някои от тях 

през тази година?

Това е един от голе-
мите проблеми, тъй като 
много години не е била 
създадена специализирана 
програма за поддръжка и 
ремонт на пътните съоръ-
жения. Те са над 1500. Със-

тоянието на голяма част 
от тях е по-скоро прилично, 
отколкото добро. В лошо 
състояние са три, които 
в момента се рехабилити-
рат, и някои други по-малки 
– част от републиканската 
пътна мрежа. Тези, които 
ремонтираме, са двата 
виадукта на магистрала 
„Тракия” и един на „Хемус”. 
След основния ремонт на 
съоръженията ще бъде 
увеличена земетръсната 
им устойчивост с по една 
степен съгласно европей-
ските изисквания. За под-
дръжката на останалите 
виадукти също се нуждаем 
от средства, но бюджетът 
в момента не позволява да 

Инж. Стефан Чайков, 
председател на УС на Агенция 
„Пътна инфраструктура“:

Работим в тясно сътрудничество с КСБ

Инж. Стефан Чайков е специалист по 

транспортно строителство, завършил е Уни-

верситета по архитектура, строителство 

и геодезия. Професионалният му опит започ-

ва като проектант в „Ситиком“ ООД през 

1992 г. След това от 1994 до 1997 г. е зам.-

управител на „Метеор – ИСК“ ООД. В периода 

1998 – 2001 г. е ръководител направление в 

„Хидро“ ООД, а от 2001 г. до август 2013 г. 

– управител на „Абак ДС“ ООД. През 2003 г. 

заема поста изп. директор на „Пътперфект“ 

АД и „Пътперфект Груп Холдинг“ АД. На 26 

август 2013 г. е назначен за председател на 

Управителния съвет на Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ (АПИ).

Снимки Денис Бучел
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обърнем внимание на всич-
ки. Надявам се през следва-
щата година да можем да 
предвидим ресурс специ-
ално за тези съоръжения. 
Последното изследване на 
състоянието им е правено 
преди доста време, има и 
актуализация на данните 
през 2007-2008 г., но както 
можете да си представите, 
мостовете непрекъснато 
се амортизират и ще се 
наложи нова актуализация 
в рамките на годината, 
за да предвидим колко ще 
струват най-неотложните 
ремонти за 2015 г.

Ами свлачищата? 

През тази година пред-

видени ли са средства в 

бюджета на АПИ за ук-

репване на свлачищата в 

страната?

Агенция „Пътна инфра-
структура“ има ежегодна 
аварийна програма, която 
не включва само свлачи-
ща. Миналата година са 
вложени около 1,4 млн. лв. 
за предотвратяване на 
последствията от свла-
чищни процеси. На този 
етап средствата, предви-
дени за 2014 г., са около 3,8 
млн. лв. За някои от обек-
тите трябва да се въз-
ложат търгове за изпъл-
нител по почистването и 
извършването на различни 
дейности. Това означава, 
че е възможно да се спес-
тят част от средствата 
и да бъдат използвани за 
други нужди на агенция-
та. Следим тези процеси 
внимателно, защото едно 
свлачище може да създаде 
много сериозни проблеми и 
да прекъсне връзката към 
различни населени места. 

Какви са плановете 

за рехабилитация на пъ-

тищата втори и трети 

клас?

Плановете ни са функ-
ция от решението на пра-
вителството за отпускане 
на целеви средства в тази 
посока. Вие знаете, че под 
ръководството на минис-
търа на регионалното раз-
витие Десислава Терзиева 
АПИ има разработена про-
грама за рехабилитация на 
близо 700 км републикански 
пътища втори и трети 
клас на обща стойност 
240 млн. лв. Очевидно е, че 
бюджетът ни няма да може 
да си позволи целия размер 
на тази програма. Все още 
агенцията като второ-
степенен разпоредител е 
в бюджетна процедура. Не 
е приключило и  определя-
нето на обектите от пуб-
личната инвестиционна 
програма, която беше съз-
дадена от правителство-
то.  Затова ми е трудно 
да кажа с какъв ресурс ще 
разполагаме и в кои обек-
ти ще бъде насочен. Но е 
важно да се знае, че прави-
телството демонстрира, 
че това се превръща в нов 
тип политика по отноше-
ние на пътищата втори и 
трети клас.

В Оперативна програ-

ма „Региони в растеж“ 

2014 - 2020 г. приоритет-

на ос 6 е „Регионална път-

на инфраструктура“. Към 

какво е насочена тя и как-

ви пътни отсечки ще се 

финансират по нея? 

Отсечките влизат 
в тези 700 км, за които 
споменах. В същото вре-
ме правим предварителен 
списък на пътните учас-
тъци. Не мога да изброя 
всички, защото са много, 
но мога да посоча ключо-
вите. Една от тях е про-
дължението на пътя от 
Монтана до София, който 
минава през Петрохан. 
Наш приоритет по ОПРР 
е да финансираме част 
от Северната дъга на 
Софийския околовръстен 
път. Друг ключов обект е 
пътят София - Пловдив. Не 
възнамеряваме да рехаби-
литираме цялото трасе, 
защото за него ще е ну-
жен целият ни ресурс, но 
ще обърнем внимание на 
участъците в най-лошо 
състояние. Доволен съм 
от факта, че се очаква 
работата по ОПРР да за-
почне най-бързо, което ще 
ни позволи да извършим 
ремонтните дейности 
по-скоро. За останалите 
участъци ще търсим фи-
нансиране по програмата 

„Транзитни пътища VI“, 
която е в процес на под-
готовка. Надяваме се, че 
в средата на 2015 г. ще 
започнат да се извършват 
строителни дейности и по 
нея. 

С какви проблеми се 

сблъска АПИ през 2013 г.? 

Обичайно, както всич-
ки други и ние изпитваме 
затруднения заради не-
достига на средства. Бю-
джетът не позволява да 
решим всички проблеми с 
пътната инфраструкту-
ра в страната. Смея да 
твърдя, че експертите на 
агенцията си разбират от 
работата и влагат всич-
ко от себе си, за да можем 
да реализираме плановете 
си. Нашето желание е да 
се инвестира много по-
вече в републиканската 
пътна мрежа, защото тя 
се нуждае от средства. 
Сега това не е възможно и 

затова се стремим да раз-
пределяме парите по най-
ефективен начин, колкото 
и да са малко. Основната 
ни грижа е да осигурим 
проходимост и безопас-
ност за хората. 

Искам да подчертая 
нещо изключително важно. 
За първи път от дълго вре-
ме насам агенцията завър-
ши годината без задълже-
ния към бизнеса. Мисля, че 
и самите фирми  го усети-
ха. По програма „Държавни 
инвестиционни заеми“ са 
натрупвани задължения и 
по 40 млн., и по 50 млн. лв., а 
в момента не дължим нито 
една стотинка. Това може 
да бъде отчетено като ус-
пех на АПИ и на правител-
ството, защото нямаше 
да имаме възможност да 
се разплатим, ако не бяха 
отпуснати необходимите 
средства от Министер-
ството на финансите.

Кои са приоритетни-

те пътни проекти през 

2014 г.?

Приоритетите ни са 
свързани с изграждането 
на редица инфраструктур-
ни проекти. През пролетта 
ще започне строителство-
то на Северната скорост-
на тангента. Тя ще се фи-

нансира по ОП „Регионално 
развитие“ 2007-2013 г., 
като дължината й ще бъде 
16,54 км. Стойността на 
договора е 149 999 999 лв. 
без ДДС. Срокът за при-
ключване на проекта е до 
края на 2015 г. Друг важен 
обект за столицата е За-
падната дъга на Софий-
ския околовръстен път. 
На 19 декември 2013 г. по-
лучихме уведомление от 
Европейската комисия, че 
апликационната форма за 
проекта е определена за 
допустима. 

До  края  на  януари 
предстои да бъде пусна-
то движението и по пътя 
Кърджали - Подкова, който 
се изпълнява по ОП „Транс-
порт“. Новият пътен учас-
тък е с дължина 24,2 км 
директно трасе и 2,368 км 
връзка със с. Фотиново. 
През 2014 г. предстои да 
завърши изпълнението на 
близо 15 км от АМ „Стру-

ма“ - лот 4 - Сандански – 
Кулата, както и 65 км от 
АМ „Марица“. До средата 
на годината ще е готов и 
обходният път на Враца. 
В график са строителни-
те работи на лот 2 от 
АМ „Струма“ - Благоевград 
- Дупница, който трябва да 
е готов през 2015 г. 

Когато стъпихте в 

длъжност, споделихте, 

че ще работите в тясно 

сътрудничество с бизне-

са, за да се развие път-

ната инфраструктура в 

България. Можете ли да 

кажете, че това вече е 

факт?

Сътрудничеството 
е абсолютна реалност. 
Консултативният съвет 
към Управителния съвет 
на АПИ имаше заседание 
миналата година, в него 
участваха много органи-
зации. То касаеше пред-
стоящите търгове за 
текущ ремонт и поддър-
жане. В същото време, 
тъй като предстои изме-
нение на техническата 
спецификация за изграж-
дане на пътища, е запо-
чнала писмена процедура 
за съгласуване с всички 
браншови организации и 
с научните институции. 

Аз държа много на този 
диалог, защото той е по-
лезен и чрез него може да 
се подобри и помогне за 
ефективното инвести-
ране на обществения 
ресурс в пътната инфра-
структура. 

По какви дейности ще 

работите съвместно с 

Камарата на строители-

те в България?

През новия програмен 
период ще имаме нужда от 
взаимодействие по опера-
тивните програми. Аз съм 
в отлични отношения с 
КСБ и нейните ръководи-
тели и всякаква форма на 
сътрудничество, която е 
инициирана от страна на 
Камарата, е добре дошла. 
Искрено се надявам, че ще 
успеем съвместно да ре-
ализираме различни про-
екти, които да развият 
пътната инфраструктура 
в България.

Десислава Бакърджиева

Строителството на Западната дъга на Со-
фийския околовръстен път се движи по план и 
няма забавяне. Това установи инспекция на ми-
нистъра на регионалното развитие Десислава 
Терзиева и председателя на Управителния съвет 
на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) инж. 
Стефан Чайков. Проверката беше извършена в 
участък 1 от Западната дъга при естакадата 
на пътния възел на Околовръстния път с бул. 
„Царица Йоана”.

„Работата не е спирала, а времето беше 
хубаво. Говорихме с представители на изпъл-
нителите, които разказаха какви действия 
са предприети. Надяваме се през юли 2014 г. 
строителството да завърши. Значението на 
този обект е много голямо, тъй като ще бъде 
решен проблемът с трафика на Околовръст-
ното шосе. Западната дъга е връзката ни с 
последващата Северна скоростна тангента”, 
заяви Терзиева.

По първоначална прогноза на инж. Чайков, 
след като строителството приключи, по тра-
сето ще преминават по 10 000 автомобила на 
денонощие. Той припомни, че Западната дъга на 
Софийския околовръстен път е продължение на 
автомагистрала „Люлин” и е част от коридор 
IV на трансевропейската транспортна мрежа, 
свързващ Видин с Кулата.

Трасето на участък 1 от Западната дъга 
на Софийския околовръстен път  е между път-
ния възел на АМ „Люлин” и СОП и завършва след 
моста на р. Какач. Габаритът на пътя е 46 м. 
Включва директно трасе, разделителни ивици 
между довеждащите платна и директното тра-
се, тротоари. Общата дължина на участъка е 
3 км. На км 60+596 ще се изгради естакада и 
пътен възел при пресичането с бул. „Царица Йо-
ана”. Предвидено е строителството на кръго-
во движение, като основното трасе минава по 
естакада. На км 61+629.18 0+000 на СОП ще има 
естакада и пътен възел при пресичането с бул. 
„Сливница”. Пътният възел е проектиран на три 
нива. Първото ниво е под съществуващото кръс-
товище. По него ще се осъществява транзитно-
то движение по Софийския околовръстен път по-
сока север - юг. Второто е на нивото на терена 
и ще бъде кръгово кръстовище с два дъговидни 
моста над СОП. Третото е естакада над нивото 
на сегашното кръстовище. По нея ще преминава 
транзитният поток по направлението бул. „Сли-
вница” - ГКПП Калотина. На км 0+740 ще се из-
дигне триотворен мост за преминаване над река  
Какач.

Изпълнител на обекта е обединение „Трейс 
СОП” ДЗЗД с водещ  партньор  „Трейс Груп Холд” 
АД, Пи Ес Ай АД, „Пътно строителство” АД - 
Добрич, и „Станилов” ЕООД . Стойността на 
договора е 47 820 000 лв. Строителният над-
зор осъществява ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 
2000-Три Ес” срещу сумата от 1 171 800 лв. Ав-
торският надзор е на ЕТ „Людмил Коларов - Ка-
нел”. Техният договор е за 96 000 лв. Проектът 
се съфинансира от Кохезионния фонд на Евро-
пейския съюз и националния бюджет чрез ОП 
„Транспорт“ 2007-2013 г.

Снимка авторът

Министър Терзиева и инж. Стефан Чайков разговаряха  

с изпълнителите за напредъка на строителството



8 СТРОИТЕЛ КСБ - АНАЛИЗИ петък, 24 януари 2014

Наблюдава се тенденция към консолидиране на бизнеса, добро начало за напредък

Екип КСБ, 
Таня Бъчварова, 
ръководител звено
„Анализи и прогнози“

Камарата на строителите 
в България следи и анализира 
ежемесечно обявените общест-
вени поръчки и сключените до-
говори по тях. Обобщеният 
анализ обхваща цялата 2013 г., 
годишният преглед на данните 
е направен към 6 януари 2014 г. 
Сключените договори по обяве-
ни обществени поръчки в сек-
тор „Строителство“ заемат 
втора позиция след тези в сек-
тор „Услуги“. Стойността на 
контрактите за 2013 г. е 4086 
млн. лв. и бележи ръст в сравне-
ние с 2012 г. от 1330 млн. лв., или 
48,3%. Броят на сключените до-
говори носи напредък от 20,5%. 

Два са важните показатели, 
които са индикатор дали ико-
номиката се движи възходящо 
или низходящо. Това са обемът 
на търговията на дребно и със-
тоянието на отрасъл „Строи-
телство“. Той е изключително 
зависим, защото над 60% от 
обществените поръчки в него 
са на държавата и общините, 
финансирани основно с евро-
пейски средства. В тежката за 
строителния бранш ситуация да 
спечелиш търг за даден обект 
е добра възможност за оцеля-
ване. Затова и борбата срещу 
негативните явления при про-
веждането на обществените 
поръчки и сключването на дого-
вори е една от важните задачи 
на Камарата на строителите в 
България. КСБ е утвърден и тър-
сен партньор от българските 
институции. Тя упражнява мо-
ниторинг върху обществените 
поръчки и мониторинг на склю-
чените договори по обществени 
поръчки, като тази информация 
достига до Генерална дирекция 
„Регионална политика“ и Дирек-
ция „Вътрешни услуги“ към ЕК. 
Целта на мониторинга е да се 
покажат слабостите при търго-
вете - тема с особено значение 
и с приоритет и на европейско 
ниво. Основната посока, в която 
работи КСБ, е съответствие 
на нормативните документи за 
нуждите на конкретното вре-
ме и премахване на условията, 
влияещи негативно върху кон-
курентната среда. Приоритет 
е въвеждането на стандарти-
зация и типова документация, 
електронното управление и съз-
даването на условия за пълна 
прозрачност.

Утвърждаването на устой-
чиви системи за управление и 
контрол, на ясни отговорности 
и права в целия процес от учас-
тието в тръжните процедури 
до окончателното завършване и 
разплащане на обектите е из-
ключително важно за развитие-
то не само на сектор „Строи-
телство“, но и на конкурентна 
бизнес среда.

Сключени договори  

по критерий „Брой“

Мониторингът на сключе-
ните договори по обявени об-

ществени поръчки за 2013 г. 
е изготвен на база данни от 
Агенцията по обществени по-
ръчки, обработвани от КСБ все-
кидневно. Доминиращ сегмент 
по критерий „Брой“ е сградното 
строителство, следвано от 

инженерната инфраструктура, 
енергийната инфраструкту-
ра и ВиК. Сключените догово-
ри по обект на поръчката към 
06.01.2014 г. са общо 2538 на 
стойност 4086 млн. лв., както 
следва: 

✓сградно строителство – 
1117, или 44% от общо сключе-
ните договори за  2013 г.;

✓инженерна инфраструктура 
– 872, или 34,8%; 

✓енергийна инфраструктура 
– 305, или 12%;

✓ВиК – 234, или 9,2%.

Сключени договори по  

критерий „Стойност“     

Сключените договори по 
критерий „Стойност“ при ВиК 
сегмента са за най-големи 
суми, следвани от инженерната, 
сградната и на последно място 
енергийната инфраструкту-
ра. Те са разпределени, както  
следва:

✓сградно строителство 
- 677 млн. лв., или 16,6% от об-
щата стойност на сключените 
договори по обявени обществе-
ни поръчки за 2013 г.;

✓инженерна инфраструктура 
– 1320 млн. лв., или 32,3%; 

✓енергийна инфраструктура 
– 382 млн. лв., или 9,3%; 

✓ВиК – 1706 млн. лв., или 
41,8%.  

Сключени договори по критерий 

„Възложител“

Най-много - над 66% остават 
договорите с възложител общи-
ните. Това разпределение на 
сключените договори отразява 
профила на бенефициентите по 
отделните оперативни програ-
ми и дава информация за напре-
дъка на всяка една.

Общини - 1604 договора на 
стойност 2887 млн. лв.

Министерства и агенции - 
469 договора на стойност 741 
млн. лв.

Болници – 131 договора на 
стойност 62 млн. лв.

Комунален и обществен сек-
тор - 288 договора на стойност 
173 млн. лв.

Други - 46 договора на стой-
ност 223 млн. лв.

Разпределение на фирмите с 

регистрация в ЦПРС по критерий 

„Персонал“ 

83,7% от сключените дого-
вори са с малки и средни фирми. 
Това се диктува от вида на об-
ществената поръчка и изисква-
нията към изпълнителя. Голе-
мите фирми са сключили 16,3% 
от контрактите. Мащабните 
обекти с висока стойност но-
сят рискове, които могат да се 
поемат единствено от големи и 
средни фирми. За тях са необхо-
дими база, значителен собствен 
финансов ресурс, специализира-
на механизация и работна ръка, 
парични гаранции от банки, га-
ранции за реализацията на обек-
та, предварително финансиране 
на обектите. Тоест строител-
ните фирми трябва да имат 
възможността да играят роля 
на съинвеститори за определен 
период.  

Сключените договори са 
общо 2538 на стойност 4086 
млн. лв., както следва: 

✓малки строителни фирми - 
985 договора, или 38,8% от склю-
чените контракти;

✓средни строителни фирми - 
1139 договора, или 44,9%; 

✓големи строителни фирми - 
338 договора, или 13,3%; 

✓нерегистрирани фирми в 
ЦПРС - 76 договора, или 3%.
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Брой Стойност

Сключени договори по обект на обществена поръчка, сектор „Строителство“ – 

брой и стойност в млн. лв., 2006 г. – 2013 г. (към 06.01.2014 г.) 

По данни на Агенцията по обществени поръчки

Сключени договори по обект на обществена поръчка, критерий „Брой“ за 2013 

година (към 06.01.2014 г.)

По данни на Агенцията по обществени поръчки

Сключени договори по обект на поръчката, критерий „ Стойност“, млн. лв. за 2013 

година (към 06.01.2014 г.)

По данни на Агенцията по обществени поръчки
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Разпределение на сключените  

договори по сегменти: 

- Инженерна инфраструкту-

ра - 882 договора

малки фирми – 205, или 
23,2% от сключените договори 
в сегмента „Инженерна инфра-
структура“;

средни фирми – 480, или 
54,4%;  

големи фирми – 169, или 
19,2%;  

фирми без регистрация в 
ЦПРС – 28, или 3,2%. 

Доминират сключените до-
говори от средни фирми, следва-
ни от големите и малките с поч-
ти равен процент на участие. 

 - Сградно строителство – 

1117 договора 

малки фирми – 634, или 56,8% 
от сключените договори в сег-
мента „Сградно строителство“;

средни фирми – 377, или 
33,6%; 

големи фирми – 68, или 
6,1%; 

фирми без регистрация в 
ЦПРС – 38, или 2,8%.

Преобладават сключените 
договори от малките фирми, 
следват средните и на последно 
място са големите.

- Енергийна инфраструкту-

ра - 305 договора

малки фирми – 101, или 
33,1% от сключените договори 
в сегмента „Енергийна инфра-
структура“;

средни фирми – 162, или 
53,1%;

големи фирми – 37, или 
12,1%;  

нерегистрирани фирми в 
ЦПРС – 5, или 1,7%.  

Доминират сключените до-
говори от средни фирми, след-
вани от малките, а на последно 
място са големите.

  - ВиК строителство - 234 

договора

малки фирми – 45, или 19,2% 
от сключените договори в сег-
мента ВиК;

средни фирми – 120, или 
51,3%; 

големи фирми – 64, или 
27,4%; 

нерегистрирани фирми в 
ЦПРС – 5, или 2,1%. 

Най-много договори в сег-
мента ВиК са сключени от сред-
ни фирми, следвани от големите 
и малките.

Разпределение на фирмите  

по критерий „Стойност  

на сключените договори“:

Малки фирми - сключени до-
говори на стойност 240 млн. лв., 
или 5,9% от стойността на 
всички контракти за 2013 г.

Средни фирми - сключени 
договори на стойност 1497 
млн. лв., или 36,6%.

Големи фирми - сключени 
договори на стойност 2248 
млн. лв., или 55%. 

Нерегистрирани фирми в 
ЦПРС - сключени договори на 
стойност 101 млн. лв., или 2,5 %.

Сключени договори от консорци-

уми, дружества и обединения:

Сключените договори по об-
ществени поръчки от консор-
циуми, обединения и дружества 
са 636 за 2852 млн. лв., което 
представлява 25,1% от контра-
ктите за 2013 г., или 70% от об-
щата стойност на сключените 
договори за разглеждания пери-
од. Преобладаващо в тях е учас-
тието на малки и средни фирми 
по критерии „Персонал” и НПП. 

Сключените договори от 
строителни фирми са 1902, или 
75% от общия брой контракти, и 
са на стойност 1235 млн. лв., или 
дял от 30,2% от общата стой-
ност на сключените договори.

Намаляват сключените до-

говори от консорциуми, обеди-
нения и дружества за четвър-
тото тримесечие в сравнение 
с третото на 2013 г. - с 14,3% 
на броя и с 5% на стойността. 
На годишна база обаче се наблю-
дава нарастване на сключените 
договори от консорциуми, друже-
ства и обединения.

Възлагане на обществени  

поръчки по критерий  

„Вид на процедурата“ 

Открита процедура  – 2163 
сключени договора на стойност 
3408 млн. лв.

Договаряне без обявление - 
222 сключени договора на стой-
ност 66 млн. лв.

Договаряне с обявление - 142 
сключени договора на стойност 
303 млн. лв.

Ограничена процедура - 1 
сключен договор на стойност 
299 млн. лв.

Ускорена ограничена про-
цедура - 1 сключен договор на 
стойност 3 млн. лв.

Конкурс по Наредбата за 
възлагане на малка обществена 
поръчка (НВМОП) - 9 сключени 
договора на стойност 6 млн. лв.

Сключени договори  

по оперативните програми 

От всички сключени дого-
вори за 2013 г. най-висок дял по 
критерий „Брой“ заемат тези, 
финансирани по Оперативна 
програма „Регионално разви-
тие“ (ОПРР), с 11,4%, следвани 
от контрактите по Програмата 
за развитие на селските райони 
(ПРСР) с 9,2% и по ОП „Околна 
среда“ (ОПОС) с 4,6%.

По критерий „Стойност“ воде-
ща е ОПОС с дял 44,3%, следвана 
от ОП „Транспорт“ с 15%, ПРСР с 
дял от 8,6% и ОПРР със 7,7%.

Преобладаваща част от 
сключените договори по Опера-
тивна програма „Околна среда“ 

са за строителство на пречис-
твателни станции, реконструк-
ция и рехабилитация на ВиК  
мрежи. 

Сключени договори по критерий 

„Източник на финанси ране“

Оперативни програми – 708 
сключени договора на стойност 
3158 млн. лв.

Други - 1830 сключени дого-
вора на стойност 928 млн. лв. 

Програмата за европейско 
териториално сътрудничество 
България - Гърция 2007 – 2013 г. 
– 10 сключени договора на стой-
ност 10 млн. лв. 

ПРСР - 233 сключени догово-
ра на стойност 350 млн. лв.

Проект „Красива България“ 
- 5 сключени договора на стой-
ност 0,5 млн. лв.

 ОП „Развитие на човешките 
ресурси“ - 13 сключени договора 
на стойност 0,7 млн. лв. 

ОПОС - 116 сключени догово-
ра на стойност 1812 млн. лв.

ОПРР - 290 сключени догово-
ра на стойност 313 млн. лв. 

Трансгранично сътрудни-
чество България – Румъния - 6 
сключени договора на стойност 
24 млн. лв.

ОП „Транспорт“ –  16 склю-
чени договора на стойност 612 
млн. лв.

Фонд „Външни граници” – 1 
сключен договор на стойност 
11 млн. лв.

Оперативна програма за раз-
витие на сектор „Рибарство“ – 3 
сключени договора на стойност 
10 млн. лв.

Европейски бежански фонд 
– 2 сключени договора на стой-
ност 2 млн. лв.

JESSICA - 2 сключени догово-
ра на стойност 10 млн. лв.

Национален доверителен еко-
фонд - 6 сключени договора на 
стойност 1 млн. лв.

Безвъзмездно финансиране 
от японското правителство – 1 
сключен договор на стойност 
0,2 млн. лв.

ПУДООС – 1 сключен договор 
на стойност 0,01 млн. лв.

ОП „Конкурентоспособност“ 
- 1 сключен договор на стойност 
0,1 млн. лв.

Агенция за хора с увреждания 
към Министерството на труда 
и социалната политика – 1 склю-
чен договор на стойност 0,01 
млн. лв.

Финансиране чрез Норвежкия 
финансов механизъм - 1 сключен 
договор на стойност 1 млн. лв.

 Процеси и тенденции 

Прогнозните данни на КСБ 
за обема произведена продукция 
от отрасъл „Строителство“ за 
2013 г. са, че тя ще бъде малко 
над 10 млрд. лв. Стойността на 
сключените договори по обяве-
ни обществени поръчки е 4086 
млн. лв. Около 60% от обема про-
изведена продукция се диктува 
от сключените договори по об-
ществените поръчки. Остана-
лите 40% са от други инвести-
ционни проекти.

63,2% от финансирането по 
сключените договори по крите-
рий „Възложител“ е от общини-
те. Останалата част се раз-
пределя между министерства и 

Сключени договори, критерий „Оценка на офертата“  

за 2013 година  Изчисления по данни на АОП

„Икономически най- изгодна  
оферта“  

1346  сключени договора на  
стойност  3716 млн. лв.

„Най-ниска цена“  

968 сключени договора на  
стойност 307 млн. лв.

„Липса на критерий“  

224 сключени договора на  
стойност  63  млн. лв.

 на стр. 10
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агенции, болници и учебни заве-
дения, комунален сектор и други.

Тенденции при стойност-
та на сключените договори за 
2013 г.

Доминиращ сегмент е ВиК, 
който представлява 41,8% от 
стойността на общо сключени-
те договори, следва инженерно 
строителство с 32,3%, сград-
но - с 16,6% и енергийна инфра-
структура с 9,3%.

 Стойността на сключе-
ните договори при сградното 
строителство е 2043 млн. лв., 
или 11,1% от общо сключените 
договори, а сегментът „Сградно 
строителство” за този период 
е произвел продукция за 2633 
млн. лв., или 58,5% от общо про-
изведената продукция. 

Основно финансовият ре-
сурс от сключените договори 
по обявени обществени поръчки 
е насочен към сегмента „Инже-
нерна инфраструктура” и ВиК. 
Фокусът за 2014 г. е реформата 
в отрасъл „Водоснабдяване и ка-
нализация“.

Нарушения съгласно чл. 157, ал. 2 

от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Кама-

рата на строителите в България

В рамките на извършения 
годишен анализ се установи, 
че строителните фирми, склю-
чили договор за изпълнение на  
обществената поръчка без ре-
гистрация в ЦПРС, са 76. Броят 
им е с 30 повече в сравнение с 
деветмесечието на 2013 г.

Анализът на договорите, 
сключени от фирми без регис-
трация, показва, че по-голяма 
част от тях са за неотложни 
ремонти при незначителен обем. 

Нарушение има при поръчки, 
при които независимо от изис-
кванията, посочени в обявите, 
фирмите да имат регистрация 
в ЦПРС, договорът е спечелен 
от консорциум, в който и двете 
фирми участници не са вписани 
в Регистъра.

Поръчка № 00309-2013-0006, 
възложител община  Гулянци 

Открита процедура, сключен 
договор на 1.10.2013 г. по ПРСР

Извършване на строител-
но-монтажни работи за обек-
ти: „Изграждане на спортен 
комплекс в с. Брест, спортен 
комплекс в гр. Гулянци и спорт-
ни площадки в с. Гиген, с. Долни 
Вит, с. Сомовит и с. Милковица”  

 Стойност на поръчката 
5 544 247,82 лв.

 Изпълнител ДЗЗД „Спорт 
груп“, ЕИК 176590608

  1. „Лесконсултинг“, ЕИК: 
202725138 - 50%;                      

  2. „Булдекс България“ ЕООД, 
ЕИК: 200208868 - 50%

Посочени изисквания в обяв-
лението на обществената по-
ръчка са фирмата изпълнител да 
има регистрация в ЦПРС. В кон-
кретния случай тя не е вписана 
в Регистъра.

  Предмет на обществената 
поръчка:

„Строително-монтажните 
работи, предмет на възлагане в 
настоящата поръчка, са основ-

ната част от изпълнението на 
проект: „Изграждане на спортен 
комплекс в с. Брест, спортен 
комплекс в гр. Гулянци и спорт-
ни площадки в с. Гиген, с. Долни 
Вит, с. Сомовит и с. Милковица” 
по договор № 15/321/01143 от 
27.11.2012 г., сключен между об-
щина Гулянци и Държавен фонд 
„Земеделие“. Дейност 1 - Обект 
1 - Изграждане на спортен ком-
плекс в с. Брест, община Гулян-
ци. Спортният комплекс е си-
туиран в имот, отреден според 
плана за регулация на с. Брест. 
Имотът се намира в северна-
та част на населеното място. 
Представлява малък парк (гра-
дина) в сравнително добро със-
тояние. В проекта се предвижда 
да бъдат изпълнени:

футболно поле с изкустве-
на тревна настилка; ремонт на 
трибуни за зрители; ремонт на 
обслужваща сграда; резервоар 
за вода; паркинги за посетители 
и служебен паркинг. Обектът на 
строителна интервенция по на-
стоящата дейност е III (трета) 

категория съгласно чл. 137, ал. 1, 
т. 3, буква „в” от ЗУТ и чл. 6, ал. 
3, т. 4 от Наредба №1 от 2003 г. 
за номенклатурата на видовете 
строежи. Дейност 2 - Обект 2 
- Спортен комплекс в гр. Гулян-
ци, община Гулянци. В проекта е 
предвидено да бъдат изградени 
следните сгради и съоръжения: 
футболен стадион - 640 зрите-
ли - футболно игрище 68/105 м, 
лекоатлетическа писта – кръ-
гова 400 м, 4 пътеки, трибуни с 
места 640.

 Обслужваща сграда, открит 
басейн с дължина 25 м, откри-
то комбинирано игрище за во-
лейбол и баскетбол, открити 
тенис кортове 2. В проекта е 
предвидено да бъдат изградени 
следните инфраструктурни и 
инженерни съоръжения: паркин-
ги - 79 паркоместа + 2 за авто-
буси, пешеходни алеи с кътове 
за отдих и детска площадка, 
резервоар за вода за поливни и 
противопожарни нужди, резер-
воар за дъждовни води, пречис-
твателно съоръжение и буферен 

резервоар, кало-маслоуловител, 
водомерна шахта с помпена 
станция, ограда. Обектът на 
строителна интервенция по на-
стоящата дейност е III (трета) 
категория съгласно чл. 137, ал. 1, 
т. 3, буква „в” от ЗУТ и чл. 6, ал. 
3, т. 4 от Наредба №1 от 2003 г. 
за номенклатурата на видовете 
строежи. Дейност 3 - Обект 3 - 
Изграждане на спортна площад-
ка в с. Гиген. В проекта се пред-
вижда да бъдe изградено малко 
игрално спортно поле. Полето е 
с размери, подходящи за игра на 
баскетбол и волейбол. Обектът 
на строителна интервенция по 
настоящия проект е V (пета) 
категория съгласно чл. 137, ал. 
1, т. 3 от ЗУТ и Наредба №1 от 
2003 г. за номенклатурата на 
видовете строежи. Дейност 4 - 
Обект 4 - Изграждане на спорт-
на площадка в с. Долни Вит. В 
проекта се предвижда да бъдe 
изградено малко игрално спорт-
но поле. Полето е с размери, 
подходящи за игра на баскетбол 
и волейбол. Обектът на строи-

телна интервенция по настоящ-
ия проект е V (пета) категория 
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от 
ЗУТ и Наредба №1 от 2003 г. за 
номенклатурата на видовете 
строежи. Дейност 5 - Обект 
5 - Изграждане на спортна пло-
щадка в с. Сомовит. В проекта 
се предвижда да бъдe изградена 
спортна площадка с тенис на 
маса и съоръжения за фитнес на 
открито. Обектът на строи-
телна интервенция по настоящ-
ия проект е V (пета) категория 
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от 
ЗУТ и Наредба №1 от 2003 г. за 
номенклатурата на видовете 
строежи. Дейност 6 - Обект 
6 - Изграждане на спортна пло-
щадка в с. Милковица. В проекта 
се предвижда да бъдe изградено 
малко игрално спортно поле. По-
лето е с размери, подходящи за 
игра на баскетбол и волейбол. 
Обектът на строителна интер-
венция по настоящия проект е 
V (пета) категория съгласно чл. 
137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и Наред-
ба №1 от 2003 г. за номенкла-
турата на видовете строежи. 
Извършване на строително-мон-
тажни работи за обекти: „Из-
граждане на спортен комплекс в 
с. Брест, спортен комплекс в гр. 
Гулянци и спортни площадки в с. 
Гиген, с. Долни Вит, с. Сомовит 
и с. Милковица”.

Извод: Продължава практи-
ката в консорциумите, друже-
ствата и обединенията, склю-
чили договор по обществена 
поръчка, да участват фирми без 
регистрация в ЦПРС. Водещата 
фирма, която е вписана в Регис-
търа, в много случаи е с незначи-
телно дялово участие в консор-
циума, дружеството. 

Условия за развитие на  

строителния бизнес през  

новия програмен период

Строителният бранш има 
натрупан достатъчно опит, 
разполага с висококвалифициран 
експертен ресурс, който може да 
бъде в помощ на общини и дър-
жавни институции за ефектив-
ното усвояване на средствата 
от европейските фондове. Обе-
динен, строителният бранш 
може да бъде на правилното мяс-
то през следващите седем годи-
ни от новия програмен период.

Необходимо е създаване на 
условия за задвижване на въ-
трешния ресурс, за развитие 
на инвестиционния процес, оп-
тимизиране на системата за 
възлагане на обществените 
поръчки, както и на структура-
та на европейските програми. 
Нужно е засилване на контрола 
от страна на ДНСК и надзора 
и намаляване на сивия сектор в 
бранша чрез ЦПРС. Наложително 
е изпълнението на европейската 
директива за разплащане в срок 
до 30 дни и своевременно издъл-
жаване към подизпълнителите.

Търговете трябва да се про-
веждат без допускане на дъм-
пингови оферти – наложила се 
тенденция, която не носи напре-
дък както за фирмите, така и за 
икономиката като цяло. Това е 
пътят към създаване на условия 
за нормална конкурентна среда.

 от стр. 9
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По данни на Агенцията по обществени поръчки
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В хода на предварителните 
проучвания бяха събрани и ана-
лизирани постъпилите пред-
ложения, писма и становища 
от членове на Камарата на 
строителите в България, ка-
саещи актуални проблеми при 
практическото прилагане на 
действащите разпоредби на 
ЗУТ в частта инвестиционно 
проектиране, строителство и 
въвеждане в експлоатация на 
готовите строежи. Изслед-
вани са наредбите за опреде-
лянето и администрирането 
на местните такси и цени 
на услуги на всички общини в 
Софийска област. Изготвена 
е сравнителна таблица от-
носно видовете администра-
тивни и технически услуги и 
таксите за тях, предоставяни 
от общините на Софийска об-
ласт във връзка с прилагане-
то на Закона за устройство 
на територията. Взети са 
предвид и други наредби, при-
ети от общинските съвети 
на местните власти в района. 
Проучени са тарифите за так-
сите за услуги, предоставяни 
от специализираните държав-
ни контролни и съгласувател-
ни органи, както и на експло-
атационните дружества във 
връзка със съгласуване на ин-
вестиционните проекти, раз-
решаване на строителството 
и въвеждането в експлоата-
ция на готовите строежи. 

Обобщените констатации 
от анализа на наредбите за 
администриране на местните 
такси в общините на терито-
рията на Софийска област по-
казват следното:

Видове услуги:

1. Издаване на скици. В 
някои общини (Ботевград, 
Челопеч, Правец) е направе-
но разграничение в размера 
на таксите за физически и за 
юридически лица.

2. Издаване на скици за 

повече от един имот. Услу-
гата е въведена в общините 
Ботевград, Драгоман, Костин-
брод, Правец и Своге, като се 
предвижда различна такса, 
когато са заявени скици на 
повече от един имот.

3.  Издаване на виза за 

проектиране. Предвидените 
такси са в широк диапазон (10 
– 70 лв.), има разлика в разме-
ра в зависимост дали са за фи-
зически или юридически лица.

4. Издаване на комбинира-

на скица. Предвидено е като 
услуга в общините Ботевград, 
Копривщица, Правец и Само-
ков.

5. Издаване на скица с на-

несен подземен кадастър. 
Услугата е предвидена само в 

общините Ботевград, Чавдар, 
Правец, Самоков.

6. Издаване на скица - ко-

пие от застроителния план. 

Предвидено е като услуга 
само в общините Ботевград, 
Правец и Самоков.

7. Презаверяване на ски-

ца.  Размерът на таксата 
е в широк диапазон (от 2 до  
20 лв.).

8. Издаване на разрешения 

за строеж. Голямо е разноо-
бразието при определяне на 
таксата. В някои общини е 
въведена проста такса (об-
щина Драгоман и Годеч). В 
други размерът й е на база 
цена на кв. м РЗП. Установява 
се разлика в стойността й в 
зависимост от категорията 
на строежа.

9. Издаване на разрешение 

за строеж при преустрой-

ство и промяна на предназ-

начението. Това е една от ус-
лугите с най-малко варианти 
при определяне на размера на 
таксите – цена на кв. м РЗП.

10. Разрешение за проко-

паване на уличното платно. 

Услугата не е заложена във 

всички общини, като в повече-
то случаи освен цена на кв. м 
(5 – 80 лв./кв. м) е предвиден и 
депозит в полза на местната 
власт. За Столичната община 
таксата е определена в зави-
симост от РЗП и съставлява 
процент от налога за издава-
не на разрешение за строеж 
(до 1000 кв. м РЗП - 30%; над 
1000 кв. м РЗП - 50%).

11. Разрешения за поста-

вяне на преместваеми обек-

ти и рекламни елементи. 
Размерът на таксите се оп-
ределя по различни критерии: 
проста такса; цена на кв. м 
РЗП. Някъде е въведено раз-
граничение по видове обекти.

12. Съгласуване на проек-

ти за улични проводи. Такса-

та е въведена само в община 
Костинброд.

13. Разглеждане на инвес-

тиционни проекти от ОЕСУТ. 
Таксите в общините са опре-
деляни на различен принцип: 
лв./кв. м; процент; абсолютно 
определена сума.

14. Одобряване на инвес-

тиционен проект за строи-

телство, основен ремонт и 

преустройство на същест-

вуващи сгради и помещения 

в тях, въз основа на който се 

издава разрешение за стро-

еж. Освен различния начин на 
определяне на таксите раз-
лично са категоризирани обек-
тите: по категория сграда, по 
височина на  сградата, по РЗП 
на сградата. В различните об-
щини са определени такси за 
различни обекти.

15. Оценка за съответ-

ствие на инвестиционен 

проект от ОЕСУТ. Констата-
циите са идентични с тези по 
предходната точка.

16. Одобряване на инвес-

тиционен проект. Размерът 
на таксите е определен по 
различни критерии - в едни об-
щини по категория, в други за 
жилищни и нежилищни нужди, в 
трети по вид основно жилище, 
вилна сграда, мотел, хотел, 
втори гараж и т.н.

17. Издаване на акт за уза-
коняване на обект. Размерът 
на таксата е 1 до 3 пъти по-
висок от налога за издаване 
на разрешението за строеж 
за обект от същия вид. Тя се 
определя от 0,50 до 5 лв. на 
кв. м РЗП. Може да е точна 
сума (40 лв.) или определен ми-
нимум или максимум, или % от 
стойността на обекта. 

18. Въвеждане в експлоа-

тация (издаване на удосто-

верение). Размерът на такса-
та зависи от категорията на 
строежа - IV или V категория 
е основното делене, но с го-
леми разлики в сумите, с под-
разделение съобразно РЗП или 
предназначението на обекти-
те.

19. Разрешение за изра-

ботване на ПУП. Критерии-

те за определяне на размера 
на таксите са различни - лв./
кв.  м (община Божурище) , 
различна такса отделно за 
физически и юридически лица 
(община Челопеч), конкретна 
сума (в общините Драгоман, 
Годеч, Пирдоп) в зависимост 
от размера на имота (община 
Златица), в границите на на-
селеното място и извън него; 
за урбанизирана територия 
или за промяна на предназна-
чението на земеделски земи.

20. Процедура за одобре-

ние на ПУП. Критериите за 
определяне на размера на так-
сите са различни: до 2, 2-5 и 
над 5 поземлени имота/УПИ; 
до 3 и над 3 квартала; за фи-
зически и за юридически лица.

Изводи

При анализ на уредбата на 
административното обслуж-
ване в общините, попадащи 
на територията на област 
София-град и Софийска об-
ласт, могат да се направят 
няколко извода.  За еднакви по 
същността си администра-
тивни услуги местните вла-
сти предвиждат различни по 
размер такси, като в някои 
случаи разминаванията са в 
няколко пъти. Издаването на 
виза за проектиране е в цено-
вия интервал от 10 до 70 лв., 
а презаверяването на скици 
варира от 2 до 20 лв. Начинът 
на определяне размера на так-
сите за едни и същи услуги е 
коренно различен в отделни-
те общини. Издаването на 
акт за узаконяване на обект 
в някои местни власти е рав-
но на това за разрешение за 
строеж (РС). В други е два или 
три пъти размера на таксата 
за РС. В общините, възприели 
критерия РЗП, налогът варира 
от 0,50 лв. на кв. м до 5,00 лв./
кв. м РЗП и т. н. Същевре-
менно таксите са вътрешно 
диференцирани на базата на 
различни критерии (в зависи-
мост дали услугата се предос-
тавя на физическо или юриди-
ческо лице; в зависимост от 
обекта на услугата и други).

ОП на КСБ – София, представи анализ за админи-
стративната тежест в Закона за устройство 
на територията. Документът бе изготвен от 
работна група, ръководена от адвокат Валенти-
на Бакалова, включваща и инж. Искрен Миланов, 
Васил Вутов и инж. Александър Витков. Зада-
чата им бе да изследват действащите съгла-
сувателни и разрешителни режими в Закона за 
устройство на територията. 

Снимки Влади Георгиев
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Категорично възра-
зяваме срещу въвежда-
нето на възможността 
за възлагане на поръчки 
без търг или конкурс 
на кандидати (in house 
поръчки). Отсъствие-
то на изисквания към 
свързаните с възложи-
теля фирми като оборот, 
квалификация на персона-
ла, опит и др. ще доведе 
до масово създаване на 
собствени фирми от въз-
ложителите с основна цел 
обсебване на ресурсите 
по ЗОП, неконтролируемо 
харчене на публични сред-

Парламентарната Комисия по правни въпроси неочаквано        

Eмил Христов, 
Свилена Гражданска

Парламентарната комисия по правни въ-
проси прие възможността обществени по-
ръчки да се възлагат без търг на държавни 
и общински предприятия. Става въпрос за  
т. нар. ин хаус (in housе) поръчки. Те ще се 
възлагат на дружество или държавно пред-
приятие по чл. 62, ал. 3 от ТЗ, за което са 
изпълнени едновременно следните условия: 
„...капиталът му е изцяло държавна и/или 
общинска собственост, респективно изця-
ло собственост на холдинг, чийто капитал 
е изцяло държавна и/или общинска собстве-
ност; обект е на контрол, подобен на този, 
упражняван от възложителя върху собстве-

ните му структурни звена; повече от 2/3 от 
оборота му е формиран от дейности, свърза-
ни с осигуряване изпълнението на функции на 
възложителя“.

Предложението беше внесено от депута-
та от „Коалиция за България“ Борислав Гуца-
нов. 

Томислав Дончев, депутат от ГЕРБ и бивш 
министър по управление на средствата от 
ЕС, припомни на членовете на правната ко-
мисия за неуспешния опит на бившите упра-
вляващи преди три години да въведат ин хаус 
поръчките. Той и колегите му от опозицията 
гласуваха против, но предложението беше 
прието. Гуцанов го защити с аргумента, че 
ще се улесни работата на военните струк-
тури, които ще могат директно да възла-

гат ремонти на „Терем“, вместо да обявяват 
търг, на който ще се яви само един кандидат. 
И сега обаче обекти, свързани с отбраната 
и сигурността на страната, се изпълняват 
само от фирми със специален статут.

Преди три години Комисията за защита 
на конкуренцията (КЗК) излезе с решение 
общините да не могат да възлагат на свои 
фирми търгове в сферата на доставките, 
строителството и информационните техно-
логии. Становището тогава бе поискано от 
министъра по управление на средствата от 
ЕС Томислав Дончев, който ръководеше под-
готовката на поредните поправки в Закона за 
обществените поръчки. 

Антимонополният орган предупреди, че 
възможността изпълнение на дейности без 

Божидар Данев, БСК: 

Цветан Симеонов, БТПП:

И друг път съм каз-
вал, че възлагането на 
обществени поръчки на 
държавни и общински фир-
ми без конкурс, т.нар. ин 
хаус възлагане, създава 
предпоставки за наруше-
ние поне на два закона – за 
защита на конкуренцията 
и за забраната за държав-

на помощ. Недопустимо 
е облагодетелстване на 
участници на пазара, пък 
били те общински или 
държавни дружества. Не 
виждам обективна причи-
на в българския Закон за 
обществените поръчки 
да бъде регламентирано 
това вътрешно възлагане, 

при положение че в евро-
пейските директиви то не 
е упоменато сред изклю-
ченията за прилагане на 
правилата за търговете.

Комисията по правни въпроси за съ-
жаление подкрепи предложението за ин 
хаус поръчки. Ако трябва да бъда честен, 
преди две години, когато течеше промя-
на в Закона за обществените поръчки, 
движена от мен, аз самият предложих 
въвеждането им. Тогава режимът за 
тяхното изпълнение беше много по-ре-
стриктивен. Беше насочен най-вече в 
комуналната сфера. В момента нещата 
са различни. Сега се приема ин хаус въз-
лагане без каквито и да е ограничения. 
Това според мен ще създаде проблем. 
Първата пречка е с възможното изкри-
вяване на пазара. Ако проектозаконът се 
приеме в пленарната зала, това значи, че 
всяка община и министерство могат да 
регистрират компания, включително и 
строителна, която ще може без проблем 
да започне да си възлага да строи какво-
то си поиска в зависимост от парите в 
бюджета. В някои отношения може да е 
удобно, ако трябва да се действа бързо, 
но в повечето случаи това категорично 
противоречи на правилата на пазара. Не 
мога да се съглася с коментарите на ко-
легите в комисията, според които част-

ният бизнес е корумпиран, а държавните 
дружества са чисти пред закона. 

Има и още един по-голям проблем, 
който е свързан с ценообразуването на 
тези поръчки. Стойността на един про-
дукт се определя от пазара. При ин хаус 
възлагането няма адекватен механизъм 
на ценообразуването. Никой не можа да 
ми отговори как точно ще се опреде-
ля сумата, която ще е необходима. За 
мен текстът в този си вид ще създа-
де проблем. Може подобна практика да 
е разрешена на европейско ниво и да е 
записана като препоръчителна в евро-
пейската директива, но липсват сигурни 
знаци, които да ни гарантират, че няма 
от добро желание да постигнем ужасни 
резултати. В крайна сметка не мога да 
кажа, че ин хаус възлагане не трябва да 
има, но е необходимо внимателно да се 
пресметнат ползите и вредите и да взе-
мем мъдро решение.

Аргументът ми за 
това, че ин хаус поръчки 
са необходими, е, че ще 
улеснят работата на во-
енните структури, които 
ще могат директно да 
възлагат ремонти на „Те-

рем“, вместо да обявяват 
търг, на който ще се яви 
само един кандидат. Без-
предметно е да се обявя-
ват обществени поръчки 
за дейности, по които в 
България се знае, че рабо-
тят една или две фирми. 
Преди тази възможност 
беше предвидена само за 
комуналните дейности 
като снегопочистване, 
сметосъбиране и упра-

вление на отпадъците, но 
сега идеята е да се раз-
шири обхватът. Този тип 
поръчки ще се налагат 
само в случаи на аварий-
ни ремонти на самолети, 
кораби и танкове, тъй 
като в системата на от-
браната има създадени 
ремонтни предприятия за 
тази цел и няма нужда от 
обявяване на обществена 
поръчка. 

Борислав Гуцанов, Коалиция за България, 
член на Комисията по правни въпроси: 

Томислав Дончев, ГЕРБ, член на 
Комисията по правни въпроси:

Това е неприемливо, за-
щото пазарната икономи-
ка се гради на конкуренция 
между фирмите независи-
мо от вида на собстве-
ността. Всякакви префе-

ренции, които поставят в 
неравноправно и неравно-
стойно положение компа-
ниите, противоречат на 
основните й принципи. 

В тази връзка която и 
да е разпоредба може да 
бъде атакувана и обезси-
лена по съответния ред. 
Не бива да се забравя, че 
парите и на държавата, и 

на общините са функция 
или резултат от плаща-
нията ни като данъко-
платци. Те не могат с 
предимство да се израз-
ходват неконкурентно, 
т.е. трябва да се даде ед-
наква възможност, достъп 
до тези търгове както на 
частни, така и на държав-
ни фирми.

Константин Пенчев, омбудсман 
на Република България: 

ства и вътрешна коруп-
ция. Тази възможност ще 
елиминира конкуренцията. 
Ще създаде опасност за 
източване на бюджетни 
и обществени средства. 
Това ще доведе до посте-
пенно обсебване на об-
ществените поръчки от 
общинските и държавните 

компании. Възлагането 
на „собствени” фирми 
от страна на възложи-
телите ще ограничи 
и свие рязко пазара на 
търгове и достъпа на 
малкия и средния биз-
нес до тях, ще влоши 
тяхното финансово 
състояние, ще отблъс-
не чуждестранните 
инвеститори. Промя-

ната ще доведе до скрито 
одържавяване на икономи-
ката и допълнително ще 
влоши ефективността 
на разходване на публич-
ните средства, по който 
показател страната ни е 
на последно място в Евро-
пейския съюз. 

Вестник „Строител“ 

е носител на наградата 

за 2010 г. на Съюза на 

юристите в България  и на 

Висшия съдебен съвет за 

публикация в централния 

печат на правна тематика 

и за точно и обективно 

отразяване дейността на 

съдебната система
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Приетите промени от парламен-
тарната Комисия по правни въпроси за 
ин хаус поръчки крият повече рискове, 
отколкото биха могли да бъдат ползи-
те. Ние не бихме подкрепили подобни 
текстове. Искам да обърна внимание, 
че през 2012 г. бе изменен Законът за 
обществените поръчки и общински 
фирми, които са в сектора за комунал-
ни услуги, имат такава възможност. 

Най-малкото, преди да бъде гласу-
вано предложението на Борислав Гуца-
нов, трябваше да се направи междинна 
оценка на въздействието на предиш-
ната промяна. Не трябва ин хаусът да 

важи неограничено. Това ще е изкуше-
ние за одържавяване на икономиката. 
Всяка община и държавна структура 
ще тръгне да създава свои фирми, кои-
то няма да имат капацитета, няма да 
успеят да предложат необходимото 
качество на услугата, но ще вземат 
обществените поръчки. Разбирам, че 
при ин хауса възлагането ще става 
по-бързо, няма да има дълги и тромави 
процедури по обжалване, въпреки това 
изменението е вредно. След като се 
запознаем по-обстойно с текстове-
те, ще излезем и с официално стано-
вище.

       вкара в ЗОП ин хаус процедурите

търг да се възлага на държавни и общин-
ски дружества, създадени по силата на 
Търговския закон (еднолични акционер-
ни дружества и еднолични дружества с 
ограничена отговорност), може да се 
третира от Европейската комисия като 
държавна помощ. За да се избегне нака-
зателна процедура, в нормативния акт 
може да бъде записано, че вътрешните 
поръчки могат да се възлагат само на 
дружества, създадени по реда на Зако-
на за общинската собственост. Друго 
предложение е договорите да имат дав-
ност максимум три години. От прес-
центъра на КЗК във връзка с промяната, 
предложена от Гуцанов, заявиха, че про-
дължават да подкрепят становището 

си, дадено преди три години.
По време на дебата в Комисията по 

правни въпроси беше отхвърлено предло-
жението на Министерския съвет възло-
жителите да определят дял между 30% и 
70% от стойността на поръчката за по-
дизпълнители. Това се отнасяше за стро-
ителни дейности с прогнозна стойност 
над 2,64 млн. лв. Депутатите решиха да 
ограничат практиката за превъзлагане 
в хода на изпълнение на обектите, като 
задължават кандидатите да обявяват  
подизпълнителите си още преди избора 
на изпълнител.

Членовете на комисията одобриха 
и предложението на правителството 
възложителите да поддържат на стра-

ниците си изчерпателно електронно 
досие за целия процес по възлагане и 
изпълнение на дадена поръчка. Остава 
текстът, гласящ, че изборът на изпъл-
нител става само по критерии, свър-
зани с предмета на поръчката. Според 
одобрените промени сигнал до възло-
жителя за нередности при откриване-
то на търга могат да подават всички 
граждани, фирми и организации, дори и 
да нямат пряко участие в процедурата.

*Разглеждането на ЗОП в правната 
комисия продължи и след редакционно-
то приключване на броя. Когато бъдат 
приети всички промени в закона, те ще 
бъдат гласувани в пленарната зала.

Емил Христов

Строителни ят 
бранш в България е 
в криза. Светлина в 
тунела все пак има, 
но все още е в дале-
чината. Надеждите на 
фирмите в сектора са 
свързани и с ангажи-
мента на правителството за промени в 
Закона за обществените поръчки (ЗОП). 
Този ремонт е наложителен, защото тряб-
ва да реши проблемите на възложители, 
изпълнители и подизпълнители. Без пред-
варителна консултация с бизнеса обаче 
правната комисия одобри норма, според 
която държавата и общините да могат да 
възлагат дейности на свои фирми без търг 
и конкурс. 

Въвеждането на ин хаус поръчките 
нарушава поне два закона, е позицията на 
омбудсмана Константин Пенчев – за за-
щита на конкуренцията и за забраната за 
държавна помощ. ЗОП е на второ четене 
в комисия, но вече се виждат ясно про-
бойните му, които пораждат съмнения за 
непрозрачност. Не трябва някои от учас-
тниците на пазара да бъдат облагодетел-
ствани от държавата. Разбираемо е жела-
нието в условията на криза да се помогне 
на определени структури, които изпитват 
затруднения, но не това е начинът. Ин хаус 
възлагането дискриминира частния сек-
тор и го поставя в неравностойна позиция 
спрямо държавните и общинските компа-
нии. Според КЗК вътрешното договаряне 
за строителство, информационни техно-
логии и доставки не трябва да фигурира 
като възможност. По възлагането в тези 
сфери са най-спорните конкурси. Справка-
та сочи, че ЕС позволява вътрешно възла-
гане, но с цел намаляване на държавните и 
общинските разходи. Прието е, че такива 
конкурси трябва да се допускат само ако 
възложителите разполагат с финансов, 
времеви и професионален ресурс, за да ги 
изпълнят по-евтино, отколкото би излязло 
с процедура по ЗОП. Условието поръчките 
да се дават на вътрешни фирми е те да 
са 100% собственост на възложителя и да 
се контролират от него, както и 90% от 
оборота им да се формира от дейността 
по поръчката. Невинаги обаче методиката 
copy-paste e най-подходяща. Може в други 
европейски държави това да е практика, но 
невинаги добрите практики на едно място 
сработват така на друго.

Смущаващо е, че това е опит вече на 
втори парламент да вкара законова въз-
можност за заобикаляне на търговете при 
възлагане на поръчки. Първият опит беше 
през 2011 г., когато идентичен текст 
беше предложен в ЗОП от правителството 
на ГЕРБ. Тогава обаче след реакцията на 
бизнеса предложението отпадна от закона.

Редно е Законът за обществените по-
ръчки да стимулира участието на малките 
и средните предприятия в търговете, а не 
чрез него да се отнема от възможността 
за работа и на без това изнемогващите 
фирми. Целите на новите промени в ЗОП 
бяха ясно посочени – да се насърчи включ-
ването на строителните фирми в общест-
вените поръчки, ограничаване на корупци-
ята и административната тежест. С 
механизма за ин хаус поръчките обаче ще 
е доста трудно да повярваме, че тези цели 
ще бъдат постигнати. По-скоро промени-
те ще задълбочат проблемите във и без 
това дискредитиралата се в обществе-
ното пространство сфера на публичното 
възлагане.

МАЛЪК КОМЕНТАР

Първо трябва да се види кои са финансовите потоци, кои-
то могат да се усвоят по тази схема, и кой може да ги усвои, 
защото през последните години почти не останаха общински 
дружества освен тези, които са в големите градове. Пове-
чето бяха приватизирани. Няма смисъл сега да се създават 
нови фирми, след като няма такива съществуващи в момен-
та. Въпросът е и дали ще има полза от това? Според мен 
се пренася механично една традиция, която в някои западни 
държави съществува, и тя е от гледна точка на икономия на 
средства. Тази икономия е от процедури  с директно възла-
гане. Мисля, че в нашата система и организация на бизнеса, 
главно в строителството, въвеждането на този тип поръч-
ки ще предизвика много сериозни проблеми, и Камарата на 
строителите в България ги заяви преди 3 години. Тогава те 
се приеха като мотиви. Бяхме подкрепени от КЗК и големи-
те работодателски организации, от омбудсмана. Не виждам 
нещо, което да налага промяна сега. Системата ин хаус е 
чужда за българското законодателство и за българските тра-
диции. Ние вървим точно в обратна посока. Явно, че  все пак 
има много голям интерес. Разбира се, това ще облекчи някои 
държавни структури да възлагат директно, но аз си спомням 
един случай, в който държавното дружество БДЖ възложи 
на локомотивния завод, който съществуваше тогава, да ре-
монтира локомотиви директно, и резултатът е видим сега. 
Това е случай от миналото, но показва, че ползите от ин хаус 
поръчките са съмнителни. Още повече че това ще има много 
негативен резултат в общините, защото по този начин ще се 
отнеме работата на строителните фирми. Все пак в конку-
ренция се постига най-добра цена и най-добър резултат. Няма 
смисъл да се избегне конкуренцията с оглед да се получи по-
добра цена. По-скоро се търси възможност за бърза реакция в 
някои случаи, но трябва да се има предвид, че в европейското 
законодателство е записано, че това касае само фирми, които 

са 100% общинска собственост, като 90% от дейността им 
трябва да е свързана с предмета на поръчката. Такива фирми 
аз не съм запознат да има в България. Този тип поръчки са под-
ходящи за сметосъбирането и снегопочистването, но не и за 
строителството. В момента има 4300 фирми, от които 90% 
са малки и средни, те са базирани в общините и в момента 
нямат работа. Така че да се използва публичен ресурс, за да се 
възлагат дейности на някакви новосъздадени фирми, противо-
речи и на икономическата, и на социалната логика. Това пред-
ложение, което е гласувано в Комисията по правни въпроси в 
парламента, е чист лобизъм. Не е обсъждано подобно нещо с 
бранша. Идеята вече беше отхвърлена един път след широка 
обществена дискусия. Камарата на строителите в България 
реагира по тази тема чрез работодателските организации, 
в които членува. Единодушното становище на бизнеса е от-
рицателно. Няма да подкрепим подобен тип действия, защото 
те не са в интерес на нашите членове.

*От Конфедерацията на работодателите и индустриал-
ците в България (КРИБ) заявиха, че застават зад позицията  
на КСБ, изразена от инж. Иван Бойков. 

Инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ:

Васил Велев, АИКБ: 

Снимки в. „Строител“
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Комисията препоръчва на България да вземе мерки за 
подобряване на процедурите по обществените поръчки

Невена Картулева

Наблюдението над 
България по механизма за 
сътрудничество и провер-
ка продължава и следва-
щият доклад ще бъде след 
около една година. Това 
съобщи говорителят на 
ЕК Марк Грей при предста-
вянето на поредния, 13-и 
документ по механизма. 
Комисията е взела реше-
ние и Румъния да остане 
под наблюдение, като и 
за северната ни съсед-
ка цикълът на докладите 
вече няма да бъде шест 
месеца, а година. През 
лятото на 2012 г. имаше 
очаквания, че настоящият 
доклад може да е последен 
за България. 

В него е посочено, че 
общият ни напредък за-
сега е крехък и незадо-
волителен, макар и да са 
направени положителни 
стъпки от юли 2012 г. 
Те са по отношение на 
действията на главния 
прокурор и намаляването 
на натовареността на 
Висшия съдебен съвет 
(ВСС). В същото време 
обаче няма крайно реше-
ние по дела за корупция 

и организирана престъп-
ност. Комисията не по-
дминава и някои назначе-
ния, но не посочва имена.

Сред препоръките на 
ЕК е България да реали-
зира плана за действие 
за прокуратурата в рам-
ките на зададените сро-
кове, както и да обърне 
внимание на ефективното 
прилагане на съдебните 
решения и да намали из-
бягването на излежаване-
то на присъди. Страната 
ни трябва и да подобри 
политиките при комуни-
кацията между съдебната 
система и институциите 
за борба с корупцията.

Говорителят на ЕК 
посочи, че са необходими 
още мерки в борбата с 
конфликта на интереси и 
за подобряване на проце-
дурите по обществените 
поръчки.

„Не търсим постига-
нето на перфектност, а 
ясна политическа реши-
телност за последовател-
ни резултати в областта 
на правосъдието и борба-
та с корупцията на всички 
равнища - високи и ниски. 
Това означава в България 
уличените да бъдат из-

правяни пред правосъди-
ето. Законите са налице, 
но все още липсата на же-
лание за предаването на 
уличените на правосъдие-
то и успешната съдебна 
процедура изостават от 
очакванията“, коментира 
Грей, като допълни, че до-
кладът не е оценка само 
за едно правителство, 
но се надява сегашният 
кабинет да се отнесе се-
риозно към него. „Когато 
говорим за изразена по-
литическа воля, разглеж-
даме петгодишен период 
от наблюдението. В някои 
моменти виждахме тази 
воля, друг път тя отсъст-
ваше. Без този механизъм 
нямаше да видим стъпки 
напред. Напредъкът не е 
толкова бърз, но виждаме 
такъв. Има институцио-
нална рамка, която преди 
не съществуваше“, каза 
Грей. Комисията не дава 
конкретна оценка дали 
докладите са положител-
ни или отрицателни, като 
оставя самата държава 
да направи този извод. 

Председателят на ЕК 
Жозе Барозу заяви в изя-
вление във връзка с до-
кладите, че в България 

трябва да насърчават ра-
детелите на промяната и 
да се осигури лидерство.

„Принципи като вър-
ховенството на закона и 
независимостта на съ-
дебната власт трябва да 
залегнат в основата на 
дългосрочна стратегия 
за реформа. Политически 
ангажимент за прилагане-
то на такъв подход, както 
и конкретни и практичес-
ки мерки в краткосрочен 
план са най-добрият на-
чин, за да бъде задвижен 
процесът и да се напредва 
по-бързо към постигането 
на показателите по меха-
низма за сътрудничество 
и проверка“, заяви Барозу.

На последвалата прес-
конференция беше зададен 
и въпрос дали с годишния 
цикъл няма да се отложи 
членството на България 
и Румъния в Шенген, тъй 
като Холандия поиска два 
последователни положи-
телни доклада, за да до-
пусне двете държави. От 
ЕК обаче категорично от-
хвърлиха връзката между 
докладите и членството 
в Шенген, посочвайки, че 
двете страни вече са из-
пълнили своите критерии.

Вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида 
Златанова и нейният колега министърът на вътреш-
ните работи Цветлин Йовчев изказаха задоволството 
си, че докладът на ЕК отчита положените от България 
усилия през последните 6 месеца. Те коментираха съ-
държанието му след редовното седмично заседание на 
Министерския съвет. 

„Настоящото правителство е тръгнало от ниска 
база, от ситуация, в която основни демократични прин-
ципи не са били спазени“, посочи Златанова, а Цветлин 
Йовчев съобщи, че веднага започва да действа екшън 
план, за да се постигне съществен напредък за след-
ващия отчетен период. Според Златанова докладът е 
обективен, точен, базира се на факти, не политизира по 
никакъв начин ситуацията и е много професионален. Тя 
подчерта, че кабинетът ще обсъди с Висшия съдебен съ-
вет предстоящите срокове за изпълнение. „ЕК съвсем ко-
ректно е отразила факта, че в тези 18 месеца е оценена 
работата на три правителства, два състава на Висшия 
съдебен съвет, два парламента“, подчерта Златанова.

Докладът на Европейската комисия на първо място 
е реалистичен. Така главният прокурор Сотир Цаца-
ров характеризира мониторинговия доклад от Брюксел. 
Според него не е достатъчен цялостният напредък на 
страната в борбата с корупцията и организираната 
престъпност и реформирането на съдебната система. 
Цацаров подчерта, че становищата не са положител-
ни по отношение работата на Специализираната про-
куратура. По думите му не е време да се преосмисли 
работата на тази структура, а е време тя да започне 
да работи. Причината Специализираната прокурату-
ра да не функционира добре са проблеми, свързани с 
вътрешната организация, с недостатъчното кадрово 
осигуряване и честото й заливане с готови, реализи-
рани операции, с много съмнителен краен изход, аргу-
ментира пропуските Цацаров. Според него трябва да 
се търси механизъм Специализираната прокуратура 
да е концентрирана върху големите дела, за което е 
необходима промяна в закона.

„Поредният и уви - не последният доклад на ЕК съ-
държа балансирана оценка и е доказателство и пример 
за основната идея на механизма – сътрудничество, от 
една страна, с европейските партньори, и от друга, 
между властите и институциите в България за пости-
гане на основните цели - резултати в борбата с орга-
низираната престъпност и корупцията и ефективност 
в работата на съдебната система.“ Това се посочва в 
становище на председателя на Върховния касационен 
съд (ВКС) Лазар Груев относно доклада на ЕК от януари 
2014 г., съобщиха от пресцентъра на ВКС.

„Удовлетворен съм, че конкретните препоръки, за-
сягащи дейността на ВКС, от доклада през юли 2012 г. 
„за приемане на стратегия за повишаване последова-
телността при правоприлагането, включително дейна 
стратегия на Върховния касационен съд за установява-
не на въпроси, по които има разногласия, и постановя-
ване на решения по тях”, не се повтарят в настоящия, 
което единствено може да означава, че са изпълнени, 
за което благодаря и отдавам заслуженото на всички 
съдии от ВКС“, гласи още становището на проф. Груев.

„Докладът на Европейската комисия е полезен корек-
тив, който ни дава възможност да сверим часовника си 
и да видим дали вървим в правилната посока.“ Това каза 
Соня Найденова – член и говорител на Висшия съдебен 
съвет (ВСС) на брифинг. По думите й ВСС оценява по-
ложително препоръката за създаване на устойчивост 
на мерките за интегритет. 

Найденова обобщи, че са били формулирани единни 
критерии при налагане на дисциплинарни наказания на 
магистратите, подготвят се и по-ясни процедури за 
консултиране с Гражданския съвет, като в момента се 
прави отчет за дейността му. „Намираме, че въвеж-
дането на централизирана система за разпределяне 
на делата на случаен принцип, която предстои да бъде 
създадена, е важно и ще бъде постигнато. ВСС е ини-
циатор на комплексен междуинституционален подход, 
чрез който да се подобри работата по разглеждане на 
наказателните производства. Отнасяме се с разбиране 
към всички отправени критики. Предстои приемането 
на програмата на ВСС за 2014 г., която ще бъде синхро-
низирана с доклада на ЕК”, допълни говорителят на ВСС.

Свилена Гражданска 

„Оценката на Европейската ко-
мисия за БОРКОР е очаквана, спра-
ведлива и отговаря на реалностите 
за състоянието на центъра и не-
говата дейност. Ще отговорим на 
препоръките на Брюксел“.  Това заяви 
Бойко Великов, директор на Центъра 
за превенция и противодействие на 
корупцията и организираната прес-
тъпност (ЦППКОП).  По думите му 
според доклада на ЕК БОРКОР все 
още не показва конкретни резул-
тати въпреки ресурсите, отделени 
за проекта. „От 2011 до 2013 г. са 
изразходвани общо около 10 млн. лв. 
за структурата. Средствата мо-
гат и трябва да бъдат оправдани с 
резултати. Центърът е длъжен да 
подпомогне държавното ръковод-
ство с анализи и мерки”, обясни Ве-
ликов. „Нашата дейност е зависима 
от координацията с институции-
те. Имаме подкрепа от министър-
председателя Пламен Орешарски и 
от вицепремиера Цветлин Йовчев. 
Имах среща с главния прокурор Со-
тир Цацаров, предстоят такива 
със Сметната палата, ДАНС, ДА 
„Финансова инспекция” и други”, каза 
Бойко Великов

„Първото ми решение, откак-
то оглавявам структурата, бе във 
връзка с финализиране на проекта  
БОРКОР. Направихме среща с фирма-
та изпълнител, която ни обеща, че до  
19-21 февруари ще приключи рабо-
тата си“, добави той. Проектът  
БОРКОР трябва да е завършен в края 
на март. Той ще бъде подложен на 

оценка от експертите. 
„Борбата с корупцията изисква 

един последователен и системен 
подход без влияние от промените 
във властта. Необходимо е рефор-
миране на центъра, за да отговорим 
на очакванията и да постигнем ре-
зултати. Имаме потенциал, който 
би трябвало да се използва”, подчер-
та Великов.

Центърът вече работи по нова-
та си задача да анализира законопро-
екти, подготвяни от Министерския 
съвет. Досега са прегледани 17 до-
кумента, като в 9 от тях са предло-
жени промени, тъй като се визират 
възможности за бъдещи корупционни 
практики.  „Намерението е да пра-
вим и мониторинг на действащи нор-
мативни актове. Ще започнем със 
законите за подземните богатства, 
за концесиите и за приватизация и 
следприватизационен контрол“, по-
ясни Великов. 

В центъра са създадени нови две 
специализирани звена - за установя-

ване на рисковите зони за корупция 
и информационна система, която ще 
събира данни за нарушения. Във връз-
ка с първото вече са набелязани 10 
области, в които има концентрация 
на проблемите. БОРКОР ще работи 
в началото по пет от тях, а имен-
но: европейските програми, схеми-
те за националните доплащания в 
селското стопанство, лекарстве-
ната политика, приватизацията 
и следприватизационния контрол, 
експлоатацията и разпореждането 
с природни ресурси. От центъра 
имат намерение и да правят анализ 
на търговете с висока обществена 
стойност.     

„Ще поддържаме взаимодейст-
вие с неправителствени и браншови 
организации. Вече проведохме сре-
ща с Камарата на строителите в 
България. „Силно бях впечатлен от 
високия експертен потенциал, който 
има КСБ, и от конкретните й анти-
корупционни дейности в сектора”, 
подчерта Великов. 

Главният прокурор Сотир Цацаров:

Председателят на ВКС Лазар Груев: 

ВСС:

Бойко Великов, директор на ЦППКОП: Снимка Денис Бучел
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Обектът е част от железопътната магистрала Пловдив - Бургас

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

Приключи строител-
ството по жп отсечката 
Михайлово - Калояновец. 
Ремонтните дейности са 
изпълнени по проект „Реха-
билитация на железопът-
ната инфраструктура по 
участъци на жп линията 
Пловдив - Бургас”. В момен-
та се тества ремонтира-
ното трасе. Движението 
на влаковете ще бъде въз-
становено веднага след 
като обектът получи акт 
16. Това стана ясно по вре-
ме на инспекция на модер-
низирания участък от ми-
нистъра на транспорта, 
информационните техно-
логии и съобщенията Да-
наил Папазов. Той първи 
пропътува разстоянието 
от Михайлово до Калояно-
вец за по-малко от 10 ми-
нути с влак, който вдигна 
скорост 140 км/ч.

„Надяваме  се  през 
2017 г., когато завършим 
втората фаза от реха-
билитацията на линията 
Пловдив - Бургас, да имаме 

възможност да се движим 
с по-висока скорост. Пред-
стои подмяната на част 
от мотрисите по трасе-
то, тъй като сегашните 
ограничават влаковете 
да се движат със скорост 
до 140 км/ч. Става дума за 
същия тип мотриси, които 
обаче ще могат да вдигат 
160 км/ч”, каза Папазов.

Ремонтираният учас-
тък Михайлово - Калояно-
вец е с дължина 10,7 км. 
По  протежението  му 
е построен безнаста-
вов (заварен) железен 
път с релси 60Е1 кг/м с 
обща разгъната дължина 
21,3 км. Двойната елек-
трифицирана жп линия е 
проектирана за скорост 

160 км/ч. В жп участъка са 
възстановени 3 моста с 
отвори от 5,7 м до 15,2 м, 
14 водостока и 2 дюкера 
(пресичане на жп линия с 
напоителен канал). Най-
големият мост се състои 
от два отвора с дължина 
по 15,2 м. Монтирани са 24 
заварени стрелки.

Строителните дейнос-

Има готовност да започне изпълне-
нието на проекта за основен ремонт на 
железопътната гара в Стара Загора. Не-
обходимото финансиране от 4,6 млн. лв. 
е утвърдено в инвестиционния план на 
Министерството на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията 
(МТИТС) и Национална компания „Железо-
пътна инфраструктура” (НКЖИ). Тръжни-
те процедури за избор на изпълнител за 
ремонта ще бъдат обявени веднага след 
като общината и областната управа 
осигурят архитектурен план на гарата. 
Това обяви пред журналисти министър 
Данаил Папазов при посещение в Стара 
Загора.

„Сградата е държавна собственост 
и областната администрация е тази, 
която трябва да подготви проекта за 
реновирането й. Имаме споразумение с 
областния управител и с кмета на Стара 
Загора да ни предоставят архитектурен 
план. Към момента все още не сме полу-
чили такъв“, обясни той.

По думите на министъра през 2014 г. 
предстои да бъде обявен и търг за ку-
пуването на 15 нови мотриси на обща 
стойност 100 млн. лв., като доставката 
им ще стане до 3 години. В бюджета на 
НКЖИ за 2014 г. са заложени 30 млн. лв. 
за придобиване на подвижен състав - мо-
триси и вагони.

Наказание от 2 до 8 години лишаване 
от свобода за кражба на части от железо-
пътната инфраструктура трябва да зале-
гнат в Наказателния кодекс. Присъдите да 
са ефективни, както и да са ясно формули-
рани в закона, предлага Министерството 
на транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията. Исканата промяна 
е заради последния инцидент, при който 
товарен влак с 18 вагона дерайлира между 
гарите Яна и Мусачево. Произшествието 
възникна, след като неизвестни лица успя-
ха да извадят болтовете на крепежните 
елементи, свързващи релсите към тра-
версите. Инцидентът не само застраши 
живота на машинистите, но донесе и се-
риозни финансови загуби за държавата. 
Само акцията за отстраняване на под-
вижния състав надхвърли сумата от 200 
хил. лв. Щетите върху железния път все 
още не са ясни.

„За последната година над 1,8 млн. лв. 
са загубите от посегателства по кон-
тактната мрежа, по линейния път. По-
добни действия са всекидневие. Най-

важното е в закона да стане ясно коя е 
железопътната инфраструктура и кои са 
елементите от нея. Трябва да се вземат 
превантивни мерки, за да не се допускат 
такива нарушения”, коментира министър 
Данаил Папазов.

Ведомството предлага да има и сте-
пени на наказанията. Идеята е при особе-
но тежки нарушения да се дават от 3 до 
10 години затвор, а при наличие на ранени 
или загинали хора - от 5 до 15 години.

„Последната кражба между гарите Яна 
и Мусачево е терористичен акт. Посега-
телствата върху железопътната инфра-
структура трябва да се приемат като 
тежко престъпление”, категоричен беше 
Папазов.

ти включват още външен 
и вътрешен ремонт на 
приемните здания на га-
рите Михайлово и Калояно-
вец, при които са спазени 
изискванията за енергий-
на ефективност. Подо-
брена е естетиката не 
само на зданията, но и на 
околните пространства. 
Пероните за пътници и 
тротоарите около при-
емните са с изцяло нови 
настилки. Изградени са и 
подходи и рампи за хора 
с намелена подвижност. 
Подобрени са пресичани-
ята на пътната мрежа с 
железопътната линия в зо-
ната на прелезите между 
гарите Михайлово и Калоя-
новец и в гара Калояновец. 
Настилките на двата пре-
леза са сменени с нови от 
еластичен тип. Ремонти-
рани са пътните подходи 
към прелезите, както и 
прелезните настилки на 
съседните коловози в гара 
Калояновец. По този начин 
са повишени комфортът и 
сигурността при премина-
ване на автомобили през 
прелезите.

Стойността на строи-
телството на отсечката 
Михайлово - Калояновец е 
29,6 млн. лв. Ремонтните 

дейности са изпълнени от 
„Джи Си Еф - СК-13 - Трейс 
Рейлуейс Консорциум”. Той 
е избран да извърши дей-
ностите по целия проект 
„Рехабилитация на железо-
пътната инфраструктура 
по участъци на жп линия 
Пловдив - Бургас”. Догово-
рената сума за изпълнение 
е близо 317 млн. лв. От тях 
151,5 млн. лв. са за рехаби-
литацията на жп отсечки-
те Стара Загора - Завой и 
Завой - Зимница. Този под-
обект е завършен на 77%, 
а финансово е изплатен на 
62%. В обхвата на проек-
та попада и модернизаци-
ята на отсечките Церков-
ски - Карнобат и Карнобат 
- Бургас. Стойността на 
договора е 135,7 млн. лв. 
Физическото изпълнение е 
68%, а финансовото - 60%. 
Проектът предвижда и об-
новяването на прилежащи-
те жп гари в Хан Аспарух и 
Церковски. Строителният 
надзор по всички задания в 
проекта се извършва от 
„Етаконс - Вито Прато” за 
9,8 млн. лв. Финансиране-
то на рехабилитацията на 
участъците по жп линия-
та Пловдив - Бургас е оси-
гурено по ОП „Транспорт” 
и от националния бюджет.

Снимка авторът
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

В. „Строител“ е 
носител  

на годишната награда  
на Националното 

сдружение на 
общините в Република 

България (НСОРБ)  
в категория 

„Печатни медии“

Георги Сотиров

Район „Студентски“ е разположен в югоиз-
точната част на столицата. Наименованието 
си носи от Студентския град, който е част от 
неговата територия. Границите му с другите 
райони минават по бул. „Цариградско шосе”, 
Дървенишка река, бул. „Св. Климент Охридски”, 
Околовръстния път, бул. „Симеоновско шосе” и 
бул. „Д-р Г. М. Димитров”. 

Общината е една от най-младите в сто-
лицата. Жителите й са над 73 000 души, като 
това я нарежда на 4-то място сред всичките 
24 софийски района.

От тях студентите са около 35-40 хиляди, 
което показва, че населението тук не се със-
тои само от тях.

Районът е уникален с концентрацията на 
Университета за национално и световно сто-
панство, Техническия,  Химико-технологичния 
и металургичен, Лесотехническия и Минно-ге-
оложкия университет, Националната спортна 
академия, Колежа по телекомуникации и пощи, 
филиалите на Националната художествена 
академия и на Американския колеж.

В края на миналата година районът 
чества своя 25-годишен юбилей. По този по-
вод кметът на София Йорданка Фандъкова 

изказа признателност и благодарност на 
всички съграждани за неуморната и всеот-
дайна работа. 

„Пожелавам ви да продължавате да от-
говаряте на стремежите, очакванията и на-
деждите на днешния ден и с общи усилия да 
работим за бъдещето на тези, които утре ще 
го изпълнят със смисъл и съдържание. Много 
сили и мъдрост, решителност, воля и енергия 
са необходими за достойно оцеляване днес и за 
по-добро утре”, се казва в приветствието на 
Фандъкова. Тези думи бяха и отправната точ-
ка в разговора ни с кмета на района Димитър 
Дилчев. 

Г-н Дилчев, бяхме заед-

но в парка „Мир и дружба” 

срещу УНСС, когато сто-

личният градоначалник 

Йорданка Фандъкова про-

вери строителните рабо-

ти и се запозна с някои от 

авангардните идеи за ре-

шения на околното прос-

транство. Всичко това 

обаче е възможно благо-

дарение на подробния ус-

тройствен план (ПУП). 

Да, идеите за нетра-
диционните решения там 
са на неправителствени 
организации. Те са изпъл-
нили художествените про-
екти, като оригинално са 
боядисали някои от пейки-
те в парка и са направили 
привлекателни места за 
отдих от рециклирани ма-
териали. 

Предстои възстано-
вяването на основната 
алейна мрежа. Съгласно 
проекта настилката е от 
цветен унипаваж в охра и 
антрацит. За енергия за 
осветление ще бъдат по-
ставени слънчеви панели. 

А по отношение на ПУП 
- проблемите с тези пла-
нове не са изолиран случай 
за район „Студентски“. Тук 
доста отдавна започна 
прословутата процедура. 
Още през 2008 г. беше из-
дадена заповед за изработ-
ване на нов устройствен 
план. 

Той от какво беше на-

ложен?

По мое виждане - от ло-
шия план, който е действал 
от 2002 г. Той беше задал 
прекалено много уплътня-

ване на района. Например 
половината от терените 
на Националната спортна 
академия бяха предвидени 
за застрояване с жилищ-
ни сгради. Развитието на 
Студентския град беше 
зададено като за среднос-
татистически квартал 
на София и за съжаление 
действието на този ПУП 
през въпросните шест го-
дини действително му даде 
подобен облик.  

Това, което се опи-
тахме да направим през 
2008 г. и за наша радост 
се получи, беше „отво-
юване” на терените от 
евентуално застрояване 
и екипът на главния архи-
тект на столицата Петър 
Диков оформи идеи за обо-
собяване на няколко кам-
пуса в Студентския град 
- около сградите на вузо-
вете и на терените около 
общежитията. Този план 
беше приет след доста 
разгорещени обществени 
обсъждания. Интересите 
бяха много и разнопосочни. 
Не трябва да се забравя, 
че всеки кв. м територия в 
Студентския град е обект 
на реституционни претен-
ции. 

През 2010 г. планът 

беше гласуван от СОС и 
от тогава проблемите се 
решават в съда, т.е. мно-
го малка част от ПУП на 
Студентския град реално 
е в сила. Нашата админи-
страция работи в доста 
трудни условия по смисъла 
на евентуалните градоус-
тройствени решения. Към 
това трябва да добавим и 
проблемите с кадастрал-
ната карта. От миналата 
година целият район със 
заповед на изп. директор 
на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър 
влезе в кадастралната 
карта, но след две сед-
мици за територията на 
Студентския град с нова 
заповед картата беше от-
менена. Това също доприне-
се за неяснотите в района. 
С ПУП нещата са на път да 
се изяснят, но с кадастъра 
лично аз като длъжностно 
лице не съм наясно какво 
ще се случва оттук ната-
тък. Нова процедура ли ще 
се открива, как ще се до-
върши и влезе в сила тази 
карта - за мен това е мно-
го важно. Тя е в основата 
на решаването на всички 
териториални претенции 
и спорове между вузовете 
и частните собствени-

ци. Сега по тези спорове 
дори не може да започне 
търсенето на консенсус. 
Без кадастрална карта 
администрацията е с вър-
зани ръце. Сегашното със-
тояние не е честно нито 
спрямо вузовете, техните 
общежития и прилежащи-
те площи, нито спрямо 
собствениците. Те пла-
щат данъци и такси, а вече 
десетина и повече години 
някои от тях не могат да 
стопанисват имотите си. 
За да стане тази неясна 
картина по-пълна, трябва 
да добавя и мораториума 
върху разпоредителни-
те сделки с незастроени 
имоти, който Народното 
събрание наложи през юни 
2009 г. Той все още е в сила 
само за територията на 
Студентския град. Имаше 
временна анкетна комисия, 
която се произнесе с реше-
ние в дух на забрана до изя-
сняване на собствеността 
върху земята. Ситуацията 
не е оптимистична. Пов-
тарям, че за мен е изключи-
телно важно на основата 
на кадастралната карта 
да се започне решаването 
на проблемите. Общината 
е наясно с претенциите си. 
Държим да имаме чудесния 
парк, който изграждаме 
срещу УНСС, както и на ня-

колко други терена, пред-
видени за паркови зони, за 
детски градини. Вузовете 
също трябва да имат ясно-
та за приоритетите си в 
този смисъл. 

ПУП задава виждани-
ята, желанията за това, 
какви терени искат да 
притежават университе-
тите. Това е т.нар. гра-
доустройство. Собстве-
ността се решава от 
кадастъра. За да започнат 
дела, процедури по отчуж-
даване, планове за урежда-
не на собственост, тряб-
ва да има кадастър. Иначе 
няма как това да се случи. 
В момента сме в ситуация, 
в която повечето от квар-
талите фактически нямат 
регулация. Защото стара-
та е отменена, а новата 
не е в сила. 

Проблеми с ПУП на кв. 

„Мусагеница“ също съ-

ществуват.

Там се изработва нов 
ПУП, но все още действа 
старият. И в кв. „Муса-
геница“ имаме сходни с 
тези в Студентския град 
реституционни проблеми. 
Но моето категорично 
мнение, което се споделя 
и от главния архитект на 
столицата, е, че преза-
строяване в този квартал 

не трябва да има и не бива 
да се предвижда. Надявам 
се да успеем да защитим 
концепциите си. Друг е въ-
просът как ще се решават 
реституционните претен-
ции.

Върху каква терито-

рия е разположен райо-

нът?

Върху неголяма в срав-
нение с много други сто-
лични райони. Нашите 
квартали са Студентски 
град, „Мусагеница”, „Дър-
веница”, „Витоша - ВЕЦ 
„Симеоново” и „Малинова 
долина - изток и запад”. 
По последното преброява-
не район „Студентски“ е 
четвъртият по големина в 
столицата с около 73 000 
жители. А само в Студент-
ски град живеят около 35-
40 хиляди души. 

Какво още правите за 

благоустрояването на 

тази част от София?

Освен всичко останало 
строим и детски градини. 
И няма как да не правим 
това. Защото все още 
детските градини в столи-
цата не достигат, но про-
грамата на Столичната 
община в това отношение 
е достатъчно амбициозна. 
Разбира се, и населението 

Кметът Димитър Дилчев: 

Димитър Дилчев е роден  
на 12 юни 1975 г. Магистър по математика 
и икономическа математика от СУ 
„Св. Климент Охридски“. Специализирал 
застрахователна математика. Работил е в 
сферата на информационните технологии 
и електронните медии. Женен, с две деца. 
Втори мандат кмет на район „Студентски“.

Снимки авторът



17СТРОИТЕЛОБЩИНИпетък, 24 януари 2014

И НСОРБ

расте, но дай Боже, да има 
все повече и повече деца. 
Администрацията ще на-
прави останалото, убеден 
съм. 

За последните години и 
в нашия район направихме 
доста в това направле-
ние. При встъпването си 
в длъжност заварих едни 
окаяни помещения. След 
реконструкция възста-
новихме две групи в 10-о 
ОДЗ, други две в 78-о, ре-
монтирахме порутените 
детски басейни в три от 
градините, някои кухнен-
ски блокове и направихме 
наистина чудесна детска 
градина за десет групи в 
кв. „Дървеница“. Това е впе-
чатляваща сграда с хубав 
басейн, с функционален от 
гледна точка на занимани-
ята на децата двор. Там 
строим и пристройка за 
две нови групи. За 79-о ОДЗ 
имаме изцяло проектна го-
товност и разрешение за 
строеж. Само чакаме фи-
нансиране с поет ангажи-
мент от Столичната об-
щина и съм убеден, че тази 
година това ще се случи. 
Имаме проект за три нови 
групи с физкултурен салон 
в 12-о ОДЗ в кв. „Мусагени-
ца“ и за съжаление с това 
ще се изчерпят тазгодиш-
ните ни възможности за 
ново строителство и раз-
ширение на съществува-
щите детски градини. 

За санирането на три 
от тях работим с финан-
сиране от Международен 
фонд „Козлодуй”. А възста-
новяването на парка „Мир и 
дружба” включва и изграж-
дането на детска площад-
ка. Тя е с кръгла форма, 
разположена в средата на 
парка, в близост до главна-
та алея. Детските съоръ-
жения се монтират върху 
саморазливна каучукова 
цветна настилка. Ще бъде 
пуснат и безжичен интер-
нет в парка, за да могат 
студентките майки да на-
блюдават децата си, но и 
да се подготвят за изпити.

Да се върнем на някои 

от сградите ваша соб-

ственост. Какво е тях-

ното състояние?

Независимо че болшин-
ството университети са 
на наша територия, ние 
имаме само две училища. 
55-о СОУ „Петко Караве-
лов” беше санирано с ев-
ропейски средства по спе-
челен проект, по който в 
столицата бяха подобрени 
условията в общо девет 
училища. След реновира-
нето се оказа, че с около 
45% е намален разходът за 
отопление и с около 30% - 
парите за електроенергия. 
Това са сериозни суми за 
едно училище. То някога е 

имало и хубав басейн, кой-
то сега не е за гледане. 
Подготвили сме проект за 
неговия ремонт, но нуж-
ните средства са доста. 
Важното е според мен да 
имаме проектна готов-
ност и когато Столичната 
община прецени и има пари 
за подобни строително-
монтажни дейности, те да 
ни бъдат предоставени. За 
администрацията на Со-
фия е ясно, че когато има 
училища и детски градини, 
които са с проблеми с то-
плоизолацията, дограмата, 
съответните инсталации, 
то средствата приори-
тетно ще се насочват 
към тях, а не към дейности, 
които биха могли да тър-
пят известно отлагане 
във времето. 

На пръв поглед район 

„Студентски” е с прилич-

но развита инфраструк-

тура. Но планирате ли 

ремонти по пътната 

мрежа? 

Все пак успяхме да 
преасфалтираме доста 
улици, положихме много 
квадратни метри трото-
ари. Но в кв. „Витоша - ВЕЦ 
„Симеоново” ситуацията 
е много сложна. Там липс-
ват улици, осветление и 
прочие. Изграждането на 
нови пътища няма как да 

се случи. Защото и там 
има проблеми със собстве-
ността - терените за ули-
ци са частни. Това води до 
големи затруднения, защо-
то, ако един кв. м ремонт 
на асфалтов път в урба-
низирана територия може 
да струва условно 50 - 60 
лв., то при евентуалното 
отчуждаване на терен за 
прокарване на път цената 
е около 200 евро на кв. м. Аз 
категорично не съм съгла-
сен така да изразходваме 
парите на данъкоплатци-
те. За тези 200 евро ние 
ще направим 10 пъти пове-
че улици, когато терените 
вече са отчуждени. 

При тази ситуация 
Столичната община няма 
как да изгради асфалтира-

на улица, да положи тро-
тоари, осветление и т.н. 
Частично правим отделни 
пътища, колкото да оси-
гурим проходимост, за да 
няма кал и прахоляк, което 
е анахронизъм за XXI в. и за 
една столица.

В същото време в 

тези квартали бяха по-

строени и много сгради, 

с които столицата може 

само да се гордее.

Това е вярно, но също 
толкова вярно е, че инже-
нерната инфраструктура 
струва много пари и не 
може всичко да стане на-
веднъж. Високото стро-
ителство в последните 
години видимо намаля, 
поне в нашия район. Една 
от причините безспорно 
са неуредиците с подроб-
ните устройствени пла-
нове. Но не е само това. 
Ето пример с кв. „Малинова 
долина“, който е перспек-
тивно място за развитие 
на жилищното строител-
ство. Тук на територия от 
2500 дка, с действащ ПУП 
от 2007 г. за близо седем 
години са построени само 
два блока. А това е квар-
тал с изглед към Витоша. 
В този смисъл въпросът 
с инвеститорите също е 
сложен и те са в правото 
си да разсъждават, че тър-

сенето определя предлага-
нето. За нас като община 
повечето инвестиции в 
строителството означа-
ват повече жители на ра-
йона и съответно повече 
данъци в хазната, както и 
облагородяване на инфра-
структурата, развитие на 
околоблоковите простран-
ства, озеленяване.

Близостта до плани-

ната е и предпоставка за 

по-добри условия за жи-

вот.

Да, а и в района няма 
замърсители на въздуха и 
земята, няма вредни про-
изводства. Тук са съсре-
доточени сградите на ди-
пломатическия корпус, има 
много заведения и места 
за отдих и развлечения. 
Все пак сме районът с най-
младото население в Бъл-

гария. Затова мястото е 
привлекателно и за млади 
семейства. Уверен съм, че 
бъдещето на район „Сту-
дентски“ е добро. Както 
споменах арх. Петър Диков 
има амбициозен проект 
за разработване на един-
два кампуса, за които СО 
ще бъде партньор на ву-
зовете. Това ще бъдат 
обособени места, със съ-
ответните пропускател-
ни пунктове, с развита 
цялостна инфраструкту-
ра. Да се надяваме, че ще 
успеем и в това начинание. 

Какви проекти реали-

зирате с европейски сред-

ства?

Сам виждате, че СО 
доста добре работи по 
европейски проекти и без 
парите от Европа много 
от големите инфраструк-
турни проекти нямаше 
да се случат. Определено 
това е много мощно сред-
ство и нашите съграждани 
трябва да бъдат доволни, 
че общината направи гра-
да предпочитано място за 

живеене в България. 
Общинските сгради за 

реновиране, паркове, мес-
та за отдих и спортуване 
– всичко трябва да се об-
лагородява с европейски 
пари. Неслучайно Столични-
ят общински съвет включи 
в интегрирания план за 
градско възстановяване и 

развитие и Студентския 
град в зоните с висока об-
ществена значимост, така 
че има реална възможност 
европейски средства да 
се ползват за развитие 
на кампусите. Смятам, че 
всички по веригата – ми-
нистерствата, универси-
тетите, общината, ще на-
правят всичко възможно, за 
да имат вузовете проект-
на готовност за саниране 
на общежитията и изграж-
дане на кампуси. Подгот-
вителните работи вече са 
направени. Усилията ни в 
това направление са разби-
раеми – освен битов ком-
форт за нашите над 35 000 
студенти ние ще намалим 
разходите за отопление и 
електроенергия, което ще 
освободи средства за дру-
ги дейности.

Какво бихте казали 

в заключение? Още сме 

едва в началото на 2014 г. 

и не е отминало времето 

за пожелания и поставяне 

на цели.

Първо  -  нека  през 

2014 г. има нови обекти за 
българските строители, 
защото те са тези, които 
променяха визията на гра-
довете ни в последните 
десет години. Нека и за на-
шия район, и за столицата 
като цяло, а и за страната 
ни годината да бъде по-ус-
пешна. 
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70% от средствата 
в публичната инвести-
ционна програма на пра-
вителството да бъдат 
гарантирани за проекти 
на общините, настояват 
в официална позиция от 
Националното сдружение 
на общините в Република 
България (НСОРБ). Както 
е известно, в бюджет 2014 
правителството заложи 
500 млн. лв., с които на 
конкурсен принцип да бъ-
дат финансирани проекти 
на общини и на министер-
ства. 

На последното си за-
седание кабинетът реши 
междуведомствен съвет 
под ръководството на ми-

нистъра на финансите да 
оценява предложенията. 
Общинските проекти мо-
гат да са за екологична 
инфраструктура напри-
мер - за водоснабдяване, 
довършване на канализа-
ция, пречистване на от-
падни води и изграждане 
на депа за отпадъци – за 
селищата, които не успяха 
да се възползват от сега 
действащата Оперативна 
програма „Околна среда”, 
съобщи преди дни минис-
търът на околната среда 
и водите Искра Михайлова. 
Очакват се и проекти за 
транспортна, социална и 
културна инфраструкту-
ра (училища и обучител-
ни центрове, болници и 
здравни звена, спортни 
зали и съоръжения и други 
публични сгради).

Сега от НСОРБ на-
стояват да се извърши 
предварително разпреде-
ление на ресурса между 
общинските и държавните 
проекти (например 70:30). 
Това според кметовете ще 
намали конфликта с двой-
ствения статут на мини-
стрите –  от една страна, 
те да оценяват предложе-
нията на общините, а, от 
друга, да кандидатстват 
за ресурс за своите ве-
домства, напомнят от 
местната власт. Според 
експертите на сдруже-
нието липсват обективни 
и измерими критерии, кои-
то да гарантират равно-
поставена оценка, като 
предлагат да останат 3-4 
количествено измерими 
показателя и да се дава 
предимство на проекти-

те на общини с висока 
безработица, също и на 
региони, в които са насоч-
вани сравнително по-малко 
национални и европейски 
ресурси през последните 
7 години, препоръчва орга-
низацията.

Кметовете  ис кат 
туристическата инфра-
структура също да е 
обект на финансиране. Те 
посочват, че в много от 
регионите инвестициите 
в тържища и индустри-
ални зони, бизнес паркове 
и логистични центрове 
също биха могли да генери-
рат допълнителен растеж.

Предложението за фи-
нансиране на проекти и 
програми в транспортна 
инфраструктура следва 
внимателно да се обмисли. 
Това предполага инвести-

ции в пътна, железопътна, 
летищна, пристанищна и 
др. инфраструктура, вклю-
чително гранично-пропус-
кателни пунктове, посоч-
ват от организацията. 
В становището се при-
помня обаче, че за такива 
проекти се изисква много 
по-голям ресурс, затова е 
по-удачно да се инвестира 
в пътна инфраструктура 
и благоустройствени дей-
ности.

Кметовете настоя-
ват още областните уп-
равители да представят 
проектите им пред меж-
дуведомствения съвет 
най-късно пет дни след 
като са ги получили и да 
се уточнят правилата за 
прекратяване на финанси-
рането (чл. 14) например 
при отказ на бенефициен-
та или при неизпълнение 
на планираната дейност в 
определените срокове.

Предлагат с пари от бюджета да се финансират туристическа 
инфраструктура, тържища и индустриални зони

„Булгартрансгаз“ търси изпълни-
тел за модернизация на системите 
за автоматично управление на га-
зокомпресорни агрегати и станци-
ите „Вълчи дол“ и „Полски Сеновец“ 
съответно в общините Вълчи дол 
и Полски Тръмбеш. Строителните 

дейности включват проектиране и 
монтиране на инсталациите, като 
срокът за изпълнение е 1100 дни 
след подписване на договора. От 
участниците се изисква общ оборот 
21,6 млн. лв., реализирани договори 
за монтиране на оборудване за 12 

млн. лв. и строително-монтажни ра-
боти, сходни с поръчката, на стой-
ност 7,2 млн. лв. за последните три 
години. Оферти за участие могат 
да се подават до 24 февруари, а до-
кументите ще бъдат отворени ден 
по-късно. 

Община Добрич обяви публично обсъждане на идея 
за изграждане на ново кръгово кръстовище в цен-
търа на града при ул. „Отец Паисий“ и ул. „Димитър 
Петков“. То е елемент от възложено изработване на 
технически проекти за рехабилитация и реконструк-
ция на близо 50 км от градската пътна мрежа. Свои-
те мнения гражданите могат да излагат до края на 
януари. При одобрение ще бъде изработен техниче-
ски проект, ще бъде потърсено финансиране и ще 
бъдат осъществени всички необходими процедури по 
издаване на разрешително за строеж, избор на фир-
ма изпълнител, изпълнение на строително-монтаж-
ни работи и въвеждане на обекта в експлоатация, 
съобщават от общинския пресцентър. 

Кметове на общини от област Русе и техни 
заместници се събраха при областния управител 
Венцислав Калчев, за да обсъдят подготовката на 
проекти, с които ще кандидатстват по новосъзда-
дената програма „Растеж и устойчиво развитие на 
регионите”. 

Две местни администрации – на Ценово и Вето-
во – представиха готови проекти за подобряване на 
инфраструктурата. До 23 януари кметовете трябва 
да подготвят документите и те да бъдат внесени в 
междуведомствения съвет. Областният управител 
Венцислав Калчев се е ангажирал лично да представи 
пред Съвета апликационните форми и техническата 
спецификация на проектите.

Министерският съвет 
прави втори опит за рес-
таврация на резиденция 
„Евксиноград“ и парково-
то пространство около 
нея. Първият търг, обявен 
в началото на миналата 
година, беше неуспешен, 
защото три от общо че-
тиримата участници не 
отговаряха на условията. 
Проектът се осъществя-
ва със средства по Опера-
тивна програма „Регионал-
но развитие“ с директен 
бенефициент  Министер-
ския съвет. Строител-
но-монтажните работи 

включват и реставрация 
на крепостта Кастрици 
заедно с обновяване на 

техническата инфраструк-
тура, осветлението, зеле-
ните площи и изграждане 

на интегрирана система 
за сигурност. Срокът за 
изпълнение на всички дей-
ности е десет месеца след 
подписването на договора. 

Право на участие имат 
компании с общ оборот 
21,6 млн. лв., изпълнени 
договори за реставрация 
на недвижими културни 
ценности в размер на 3 
млн. лв. и финансов ресурс 
за 1,5 млн. лв. през послед-
ните три години. Оферти 
за участие ще се приемат 
до 17 февруари, като пред-
ложената цена е с тежест 
50%. 

Община Неделино ще из-
гражда 4,5 км от пътя Зла-
тоград - Подкова - Неделино. 
Участъкът, за който е обяве-
на обществена поръчка, е от 
село Долен до село Крайна. 
Трасето ще представлява 
нова пътна връзка с репу-
бликанската мрежа. Предви-
дените строителни работи 
ще продължат половин годи-
на, като срокът за подаване 
на оферти е до 24 февруари. 
Те ще бъдат оценявани спря-
мо цена с тежест 50%, тех-
ническо изпълнение - 40%, и 
срок - 10%. Всеки кандидат 
трябва да представи ба-
ланс и отчет за приходите и 
разходите за всяка една от 
последните три приключили 
финансови години. 

Варна има готовност с про-
екти за 1 млрд. лв. през новия 
програмен период 2014 - 2020 г., 
обяви кметът Иван Портних. 
Той отчете, че в последните 6 
месеца от оперативните про-
грами в града са влезли 59 млн. 
лв., а договорените средства са 
в размер на 304 млн. лв. 

Най-важният проект, по кой-
то работи общината, е одобре-
ният интегриран план за градско възстановяване и 
развитие, в който са включени 165 стратегически 
обекта за близо 700 млн. лв. Има и резервен списък с 
40 предложения за над 442 млн. лв.

Кметът Иван 
Портних е доволен 
от подготвените 
проекти
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Бенефициент: община Монтана. Обща стойност на проекта - 54 544 237 лв.
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет 

на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

На 12.09.2012 г. между об-
щина Монтана и Министер-
ството на околната среда и 
водите бе подписан Договор за 
безвъзмездна финансова помощ 
№ DIR-51011116-C046 във връзка 
с изпълнението на инвестицио-
нен проект „Разширение и ре-
хабилитация на канализацион-
ната и водоснабдителната 
мрежа на град Монтана”. Про-
ектът е финансиран в рамките 
на приоритетна ос 1, процеду-
ра BG161PO005/10/1.11/02/16 
„Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питей-
ни и отпадъчни води в агломе-
рации с над 10 000 екв. ж.“ по 
ОП „Околна среда 2007-2013 г.”.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Проектът е подготвен от об-
щината с оглед на необходимост-
та от разрешаване на текущите 
проблеми във връзка с функцио-
нирането на ВиК системата на 
територията на град Монтана, 
а именно:

1) Водопроводната мрежа е 
основно изградена от азбесто-
циментови тръби, които над 76% 
са негодни за експлоатация, кое-
то причинява чести аварии и про-
дължителни течове. 

2) Техническите загуби на 
вода възлизат на над 74%.

3) Значителни са разходите за 
експлоатация и поддръжка.

4) Тръбната мрежа е с почти 

изцяло изтекъл срок на аморти-
зация.

5) Малка е проводимостта на 
тръбите, несъобразена с разра-
стването на урбанизираната те-
ритория, поради което често се 
получава препълване, наводнения 
и затлачване.

6) Канализационните тръби 
са изпълнявани от бетон с лошо 
качество.

7) Наводняват се имоти и ули-
ци в централната градска част 
при обилни валежи поради недос-
татъчна проводимост. 

8) Налице са пропадания на 
улици и увреждане на съседни имо-
ти вследствие на пропадания на 
земната основа от просмукване 
на канални води поради лоша во-
доплътност.

9) Налице е невъзможност за 
отвеждане на отпадъчните води 
от жилищни и промишлени зони 
на града поради неизграденост 
на разпределителната канализа-
ционна мрежа и несвързаност на 
отделните мрежи.

10) Пречистената вода от 
ПСОВ – гр. Монтана, не отговаря 
на изискванията за чувствител-
ни зони по отношение на съдър-
жанието на „общ фосфор”, който 
следва да не надвишава 2 мг/л.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

– Повишаване на процента от 
населението, което ползва подо-
брено качество на водоснабди-
телните услуги на територията 

на проекта.
– Увеличаване на обхвата на 

услугите по отвеждане и пре-
чистване на отпадъчни води в 
съответствие с изискванията 
на Директива 91/271/ЕС (91% от 
населението преди изпълнение на 
проекта и 100% от населението 
след реализацията на проекта).

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ  

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА 

• Рехабилитирани 15,6 км въ-
трешна водопроводна мрежа.

• Рехабилитирани 1061 сград-
ни водопроводни отклонения.

• Рехабилитирани и подмене-
ни 16,2 км главни канализационни 
колектори.

• Изградени 3,5 км главни ка-
нализационни колектори.

• Рехабилитирани и подменени 
18,2 км вътрешна канализационна 
мрежа.

• Доизградени 4,3 км вътреш-
на канализационна мрежа.

• Рехабилитирани 2257 сград-
ни канализационни отклонения.

• Изградени 374 нови сградни 
канализационни отклонения.

• Изградено укрепващо съоръ-
жение в кв. Мала Кутловица.

• Изградена комплексна ин-
сталация за дефосфатизация 
на отпадъчните води в ПСОВ – 
гр. Монтана.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА

Общата стойност на про-
екта с включен ДДС възлиза на 

54 544 237 лв. (в т.ч. строител-
но-монтажни дейности, строи-
телен надзор, авторски надзор, 
организация и управление, пуб-
личност и одит на проекта). От 
тях 50 398 875 лв. са осигурени от 
ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, а 
4 145 362 лв. - от бюджета на об-
щина Монтана. 

Проектът показва финансова 
устойчивост за период от 30 го-
дини и ще бъде социално поносим 
за населението на територията 
на град Монтана. 

След изпълнението на проек-
та към 2015 г. се очаква цялото 
население на град Монтана да 
използва услугите по отвеждане 
и пречистване на битови отпа-
дъчни води.

ИНВЕСТИЦИОННАТА  

ПРОГРАМА НА ПРОЕКТА:

Инвестиционната програма 
на проекта включва следните ос-
новни елементи:

Услуги:

• Техническа помощ за органи-
зация и управление на проект.

• Строителен надзор. 
• Авторски надзор. 
• Мерки за информация и пуб-

личност.
• Одит на проекта.

Строителство: 

• Разширение и рехабилита-
ция на канализационната и водо-

снабдителната  мрежа на град 
Монтана;

• Инженеринг на комплексна 
инсталация за дефосфатизация 
на отпадъчните води в ПСОВ – 
гр. Монтана.

В резултат на реализация-
та на проекта ще бъдат огра-
ничени авариите и загубите по 
водопроводната мрежа и ще 
бъдат редуцирани разходите 
за експлоатация и поддръжка, 
ще се подобри здравето на на-
селението и жизнената среда 
на територията на града, ще 
се постигнат изискванията за 
осигуряване на екологосъобраз-
но пречистване и последващо 
заустване на отпадъчните води 
от населеното място и по отно-
шение на  „чувствителни  зона” 
за съдържанието на „общ фос-
фор” в пречистените отпадъчни 
води. Ще бъдат осигурени нови 
работни места по време на из-
пълнението на проекта.

Проектът ще допринесе за 
подобряване на съществуваща-
та система за управление на 
питейните и отпадъчните води 
на територията на град Мон-
тана посредством повишаване 
на качеството на услугите във 
ВиК сектора и ограничаване на 
отрицателното въздействие на 
заустваните отпадъчни води в 
съответствие с приоритетите 
и целите на Европейския съюз и 
Република България.

Решения за 
     по-добър животЕвропейски съюз

Първата ко-
пка на океана-
риума в Бургас 
е  п л а н и р а н а 
з а  ф е в р у а р и . 
Строителство-
то ще започне 
след открива-
нето на Зимна-
та олимпиада 
в Сочи, където 
рус кат а  ком -
пания „Мосто-
вик”, която ще 
строи атракциона, е ангажирана с 
изграждането на общо 17 обекта 
в олимпийския град. Сред най-аван-
гардните от тях са централната 
ледена арена, на която ще се изи-
грае финалът на първенството по 
хокей на лед, пистата по бобслей и 
супермодерната централна гара в 
Сочи, в която ще се пресичат три 
вида транспорт – воден, железопъ-
тен и автомобилен.

От „Мостовик” планират да за-

почнат строителството на атрак-
ционния комплекс в Бургас с всички-
те си мощности, за да гарантират 
бързото изпълнение на отделните 
етапи, съобщиха от пресцентъра на 
общината.

След реализацията на проекта 
освен  с океанариум бургазлии и гос-
тите на града ще разполагат с ак-
вапарк, аквариум, зони за атракции и 
зона за отдих в района на Северния 
плаж до настоящата конна база.

Обектите са за 
близо 3 млн. лв. 

Елица Илчева

Министърът на реги-
оналното развитие Де-
сислава Терзиева преряза 
лентите на нови сгради 
в Кюстендил и Благоев-
град. Това са центрове за 
настаняване от семеен 
тип, финансирани по ОП 
„Регионално развитие” 
2007-2013 г. и съфинан-
сирани от националния 
бюджет.

В Благоевград проек-
тът е за общо три центъ-
ра и едно защитено жили-
ще, финансирани 100% със 
средства по оперативна-
та програма. Във всяко 
едно от жилищата ще бъ-
дат настанени по 12 деца, 
а общо 37 нови работни 
места ще бъдат разкри-
ти. Общата стойност на 
проекта, който стартира 
през април миналата годи-
на, е 2 079 445 лева.

Д вете  д в ует а ж н и 
сгради са обособени със 
самостоятелна градина, 
беседка и детска площад-

ка. Третият център за 
настаняване от семеен 
тип се изгражда в квар-
тал „Струмско” и още не 
е завършен. 

Стойността на про-
екта  в  Кюстендил  е 
819 119 лв. за една сграда. 
В дома ще живеят 12 деца 
от цяла България, като 
ще бъдат разкрити и 12 
работни места.

„Искам да благодаря 
на кмета на община Кюс-
тендил за този прекрасен 
и добре изпълнен проект. 
Ние отново ще дойдем 
тук, за да видим как се 
използва тази база. Това 
е пример за постигнати 

високи резултати по ОП 
„Регионално развитие” 
и даже специално ще го 
снимаме, за да го покажем 
на Европейската комисия 
като един добре изпълнен 
проект”, заяви в Кюстен-
дил министър Десислава 
Терзиева.

В Благоевград тя под-
черта, че до края на годи-
ната предстои да бъдат 
завършени още 132 подоб-
ни центъра в страната.

От своя страна за-
местник-кметът по стро-
ителството инж. Сто-
ян Благоев благодари на 
строителите за прекрас-
но изпълнените сгради.

Община Стражица търси изпълни-
тел за доставка, монтаж и изграждане 
на пречиствателни съоръжения за от-
падни води в селата Кесарево и Камен. 
Поръчката е разделена на обособени 
позиции, като кандидатите имат пра-
во да подават документи за една или 
повече позиции. Според търга изпълне-

нието на работните дейности трябва 
да приключи до 30 април 2015 г., а сред-
ствата за тях са осигурени от Програ-
мата за развитие на селските райони. 
Кандидатите трябва да имат реализи-
ран оборот от последните три години 
в размер на минимум 3,6 млн. лв. Ще се 
приемат документи до 17 февруари. 
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Лилия Христова

Над 511 млн. евро са предвидени за 
67-те града до 2020 г. по новата Опе-
ративна програма „Региони в растеж“. 
Те са разделени на четири нива в зави-
симост от броя на населението, иконо-
мическото им развитие и бюджетите. 

В първо ниво е София, за която са 
предвидени 76,7 млн. евро (15%). Във 
второ са деветте големи града – Плов-
див, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, 
Плевен, Велико Търново, Благоевград и 
Видин. За тях са заделени общо 153,4 
млн. евро (30%). За всеки е предвидена 
една и съща сума – средно по 17 млн. 
евро.

В третото ниво са 28 града – ос-
таналите областни центрове плюс още 
10 селища – Горна Оряховица, Дупница, 
Димитровград, Гоце Делчев, Петрич, 
Свищов, Лом, Велинград, Карлово и Па-
нагюрище. Заделеният за тях ресурс е 
най-голям. Той е общо 255,7 млн. евро, 
което е половината от средствата. 
Така на всеки един град се падат по 8,8 
млн. евро.

В последното четвърто ниво са 29 
по-малки града, за които са предвидени 
25,5 млн. евро (5%). Така всеки град ще 
получи скромните 913 106 евро. 

Принципът на разпределението 
на парите е всеки един от 67-те гра-
да да получава заделен ресурс, който 

е длъжен да усвои до 2018 г. Неусвое-
ните средства ще се преразпределят 
на конкурентен принцип между всички 
градове според последния вариант на 
разпределението на парите, подготвен 
от Министерството на регионалното 
развитие. Брюксел обаче държи по про-
грамата да се финансират само София 
плюс шест-седем града от второ ниво, 
които да се превърнат в центрове на 
растеж. Логиката е, че парите трябва 
да следват хората. Затова ЕК иска фо-
кусът да е върху няколко големи града, 
за да бъдат сумите за инвестиции по-
големи, а ефектът видим. 

Българската позиция е точно обра-
тната. Страната ни настоява да се 

финансират по-голям брой градове, за 
да се предотврати струпването на 
населението в няколко селища в стра-
ната. Целта е да се подобри качество-
то на живот в малките градове и да се 
намалят икономическите и социалните 
диспропорции. България отстоява тази 
позиция още от времето на управление-
то на ГЕРБ. 

Към момента Брюксел не е склонен 
да отстъпи, твърдят правителствени 
източници. По тази причина в последния 
публикуван вариант на споразумението 
за партньорство в опит да се смекчи 
недоволството на еврочиновниците е 
записано, че София и деветте големи 
града ще получат 80% от парите, до-

Инвестиции над 1,35 
млрд. лв. в седем топпро-
екта трябва да проме-
нят облика на Пловдив до 
2020 г. На това залага 
интегрираният план за 
градско възстановяване 
и развитие на втория по 
големина град у нас. Той е 
разработен от консорци-
ум „Пловдив 2020“, в който 
влизат „Велдер Консулт“, 
„Булплан“, „Алтус“, „Ри-
гел 99“ и „Пауна“. Ръково-
дител е зам.-кметът на 
града инж. Димитър Ка-
царски. „В момента се ра-
боти по всички проекти, 
като ще имаме готовност 
да започнем в зависимост 
от старта на оператив-
ните програми“, коменти-
ра инж. Кацарски. Над 391 
млн. лв. трябва да дойдат 
от всички оперативни 
програми за изпълнение-
то на проектите. Оста-
налите са от общинския и 
държавния бюджет, както 
и една значителна част 
от бизнеса - в зоната за 
икономическо развитие. 

Интегрираният план 
предвижда три зони на 
въздействие. Първа град-
ска част е с преобладаващ 

социален характер. „Гладно 
поле“ е с потенциал за ико-
номическо развитие. Аре-
алът около централната 
гара е отреден за зона с 
висока обществена значи-
мост. Всяка от тези три 
територии концентрира 
в себе си голям потен-
циал за бъдещо развитие, 
което трябва да стане 
чрез разрешаването на 
градоустройствените 
проблеми. Разработените 
програми за реализация на 
плана са така разпределе-
ни във времето, че пред-
полагат най-силна концен-
трация на интервенции 
около 2017 г., е посочено в 
плана за развитие. 

Философията предпо-
лага „червена нишка“ за 
почти всички предложени 
проекти. Тя представлява 
приоритетното изграж-
дане на инсталации за 
добив и локално ползване 
на енергия от ВЕИ, неза-
висимо дали става дума 
за реконструкция или ново 
строителство на сгради 
и съоръжения, посочват 
от консорциум „Пловдив 
2020“.

На извънредна сесия на 

13 декември 2013 г. общин-
ският съвет в Града под 
тепетата взе решение 
за включване към трите 
зони и на екопарк „Марица“ 
и Северната индустри-
ална зона на града като 
допълнителни обекти за 
въздействие в интегри-
рания план. Това стана, 
след като управляващият 
орган на Оперативна про-
грама „Регионално разви-
тие“ разреши увеличаване 
на зоните с 20%. 

За да се изпълни ус-
пешно планът, е заложено 
създаване на управляващо 
звено. То ще бъде общин-
ско предприятие, сме-
сено дружество между 
обществени организации 
и частни партньори или 
независим инвестиционен 
фонд. Стратегическият 
контрол ще се извършва 
от общинската админи-
страция.

Социална интервенция  

в Първа градска част  

за 88 млн. лв. 

Микс от археология, 
етноси, комплексно жи-
лищно застрояване, социа-

лизиране на участък от 
река Марица, интегрира-
не на Панаирния комплекс. 
Това включва зоната с 
преобладаващ социален 
характер. Избраната те-
ритория осигурява два от 
трите подхода към Ста-
рия град и обхваща учас-
тък на река Марица с ос-
трова Адата. В нея попада 
още Хаджи Хасан махала. 

За зоната са подгот-
вени пет комплексни про-
екта на обща стойност 
88 млн. лв. Това са „Раз-
влечения и отдих край 
реката“, „Градски уют, 
традиция и пъстро разно-
образие“, „Нашият квар-
тал – древен и вечен“, „По-
неделник пазар“ – нашето 
място за срещи“ и „Поглед 
към бъдещето – за децата 
и младежите“.

„Градски уют, тради-
ция и пъстро разнообра-
зие“ залага на подобрява-
не качеството на живот 
на хората. По него са пла-
нирани инвестиции от 
оперативните програми 
„Региони в растеж“, „Чо-
вешки ресурси“ и новата 
„Наука и образование“. За 
2 млн. лв. е проектът за 
доизграждане на бул. „Из-
точен“ с двупосочна алея 
по бул. „Княгиня Мария-Лу-
иза“ до бул. „6 септември“ 

по ОП „Региони в растеж“. 
По друг проект на съща-
та програма е заложен 
ремонт на осветлението 
с използване на слънчева 
енергия в Хаджи Хасан 
махала, както и реновира-
не на жилищните сгради 
по програмата „Енергий-
на ефективност в дома“. 
Заложени са и меки мерки 
за обучение и преквали-
фикация на търсещите 
работа възрастни лица 
в Хаджи Хасан махала по 
„Човешки ресурси“. Пла-
нирано е и създаване на 
общностен център за 
стимулиране на социал-
ната активност и инди-
видуалната креативност 
на местните жители.

Помислено е и за под-
растващото поколение с 
комплексния проект „По-
глед към бъдещето – за 
децата и младежите“ за 
5 млн. лева. По него е за-
ложено обновление и енер-
гийна ефективност на 
забавачките и училището 
в зоната. В проекта влиза 
ремонтът на детските 
градини „Перуника” на ул. 
„Мара Гидик“ 97А, „Снежан-
ка” на ул. „Тополица 3”, яс-
лата „Детски смях”,  диаг-
ностично-консултативния 
център 1 и „Понеделник па-
зар”. Изготвя се и подро-

бен устройствен план за 
изграждане на нова дет-
ска ясла и градина в Хаджи 
Хасан махала. В проекта е 
заложен и основен ремонт 
на средното училище „Лю-
бен Каравелов” в район 
„Централен” на ул. „Люти-
че” 2.

Мястото за срещи 
става „Понеделник пазар“, 
който ще бъде основно ре-
монтиран. Ще сменят на-
стилката, градското об-
завеждане, озеленяването, 
ще има и паркинг. Проек-
тът е на обща стойност 
10 млн. лв. Южният бряг 
на река Марица се превръ-
ща в зона за развлечения 
и отдих. Този комплексен 
проект предвижда благо-
устрояване и озеленяване 
на брега на Марица с из-
граждането на нов пеше-
ходен мост, увеселителен 
парк на остров Адата и 
нов южен приемен вход 
на панаира. Планиран е и 
ремонт на ул. „Никола вой-
вода“.

Археологическото на-
следство в зоната ще 
бъде реставрирано и екс-
понирано чрез комплексния 
проект „Нашият квартал 
– древен и вечен“ за около 
10 млн. лв. Той предвижда 
възстановяване на източ-
ната порта на Филипопол 

Интегрираните проекти са за над 1,3 млрд. лв., като близо 
400 млн. лв. трябва да дойдат от оперативните програми

Така би трябвало да изглежда река Марица след 

реализацията на проекта „Развлечения и отдих 

край реката“ за 10 млн. лв.
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като за останалите 57 града остават 
20% от средствата.

Тази промяна не е била съгласувана 
с Министерството на регионалното 
развитие. То е разпределило средства-
та 45% за големите – първо и второ 
ниво, и останалите 55% за 57-те града 
по специална методика, съгласувана с 
Националното сдружение на общините 
в Република България. 

В момента текат преговори как 
точно да се разпределят средствата. 
Експерти прогнозират, че най-веро-
ятно градовете от четвърто ниво ще 
отпаднат от програмата, ако искаме 
да няма забавяне и тя да стартира 
още тази година. Още повече че почти 

всички градове от четвърто ниво попа-
дат в определението за селски район, 
дадено от страната ни в споразуме-
нието за партньорство, по което няма 
спор с ЕК.

Тъй като градовете от първо и вто-
ро ниво засега изглеждат безспорни и 
сигурни за финансиране, в. „Строител“ 
ще представи в няколко поредни броя 
техните проекти. Те са разработе-
ни на база интегрираните планове за 
градско възстановяване и развитие. 
Всеки един план е разделен на три зони 
на въздействие – със социален, иконо-
мически и с обществен характер. За-
почваме с Пловдив, който е вторият по 
големина град в България. 

заедно с прилежащата 
територия - улици, алеи, 
паркинги и озеленяване. 
Свързва се в общ турис-
тически маршрут, в който 
се включва пешеходна ули-
ца от източната порта до 
малката базилика. Зало-
жено е и изграждането на 
подземен археологически 
музей „Филипопол-изток“, в 
който да бъде експонирано 
богатото археологическо 
наследство. 

Очаквани ят  краен 
ефект от реализация-
та на петте комплексни 
проекта е зоната да се 
превърне от място, което 
сега се отбягва, в пред-
почитано за пловдивчани 
и гостите на града с въз-
можности за забавление и 
отдих. 

„Гладно поле“ – новият 

иновационен център за над 

1,16 млрд. лв.

Запуснат и изоста-
вен сега, квартал „Гладно 
поле“, където по време-

то на социализма са били 
разположени обекти на 
военните, е планирано 
да се превърне в мощен 
иновационен център с 
изграждането на втория 
високотехнологичен парк 
„Агро Фууд Тех“. Това е зо-
ната за икономическо въз-
действие, която се прос-
тира на площ 77 хектара. 
За целта още по времето 
на правителството на 
ГЕРБ е внесено предложе-
ние в Министерството на 
отбраната за безвъзмезд-
ното прехвърляне на имо-
тите на община Пловдив. 
Засега видимо движение 
по преписката няма, но от 
общинската администра-
ция са сигурни, че това 
рано или късно ще се слу-
чи. В интегрирания план е 
заложено икономическата 
зона да се превърне във 
вторичен градски център. 

Сърцето на тази зона 
е високотехнологичният 
аграрен клъстер, свързан 
с интеграцията на земе-
делските производства и 

хранителните техноло-
гии. Той ще се разпростре 
на 56 хектара, в които 
се очаква да се наста-
нят иновативни фирми 
от сферата на биотех-
нологиите, хранителната 
индустрия, земеделието, 
както и компании от про-
мишлеността и услугите. 
Планирано е да има консул-
тантски център за земе-
делските производители 
с информация за научни 
методи, сортове, пазари и 
цени. Този център може да 
има характер и на борса 
за земеделска продукция, 
е записано в плана. Зало-
жено е в парка да има и 
метеорологичен център за 
борба с градушките, както 
и център за координация и 
информация на научните 
разработки в земеделие-
то и производството на 
храни. 

Предвидени са и парце-
ли за жилищно застроява-
не, хотел, детска градина 
и дори училище за талант-
ливи деца, което ще се фи-

Социалната Първа градска част

Цели се отваряне на Хаджи Хасан махала към града и интеграцията на квар-
тала към архитектурния  резерват „Старинен Пловдив”, социализация на малцин-
ствените групи, „включване” на реката към всекидневието на хората с изграж-
дане на атракционен комплекс на остров Адата и свързването му към южния и 
северния бряг с пешеходни мостове.

Проект „Развлечения и отдих край реката“
Проект „Градски уют, традиция и пъстро разнообразие“
Проект: „Нашият квартал – древен и вечен“
Проект: „Понеделник пазар“ – нашето място за срещи“
Проект: „С поглед към бъдещето – за децата и младежите“

Икономическо развитие за квартал „Гладно поле“

Зоната е с добра инфраструктурна обезпеченост и екологични показатели. На 
територията се намират сгради на научни институти и филиали на БАН, а набли-
зо са изчислителният център, научно-развойни лаборатории, както и Аграрният 
университет. Тук се намира и административният център на район „Източен” 
и др. Свободната територия е в близост до централната градска част, което я 
прави перспективна за изграждане на модерна бизнес среда, която да привлече 
научен потенциал и високи технологии. 

Проект „Градът на науката, високите технологии и иновациите“

Зоната обхваща транспортния ареал на Пловдив, където се събират шест 
основни пътни артерии на града около действащата централна жп гара. Пре-
дизвикателството е осигуряване на важните за града транспортни потоци в 
посока север-юг (под жп ареала), изток-запад - израждане на южната тангента с 
необходимите комуникационни развръзки. Зоната има потенциал за изграждане на 
обществено обслужващи сгради, офиси, хотели, както и богато озеленени терени.

Проект: Транспортният ареал на Пловдив – модерен интермодален център на 
свързаност и градско оживление с национално значение

нансира по инструмента 
JЕSSICA още през този 
програмен период. Основ-
но инвестициите в зона-
та ще са частни. Община 
Пловдив ще ги подпомогне 
с изграждането на инфра-
структурата на новото 
иновативно минисело. За 
„Агро Фууд Тех“ пък ще се 
разчита на финансиране 
по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентос-
пособност“. Заложено е 
финансиране и на проект 
за провеждане на ежегоден 
пловдивски форум и създа-
ване на интернет портал, 
представящи града като 
традиционен производ-
ствен център. 

За да се осигури дос-
тъпът до новата зона 
на кв. „Гладно поле“, е пла-
нирана реконструкция и 
паркоустройство на ули-
ците „Богомил“, „Радко Ди-
митриев“ и „Лев Толстой“ 
за 6,6 млн. лв. по ОП „Ре-
гиони в растеж“. От тях 
ще става достъпът до 
обновения квартал. Сега 

те са в лошо състояние, 
няма места за паркиране, 
въпреки че по ул. „Лев Тол-
стой“ има три училища и 
хотел. Нерегламентира-
но са поставени гаражни 
клетки, които ще бъдат 
премахнати. 

Централната жп гара се 

превръща в нов градски 

център с 91 млн. лв.

Районът около цен-
тра лната  жп  гара  в 

Пловдив  е  зоната  за 
въздействие с публични 
функции, която е зало-
жено да се превърне във 
втори градски център. 
Целта е да се даде нов 
облик на една от входни-
те точки на града – га-
ровия ареал, и той да се 
стане от „бариера“ сега 
в „посредник“ на транс-
портните и пешеходни-
те потоци, е посочено в 
интегрирания план. Зала-
га се на финансиране от 
оперативните програми 
„Транспорт“ и „Региони в 
растеж“ с комплексния 
проект „Транспортният 
ареал на Пловдив – мо-
дер е н  и н тер мо да ле н 
център на свързаност 
и градско оживление с 
национално значение“ за 
общо 91 млн. лв.  

В зоната се намира 
действащата централна 
жп гара, две от трите 
най-големи автогари, оси-
гуряващи повече от 70% 
от превозите, бившата 
сточна гара – частен 

терен с тенденция за за-
строяване с обществени 
функции. В зоната се съ-
бират шест важни пътни 
артерии за Пловдив - бул. 
„Хр. Ботев“, „Коматевско 
шосе“, ул. „Найчо Цанов“, 
бул. „Руски“, бул. „Васил 
Априлов“ и бул. „Македо-
ния“.  В момента вървят 
предпроектни технически 
задания за транспортно-
комуникационен пробив 
под жп ареала, свързващ 
бул. „В. Априлов“ и бул. 

„Македония“, с рехабили-
тация и благоустрояване 
на предгаровия площад, 
създавайки устройствени 
условия за изпълнението 
на концесията на обект 
„Централна жп гара“. За 
изграждането му ще се 
кандидатства за финан-
сиране по ОП „Транспорт“, 
като  индикативната 
стойност на проекта е 
36 млн. лв.  

Вторият инфраструк-
турен проект, за който 
ще се търси финансиране 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж“, е из-
граждане на т.нар. южна 
тангента от бул. „Кома-
тевско шосе“ до транс-
портен възел „Родопи“ и 
връзки с бул. „Македония” 
и подземното ниво на пре-
минаване под жп ареала. 
По проекта е заложена и 
реконструкция на второ-
степенни транспортни 
връзки от прилежащите 
територии по улиците 
„Петър Динеков“, „Кукуш“, 
„Бачо Киро“, „Одрин“. Пла-

нирани са и озеленяване 
и социализация на меж-
дублокови пространства. 
Целият проект е на стой-
ност 53 млн. лв., като пла-
новете са да се реализира 
на етапи. 

В зоната е заложено 
още изграждане на турис-
тически информационен 
център на предгаровия 
площад, както и намира-
не на ново приложение за 
старите тютюневи скла-
дове.

Трите зони на Пловдив

Снимки Георги Сотиров
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През последните ня-
колко години в България 
редица нови инвеститори 
идват, а други напускат 
страната ни. По данни 
на БНБ само за периода 
юни - октомври 2013 г. 
привлечените чужди вло-
жения у нас са в размер 
на 496 млн. евро. През 
деветмесечието на м.г. 
общо за страната те са 
854,4  млн. евро, или 2,9% 
от БВП. Според динамика-
та на капиталовите вло-
жения в България данните 
показват, че в сравнение 
с ревизираната стойност 
на миналогодишните ин-
вестиции имаме спад от 
48,7%. Реинвестираната 
печалба е в рамките на 
12,5%, или 106,6 млн. евро. 

Ч у ж д е с т р а н н и т е 
инвестиции в отрасъл 
„Строителство“ са 53 
млн. евро и бележат драс-
тичен спад от 76,4% в 
сравнение със същия пе-
риод на 2012 г. 

О т  н а ч а л о т о  н а 
2013 г. се забелязва за-
държане на проекти и 
отдръпване на строи-
телните предприемачи, 
губи се конкурентната 
борба за привличане на 
капиталовложения неза-
висимо от промените в 
Закона за насърчаване на 
инвестициите. Преките 
чуждестранни вложения и 
еврофондовете остават 
основният фактор за дъл-
госрочен икономически 
растеж в България.

Надежди за инвестиции

Една  от големите 
чуждестранни компании, 
която вече строи завод 
у нас в индустриалната 
зона Божурище край Со-
фия, е германската „Бер-
Хелла  Термоконтрол ” . 
Първоначалната инвес-
тиция е 42,5 млн.  лв. , 
очаква се да бъдат раз-
крите около 350 нови ра-
ботни места. Плановете 
на фирмата са до няколко 
години служителите у 
нас да нараснат до 500.

Надеждите на ръко-
водството на „София 
Тех Парк“ са, докато той 
бъде изграден, да дой-
дат още инвеститори, 
като активно се работи 
в тази посока и се водят 
преговори.

В края на 2012 г. от 
тогавашното Министер-
ство на икономиката, 
енергетиката и туризма 
съобщиха,  че интерес 

към проекта са проявили 
японски и китайски ком-
пании. Фирма „Мурата“ 
от Страната на изгря-
ващото слънце, която 
произвежда над 100 от 
компонентите за теле-
фони и си партнира с ня-
колко научни института 
у нас, обяви намерение 
да сключи споразумение 
със „София Тех Парк“, за 
да разработва своята 
продукция у нас. Друга 
японска компания за про-
изводство на химикали 
– „Сумитомо Кемикъл“, 
която работи и в сфери-
те на нефтопродуктите, 
фармацията, здравеопаз-
ването и информационни-
те технологии, също про-
учва възможностите за 
инвестиции в България.

„София Тех Парк” има 
потенциал да се превър-
не в едно от най-важните 
дългосрочни вложения на 
държавата през послед-
ните години. Той тряб-
ва да осигури връзката 
между бизнеса, универси-
тетите, студентите и 
предприемачите, от коя-
то да се родят иноватив-
ни български компании, 
реализиращи продукти и 
услуги с висока добавена 
стойност на междуна-

родния пазар. В момента 
текат обществени по-
ръчки за инженеринг за 
част от сградите в него. 

Самият парк ще бъде 
изграден на територия 
от 250 хил. кв. м. По про-
ект трябва да заработи 
научна инфраструктура 
за над 20 млн. лв., която 
е в помощ на българския 
иновативен бизнес. Също 
така трябва да бъдат 
създадени около 20 000 
кв. м нови и реновирани 
сградни площи, които да 
подслонят приложно-из-
следователски лабора-
тории, общ инкубатор, 
лекционни (образовател-
ни) помещения, простран-
ство за демонстрации на 
нови технологии, офисни 
площи и други.

В края на 2013 г. беше 
обявена още една инвес-
тиция, този път далеч 
от София. Край силис-
тренското с. Айдемир 
ще се прави ново зърнено 
пристанище. Вложението 
е на германската компа-
ния „Алфред С. Тьопфер 
Интернешънъл”.

Средства ще има и за 

туризма

Редица проекти за ку-

рорти в планините вече 
са постъпили в Минис-
терския съвет. Прави-
телството до този мо-
мент обсъжда седем от 
тях. Създадена е специал-
на работна група, която 
да разглежда и подпомага 
големите вложения в сек-
тора. Конкретен списък 
с имена не е оповестен, 
но вицепремиерът Дани-
ела Бобева сподели пред 
медии, че става въпрос 
за обявения наскоро ку-
рорт „Дестинация Рила”, 
както и за обекти, които 
чакат развитие от го-
дини като „Перелик”, „Ку-
линото” край Разлог, нови 
вложения в Пампорово и 
Чепеларе, както и някол-
ко предложения за раз-
ширяване на ски зоната 
над Банско. Според зам.-
министъра на туризма 
Бранимир Ботев общите 
намерения надхвърлят 1 
млрд. евро. Кога и дали 
ще се случат тези начи-
нания, все още не е ясно.

 „АЛС България” е една 
от фирмите, които пред-
стои да реализират свой 
проект на наша терито-
рия. Тяхната идея е да 
построят завод за про-
изводство на тапицерии 
за автомобилни седалки, 

който да разкрие между 
200 и 300 работни места 
в Ихтиман, а продукци-
ята е предназначена за 
Mini Cooper. Вложените до 
момента средства са 10 
млн. евро, като тази ци-
фра ще нарасне с новите 
проекти на компанията.  
В момента в „АЛС Бълга-
рия” работят 800 души в 
сравнение с 500 в края на 
2012 г. Основен неин кли-
ент е германският ав-
томобилен производител 
BMW.  

Бъдещи проекти  

в енергетиката

Американската компа-
ния „Дженерал Електрик” 
прояви  интерес  през 
изминалата година за 
строителството на нови 
блокове на площадката 
на ТЕЦ „Марица-изток 2” 
и предложи да достави 
компресорните станции 
по българското трасе на 
газопровода „Южен по-
ток”. Това бе съобщено 
от министъра на иконо-
миката и енергетиката 
Драгомир Стойнев. 

Правителството одо-
бри доклад на МИЕ за пре-
дприемане на действия за 
изграждане на нова ядре-
на мощност в АЕЦ „Коз-
лодуй”. 

Някои се оттеглят

За съжаление не може 
да се пропусне фактът, 
че някои турски, гръцки, 
британски и испански 
компании се изтеглят 
от България. Анализа-
торите от Българската 
агенция за инвестиции 
(БАИ) смятат, че държа-
вата ни трябва да пред-
ложи реалистично обе-
щание за подобрение на 
инфраструктурата и да 
покаже резултати в бор-
бата с корупцията, за да 
възстанови доверието 
на Брюксел и да привлече 
обратно инвеститори-
те. Много от компании-
те, които доскоро бяха 
в България, избраха да 
вложат парите си в по-
сигурни места, което 
предизвика безработица 
в някои от по-бедните 
райони у нас. 

Според последните 
данни на Българската на-
родна банка преките ин-
вестиции в страната ни 
показват сериозен отлив. 
Експертите твърдят, че 
причините са свързани 
основно с политическата 
ситуация, която не прави 
бизнес средата у нас осо-
бено предвидима. Затова 
и част от големите ком-
пании предпочитат да из-
чакат, вместо да влагат 
парите си у нас. Разколе-
бани са не само фирмите, 

но и гражданите - постъ-
пленията от инвестиции 
на чужденци, които са си 
купили недвижими имоти 
у нас, също намаляват. За 
десетте месеца на годи-
ната те са напазарували 
имоти за 122,7 млн. евро 
при 200 млн. евро за пе-
риода януари - октомври 
2012 г.

Традиционно най-го-
лемите преки вложения 
у нас са от Холандия и 
Германия, които са влели 
в икономиката ни съот-
ветно 646,6 млн. и 188,8 
млн. евро. Най-многоин-
вестиции за 10-те ме-
сеца продължават да 
оттегля Великобритания 
(близо 92,3 млн. евро), по-
казва още информацията 
на БНБ. 

Очаквания за развитие

От БАИ съобщиха, 
че през 2014 г. се надя-
ват инвеститорите да 
се активизират. Като 
причина за това те от-
читат наблюдаваното 
през изминалата година 
подобрение в повечето 
сегменти на пазара. Най-
забележим според тях 
ще бъде ръстът на вло-
женията в недвижимите 
имоти. Резултати дава 
и медийната кампания на 
България в Европейския 
съюз, САЩ и Азия, коя-
то цели привличане на 
чуждестранни инвести-
ции и е организирана от 
правителството. БАИ е 
убедена, че страната ни 
ще стане привлекател-
на за световния бизнес 
чрез поредица от пуб-
ликации в икономически 
издания.

Често страните на 
Балканския полуостров 
сравняват помежду си на-
предъка си по отношение 
на чуждите инвестиции, 
но в по-широк план те се 
конкурират и с тези от 
Централна Европа и Близ-
кия изток. Компаниите 
смятат, че за да насочат 
финансите си към дадена 
държава от нашия реги-
он, е необходимо да има 
решителни подобрения 
в инфраструктурата и 
европейско законодател-
ство. Положително е, че 
членките на Европейския 
съюз България и Румъния 
могат да използват ев-
рофондовете за финан-
сиране на строителство 
на нови пътища и други 
обекти. 

Същевременно към 
България има все още до-
верие от страна на меж-
дународния бизнес. При-
мер за това е желанието 
на Китай да инвестира 
в няколко големи инфра-
структурни обекта на 
наша територия. 

От БАИ прогнозират, че ръстът на вложенията в недвижимите имоти 
ще бъде най-висок през следващите месеци

Снимки в. „Строител“
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Десислава Бакърджиева

Публично-частното 
партньорство (ПЧП) е 
водещ инструмент за 
финансиране на мащабни 
инфраструктурни обекти 
в цял свят. Доказано е, че 
този вид съдружие е най-
чистата форма за разви-
тие на значими проекти в 
различни области, когато 
държавните и общински-
те бюджети са ограниче-
ни. В България няма сфера, 
която да не се нуждае от 
инвестиции. Поради тази 
причина темата за ПЧП 
започна да става все по-
актуална през последни-
те 10 години. През 2012 г. 
България направи опит да 
въведе ясна законова рам-
ка и разработи норматив, 
който впоследствие беше 
приет. Законът за публич-
но-частното партньор-
ство (ЗПЧП) влезе в сила 
на 1 януари 2013 г. Година 
по-късно той не е пълно-
ценен, защото към него 
все още не са изработени 
всички необходими подза-
конови документи. Съглас-
но ЗПЧП общините тряб-
ва да приемат собствени 
наредби за ПЧП. Засега 
повечето местни адми-
нистрации нямат такива. 
Все още не е налице и ре-
гистър на ПЧП, който се 
очакваше да е готов до 
юни 2013 г. Липсват на-
ционална програма за пуб-
лично-частното партньор-
ство и план за действие, 
свързан с проектите за 
ПЧП до 2020 г. Въпреки не-
завършената нормативна 
база положителен ефект 
от влизането на ЗПЧП има. 
Миналата година местни-
те администрации дадоха 
заявка, че мислят в тази 
посока. В много общин-
ски планове за развитие 
се загатва за публично-
частни инициативи. Това 
показват наблюденията на 
Валери Димитров, коорди-

натор по ПЧП проекти за 
C.E.R.E.A.M - Европа.

„2013 г. беше белязана 
от пропуски в развитието 
на ПЧП и не се видя краен 
положителен ефект от 
регламентацията. Все пак 
трябва да се има предвид, 
че законът е нов и има 
нужда от време да зарабо-
ти. Постепенно ще бъдат 
направени всички необхо-
дими документи към него. 
Проблемът за това рядко 
да се случват ПЧП не се 
корени в липсата им. За 
да има развитие в облас-
тта на ПЧП, е необходима 
политическа воля. Полити-
ците трябва да осъзнаят 
какво е публично-частно-
то партньорство. Да раз-
берат, че ПЧП дава въз-
можност за сключване на 
дългосрочни и устойчиви 
договори, в които правата 
и задълженията са описани 
точно и ясно. Поради това 
и ПЧП е дълъг процес”, ко-
ментира Димитров.

Наличието на преду-
беждения у местните вла-
сти също спъва процеса 
на развитие на ПЧП про-
екти. Негативите произ-
хождат от неправилното 
разбиране на публично-
частното партньорство. 
„Общините и публичната 
страна трябва да разбе-
рат, че един от основни-
те елементи на ПЧП не е 
това да дойде някой и да 
даде пари или да направи 
нещо, с което другият да 
започне да печели. Това 
мислене е грешно. Трябва 
да се преодолее дефици-
тът на знания и да се ос-
мислят обективните въз-
можности, които имаме”, 
обяснява експертът от 
C.E.R.E.A.M.

ПЧП няма да има свое-
то развитие, докато об-
щините и държавата тър-
сят печалба в такъв вид 
съдружие. В крайна сметка 
рискът е изцяло за бизне-
са. Публичната страна не 

е търговско дружество, 
което трябва да реализира 
печалба. Тя има обществе-
ни и социални функции, кои-
то трябва да изпълнява. 
Изгодата в ПЧП е в това, 
че се преодолява бюджет-
ният недостатък, който 
не позволява да се изпълня-
ва или доразвива дейност, 
необходима на общество-
то. Ако общината или 
държавата се откажат 
от някаква дейност, тя не 
генерира печалба. Дори на-
против, това рефлектира 
и причинява други загуби. 
Голяма част от публична-

та собственост не се уп-
равлява, не носи приходи, 
а само пропуснати ползи. 
За всеки един елемент от 
публичната собственост 

може да се намери функ-
ция. За да се случи това 
обаче, публичната страна 
трябва да преразгледа по-
ведението си, да създаде 
условия и среда за разви-
тие на ПЧП.

Всяко нормално и раз-
вито общество изпълнява 
функциите си с помощта 
на частен партньор, който 
има достатъчен ресурс - 
финансов, ноу-хау, капаци-
тет. Англия е държавата 
в ЕС с най-развито ПЧП. 
Над 93% от общините 
в страната участват и 
реализират ПЧП проекти. 
Изключителни постиже-
ния в тази област имат 
Франция, Белгия, сканди-
навските страни и Герма-
ния. В последните години 
прибалтийските републи-
ки също развиват успеш-
ни ПЧП проекти, както и 
присъединените държави 
от Източния блок. Извън 
ЕС първенци са Австра-
лия, САЩ и Канада. Бълга-
рия има възможност да не 
допуска грешките, които 
са правели други страни, 

развивайки ПЧП проекти. 
Може да вземе най-добро-
то от натрупания чужд 
опит и да го внедри. 

Използването на до-
бри чужди практики няма 
де се случи, ако няма по-
вече инициативност за 
ПЧП. Възможностите са 
две. Едната е публичната 
страна да бъде по-актив-
на и да търси партньори. 
Другата перспектива е 
през частните партньори, 
което е по-постижимо, за-
щото публичната страна 
няма достатъчно ресурси 
и капацитет. Частният 
партньор би могъл да си 
позволи предварителни-
те процеси по проучване 
и анализи, които са неиз-
менна част от започване-
то на процедура за ПЧП. 
Поради което държавата 
трябва да помисли за сти-
мули.

„Възможности да бъде 
стимулиран бизнесът има. 
Това може да стане чрез 
различни програми на ЕК, 
където нито публичният, 
нито частният парт-

ньор могат да се вклю-
чат самостоятелно. В 
тези програми са налични 
грантови проекти с до-
бър ресурс. Няма липса на 
пари. Напротив - има мно-
го свободни средства. Но 
не достигат качествени 
проекти. Бизнесът и об-
щините продължават да 
не се възползват от въз-
можността да прилагат 
ПЧП при изпълнението на 
проекти по европейските 
програми. В новия програ-
мен период 2014-2020 г. е 
обърнато специално вни-
мание на ПЧП и има ог-
ромни възможности. Бъл-
гария продължава да не 
кандидатства по тях по-
ради една основна причи-
на - липса на капацитет. 
Проблемът няма как да 
бъде решен, ако публична-
та и частната страна не 
се съберат, за да има база 
за усвояване на свободни-
те средства”, посочва Ва-
лери Димитров.

Важен елемент на ПЧП 
е, че то може да се използ-
ва и като антикорупционен 
инструмент. Процедурата 
е ясна и изчистена съглас-
но закона. Никой не може 
да я нарушава. Избира се 
най-добрият инвеститор 
за партньор, защото това 
рефлектира върху обще-
ството. Има достатъчно 
инструменти, с които се 
постига прозрачност. Кон-
тролните органи, които 
наблюдават процеса, са 
много. Публичната стра-
на също проверява изпъл-
нението. Частният парт-
ньор се стреми да не прави 
нарушения, защото върху 
него пада цялата финан-
сова тежест. Различното 
при ПЧП е, че двете стра-
ни не се събират, за да до-
говарят условията. Първо 
се изработва рамката на 
проекта и след това се 
избира най-добрият, който 
може да я реализира.

Има огромни перспек-
тиви и възможности за 
развитие на ПЧП в Бъл-
гария, произхождащи от 
недостига на ресурс и от 
нарастващите нужди на 
обществото. Необходи-
ми са обаче много повече 
усилия от всички, за да се 
постигне успех.

Опитът на развитите държави в об-
ластта на публично-частното партньор-
ство е забележителен. Този вид сътруд-
ничество възниква преди около 200 години 
в САЩ. Основите са поставени, когато 
имигрантите започнали да предприемат 
инициативи, с които решавали обществени 
проблеми.

В Европа публично-частното парт-
ньорство неофициално съществува от 
XIX в. Първи стъпки прави Густав Айфел. 
През януари 1887 г. той, правителството 
и местните власти в Париж подписват 
договор за строителството на знаковата 
Айфелова кула. Съгласно контракта Айфел 
трябва да проектира и построи зданието 
със собствени средства срещу правото 
в продължение на 25 години да го експло-
атира и да издава билети за разглежда-
нето му. В началото на 80-те години на 
XX в. публично-частното партньорство се 
ражда и във Великобритания. Постепенно 
то се превръща и в един от инструмен-
тите за реформи на Маргарет Тачър за 
прехвърляне на дейности от публичния към 

частния сектор.
Официалното въвеждане на ПЧП в ЕС 

се случва през 2004 г. ЕК издава Зелена кни-
га за публично-частните партньорства. 
Идеята е документът да улесни развитие-
то на този вид сдружения в условията на 
ефективна конкуренция и правна яснота.

Законът не функционира пълноценно, а процедурите остават тежки

Терминал 2, Бургас, е успешен 

пример за ПЧП в България

За прогреса на едно общество е 
необходимо то да има достатъчен фи-
нансов ресурс. Разчитайки само и един-
ствено на средства от оперативните 
програми, България не може да развие 
икономиката си. Страната ни има мно-
го дадености, които не се използват по 
най-добрия начин. Туризмът и биоземе-
делието, които не са добре разработе-
ни, могат да станат извор на ресурс. 
Но за да се случи подобно нещо, и пуб-
личната, и частната страна трябва да 
се обединят. Това е ПЧП - сливане на 
двете възможности. Поотделно не мо-
гат да се постигнат добри резултати. 
Има един много голям проблем, върху 
който всички трябва да се замислят и 
да променят поведението си. Да стане 
ясно, че когато говорим за ПЧП, става 
въпрос за бизнес, а не за политически 
интереси. Целта е да се увеличи стой-
ността на парите на публичния субект 
и да се дадат по-добри придобивки за 
обществото.

Всички трябва да започнат да осъз-
нават, че пътят на ПЧП е друг. Често 
смятаме, че някой за нещо ни е задъл-
жен. Затова и Европа има леко отри-
цателно отношение към нас. Ние сме 
тези, които трябва да реализираме 
достатъчно добри идеи и проекти, кои-

то да могат да бъдат финансирани по 
един или друг начин. Това е основата на 
ПЧП. По начина, по който се подхожда, 
не можем да привличаме капиталовло-
жения. Инвеститорът се уповава на 
факта, че има закон, който е разпоре-
дил пътната карта и в него са указани 
стъпките, по които трябва да се случ-
ва публично-частното партньорство. В 
същото време се сблъсква с незнание-
то на администрацията и със сложни, 
тежки процедури.

Валери Димитров, координатор по ПЧП проекти за C.E.R.E.A.M - Европа:
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През 2011 г. бе възложено из-
работването на проект за рам-
ков мост при кръстовището на 
бул. „Иван Ев. Гешов“ и ул. „Св. 
Г. Софийски“ в София. Целта на 
проекта бе да се създадат усло-
вия за безконфликтно премина-
ване на бул. „Иван Ев. Гешов“ под 
ул. „Св. Г. Софийски“. Мостът 
беше изпълнен през 2012 г.

В този доклад се разглежда 
проектантското решение за 
рамковия мост. 

В ситуация мостът е в пра-
ва. Нивелетата по ул. „Св. Г. 
Софийски“ е в права, а тази по 
бул. „Гешов“ е във вертикална 
крива. Оста на моста и оста 
на бул. „Гешов“ се пресичат под 
ъгъл 98,760. Габаритът на моста 
е 29,50 м между парапетите и 
включва: пътно платно с широ-
чина 17,50 м и двустранен напре-
чен наклон 2,5%; два тротоара с 
широчина по 6м всеки и напречен 
наклон 2% към пътното платно.

Наклоните на пътните плат-
на се постигат чрез пълнежен 
бетон. Мостът е стоманобе-
тонна рамка от обикновен сто-
манобетон, еластично запъната 
в почвата посредством пилотно 
фундиране със секантни пилоти 
тип „Бауер”. Той е едноотво-
рен със светъл отвор 17,00 м. 
Премостват се пътни платна 

2х7,00 м, два тротоара 2х0,5 м 
и средна ивица 1,50 м. Напреч-
ният наклон на пътните платна 
на бул. „Гешов“ е 2,5% към тро-
тоарите, а те са с наклон 2% 
към пътното платно с регула от 
15 см. От двата края на моста 
са предвидени монолитни пре-
ходни пътни плочи с дължина 5 м.

Първоначално бе предвидено 
плоскостно фундиране на съоръ-
жението. За да се спази необхо-
димият височинен габарит под 
моста и в комбинация с пред-
виденото фундиране, се получа-
ват значителни по височина и 
дължина временни откоси. Това 
решение създаваше редица неу-
добства като например: големи 
изкопи, ограничаващи движение-
то по съществуващите пътни 
платна по време на изпълнение-
то на моста; реализирането 
на временно тролейбусно ухо;  
преминаването на пешеходното 
движение около обекта би се за-
труднило.

Поради изтъкнатите при-
чини бе взето единодушно ре-
шение фундирането да бъде от 
секантни пилоти от тип CFA на 
фирма BAUER. 

Изпълнение на пилотите

Предлаганото решение пред-
ставлява стена от взаимно вря-
зани пилоти с диаметър 880 мм, 
като т.нар. първични пилоти 
са неармирани, а вторичните 

пилоти са армирани. Тъй като 
неармираните нямат носеща 
функция, те се правят по-къси 
(в конкретния случай 6,7 м).

Първоначално се изпълнява 
водещ бордюр, който гаран-
тира проектното положение 
на пилотите и големината на 
врязването на армираните в 

неармираните пилоти. Следва 
изпълнението на неармирани-
те (първичните) пилоти. След 
това се изпълняват армираните 
(вторичните) с дължина 14,80 м 
и диаметър 880 мм. 

Врязването на вторичните 
в първичните пилоти е 130 мм. 
Изключително важно е вторич-

ните пилоти да се изпълняват 
винаги между два излети първич-
ни с цел да не се допуска изкри-
вяване или отклоняване на вто-
ричния пилот от проектното му 
положение и се гарантира раз-
мерът на врязването (фиг. 1). 

Минималният срок за изпъл-
нението е 12 часа, след което се 
смята, че налетият бетон е в 
съответната консистенция и 
няма риск да се наруши негова-
та цялост.

Приетият начин на фундира-
не от своя страна доведе и до 
решението връхната конструк-
ция да се изпълни с минимален 
изкоп. Важно условие при използ-
ване на този метод с такава 
насоченост е да не се разкри-
ва горната част на пилотите, 
докато не се изгради връхната 
конструкция. При връзката на 
вторичните пилоти с връхната 
конструкция се създава рамков 
възел.

При изграждането  

конструкцията минава  

през следните етапи:

Етап 1 – Изграждане на пило-
тите с разбиване на главите им 
и направа на настилка и кофраж 
за армиране и бетониране на 
връхната конструкция и крака-
та на рамката (фиг. 2).

Етап 2 – Армиране и бето-
ниране на краката и връхната 
конструкция на рамката, обмаз-
ване с битум и уплътняване на 
засипката зад краката на рам-
ката. Кофриране, армиране и 
бетониране на преходните пло-
чи върху подложен бетон 10 см. 
Направа на хидроизолацията и 
асфалтобетонната настилка 
(фиг. 3)

Етап 3 – Направа на изкоп, 
пътно платно и торкрет пред 
секантните пилоти под моста 
(фиг. 4).

След изпълнението на Етап 2 
беше възможно да се пусне дви-
жението по новия мост още пре-
ди да са извършени по-голямата 
част от строителните работи 
по обекта.

Заключение

Чрез употреба на секантни 
пилоти, изградени по метода 
CFA, в строителството на раз-
лични видове мостове може да 
бъде значително намалено вре-
мето за изпълнението на фунди-
рането при запазване на качест-
вото на изпълнение.

Намаляват се значително 
изкопните работи и площта, 
ограничена от временни откоси 
на голяма дълбочина. Осигурява 
се също така и водоплътност 
на изготвените стени от пи-
лоти.

Възможно е при по-големи 
обекти да бъде пропуснато дви-
жение на превозни средства и 
хора през работната площадка, 
както е направено в конкретния 
случай. Фундиране на мост върху 
секантни пилоти се приложи за 
първи път в България. 

Фиг. 1. Схема на разположение на секантните пилоти

Фиг. 2. Етап 1 на изграждане на моста: А) схема на етапа; Б) изграждане на 

секантните пилоти

Фиг. 3. Етап 2 на изграждане на моста: А) схема на етапа; Б) армиране и 

бетониране на връхната конструкция и краката на рамката; В) часове 

преди пускане на движението по моста.

Фиг. 4. Етап 3 на изграждане на моста: А) схема на етапа; Б) довършителни 

работи под моста и въвеждане в експлоатация на обекта. 

А)

Б)

А)

Б)

В)

А)

Б)
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В началото на 2013 г. 
бе възложено изработва-
нето на проект за мост 
над Суха река при подход 
от бул. „Руски“ към ново-
строящ се магазин на ве-
ригата LIDL в Добрич. В 
техническото задание за 
обекта бяха представе-
ни много изисквания към 
мостовата конструкция 
от инж. Йорг Петер Ре-
винкел, който бе специал-
но нает от фирмата като 
проверяващ инженер от 
германска страна, за да 
проследи

изготвянето на проекта.

Задължително изис-
кване беше спазването 
на системата „Еврокод“ и 
националните приложения 
към нея. За оформянето на 
моста бяха препоръчани 
детайли, които са доказа-
ли своята ефективност в 
германската мостостро-
ителна практика.

Строежът предста-
влява едноотворно, ма-
сивно мостово съоръже-
ние с осово разстояние 
между лагерите 8,30 м, 
което е разположено в хо-
ризонтална кошова крива. 
Долното строене е моно-
литно и представлява ус-
тои тип стоманобетонни 
стени, които са фундира-
ни, плоскостно съобразе-
ни с наличната геология. 
Връхната конструкция е 
от сглобяеми плочни еле-
менти с височина 40 см и 
широчина 99 см, замоно-
литени посредством ар-
мирана плоча с дебелина 
26 см. Отгоре се полагат 
хидроизолация и двупла-
стова асфалтобетонна 
настилка с обща дебели-
на 11см.

Надлъжните наклони 
от бул. „Руски“ към мага-
зин LIDL в оста на пътя 
се редуват, както следва:

Подход към моста – 
4,80%, върху съоръжение-
то – 1%, след моста 6,5%.

Напречните наклони 
на пътните платна и на 
тротоарите към регули-
те са по 2%.

Широчинният габарит 
на моста е 11,50 м – път-
но платно 7 м до 8,04 и 
два тротоара с широчина 
1,70 м и от 1,87 м до 2,72 
м. Външният контур на 
двата устоя и радието на 
моста между тях са съо-
бразени с профила на съ-
ществуващата корекция  
на дерето.

Конструктивни детайли

По предложение на 
проверяващия инженер 
при оформянето на куси-
нетните площадки бяха 
проектирани квадри с 
размери 18/70/3 см, вър-
ху които бяха положени 
два пласта асфалтова 

мушама за лагеруване на 
сглобяемите елементи  
(фиг. 1).

Беше прието хидро-
изолацията на връхна-

та конструкция да бъде 
положена непрекъсната 
под пътните платна и 
тротоарните блокове. За 
тази цел събирането и 
отвеждането на повърх-
ностните води беше ре-
шено да се проведе чрез 

оформяне на събирателна 
улама близо до регулата 
според детайла, показан 
на фиг. 2б. 

За оформянето на ула-

мата се изпълнява чупка 
по горната повърхност на 
плочата под тротоарния 
блок с наклон от 2,5% към 
пътното платно. 

За да бъде непрекъсна-
та хидроизолацията под 
тротоарния блок, е необ-
ходимо да няма вертикал-
на свързваща армировка 
между пътната плоча и 
тротоарния блок.

Тази връзка се осъ-
ществява с армировка, 
която излиза от пътна-
та плоча и влиза в тро-
тоарния корниз съгласно 
фиг. 3. Тротоарният блок 
се армира с армировка 
N12/20 см напречно и N10/7 
cм надлъжно съгл. фиг. 3.

По препоръка на гер-
манския инженер лагеру-
ването на сглобяемия еле-
мент се изпълни според 
напречния разрез, показан 
на фиг. 4. 

Стоманената тръба, 
в която влиза шипът за 
лагеруване на елемента 
е по цялата му височи-
на. Преди изливането на 
плочата тези тръби се 
запълват с филцов бе-
тон.

Разстоянието между 
вертикалите на парапе-
та се наложи да бъде 10 
см, за да се осигури без-
опасност при преминава-
не на деца, което е много 
вероятно в градска среда. 
Стандартното разстоя-
ние между вертикалите е 
20 см, което се реши, че 
не е безопасно (фиг. 5).

Цялостният проект 
за моста (статически 
изчисления и чертежи) 
е изработен в съответ-
ствие с действащите в 

Република България нор-
мативни документи: 

БДС EN 1990 – Осно-
ви на проектирането на 
строителните конструк-
ции;

БДС EN 1991 - Въз-
действия върху строи-
телните конструкции;

БДС EN 1992 – Проек-
тиране на бетонни и сто-
манобетонни конструк-
ции;

БДС EN 1997  –  Ге -
отехническо проектира-
не;

Наредба № РД-02-20-
2 от 27 януари 2012г. за 
проектиране на сгради и 
съоръжения в земетръсни 
райони.

Технически разпореж-

дания на АПИ (Агенция 
„Пътна инфраструктура”)

Н а р е д б а  №  2  о т 
22.03.2004 г. за минимални 
изисквания за здравослов-
ни и безопасни условия на 
труд при извършване на 
строителните и монтаж-
ни работи – ДВ., бр. 37 от 
04.05.2004 г.

Стойностите на кое-
фициентите, необходими 
за проектирането, са съо-
бразени със стойностите 
в националните приложения 
към съответните евроко-
дове.

Проектът беше прове-
рен и одобрен от германски 
инженер с лиценз за извърш-
ване на проверка на строи-
телни проекти чрез доклад 
и полагане на зелен печат 
върху проектната докумен-
тация. Мостът е изпълнен 
и въведен в експлоатация 
през април 2013 г.

Заключение

Видна е  ползата и 
логическата последова-
телност на взетите кон-
структивни решения при 
оформянето на проектна-
та документация.

Показаните детайли 
са базирани на практи-
чески опит и дълготрайни 
изследвания, проведени в 
Германия. Приети са от 
официалните държавни 
структури за задължи-
телни при разработване 
на проекти за мостови 
конструкции.

Силно препоръчвам 
да се изработят подобни 
детайли за Република Бъл-
гария, като се използва 
световният опит в мос-
товото проектиране. По 
такъв начин се облекча-
ват всички страни, които 
участват в инвестицион-
ния процес.

Фиг. 1. Детайл за оформяне на кусинета при лагеруване  

на сглобяемите елементи 

Фиг. 2. Детайл за оформяне 

на тротоарния блок: 

а) оформяне на плочата; 

б) оформяне 

на улама до регула

Фиг. 3. Детайл за армиране на връзката между тротоарната 

конзола и плочата и тротоарния блок

Фиг. 4. Детайл за изпълнение на лагеруването на сглобяемия 

елемент

Фиг. 5. Детайл за изпълнение на парапет на мост с 

разстояние между вертикалите от 100 мм
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ни и френски колеги. Стан-
цията и прилежащият ту-
нел се изградиха подземно 
на дълбочина от 28 метра, 
а дължината на участъка 
бе близо 500 метра. Под 
земята механизацията и 
работниците влизаха през 
входовете на паркингите 
или през специални отвори. 
Голяма трудност и висок 
риск имаше при подаване-
то на материалите, разме-
стването им, вкарването 
на кофражите, на армиро-
въчната стомана. Първо 
всичко се спуска през отво-
рите, а после се размест-
ва долу. А и работата под 
земята е тягостна, макар 
че с времето се свиква. 
Доста страх сме изпита-
ли, но спазвайки проекта и 
изискванията за качество, 
успяхме. За първи път в 
метростанция „Джеймс Ба-
учер“ приложихме техноло-
гията за предварително на-
прягане на покривната и на 
част от етажните плочи. 
Чрез нея се постигна иконо-
мия на материали, без да се 
застрашава сигурността“, 
вълнува се при спомените 
си инженерът. 

И подсказва още един 
елемент в подреждането 
на пъзела на успеха – ко-
ректността в работата 
между бенефициенти и из-
пълнители, между изпълни-
тели и подизпълнители: „В 
лицето и на Стоян Брато-
ев, и на колегите от „Ме-
трополитен“ и останали-
те фирми срещахме пълно 
разбиране. И понеже реша-
вахме заедно и бързо про-
блемите, а възложителят 
се разплащаше навреме, 
всичко ни спореше...“

Житейската мозайка

Тя е подредена като ге-
ографска карта - с години 
работа в Русия, Сирия, Ирак, 
Йемен и Либия, след първи-
те години трудов стаж от 
1974 г. на язовир „Йовковци”, 
който водоснабдява Велико 
Търново. Инж. Иван Ванков е 
участвал и в създаването на 
„Агрокомплект“, дружество-
то е обединявало няколко 
фирми, които договаряли 
големите обекти на Бъл-
гария зад граница. В Сирия 
специалистът е работил по 
напоителна система, свър-
зана с река Хабур, както и 
по строителството на  язо-
вири. „Когато си тръгвах, 
обиколих обектите и видях 

как сме променили цялост-
ната инфраструктура на 
страната. Поречието беше 
облагородено, цивилизаци-
ята беше влязла в Сирия. 
Усещането е неповторимо“, 
споделя Ванков и припомня 
малко известния факт, че 
летището в Дамаск е стро-
ено от българи. Както и че 
българи и сирийци са живе-
ли като братя, работили са 
с уважение един към друг и 
без никакви противоречия. 
Затова днес е изненадан от 
случващото се в арабската 
държава и от реакциите 
срещу бежанците у нас: 
„Християни, мюсюлмани и 
хора от различни народно-
сти живеехме нормално, 
без капка злоба помежду ни. 
България има много връзки 
със Сирия покрай завърши-
лите у нас техни граждани. 
Там ние се стараехме да се 
докажем, раздавахме се в 
работата. Отивахме добре 
обучени, а срещите с колеги 
от други страни и желание-
то всеки да покаже, че е по-
добър, вдигаше нивото на 
българския строител.“

Инженерът е категори-
чен, че и днес нашите фир-
ми стоят добре на външния 
пазар. Има интерес към 
родни специалисти в Ливан, 
в Сърбия, в Испания. „Бъл-
гаринът никъде не е под-
ценяван като проектант и 
изпълнител и истината е, 
че като специалист не от-
стъпва на никого. Въпросът 
е, че все още сме с по-ниско 
самочувствие. Трябва да се 
избавим от комплексите си, 
нямаме никакви причини да 
се подценяваме“, споделя 
той. Опита си реди почти в 
поговорки: „Младото може, 

но не знае. Старото знае, 
но не може и когато се съз-
даде симбиоза, става стра-
хотен екип. Много е важно 
взаимоотношенията да са 
толерантни, да се работи 
в сътрудничество и да има 
кой да поеме дадена задача 
във всеки момент, така че 
работата да не изостава…” 

Красноречив пример за 
прилагането на житейска-
та философия на инж. Ван-
ков за приемствеността и 
симбиозата между поколе-
нията е фактът, че синът 
му е в проектния екип на 
„Геотехмин“ и „Геострой“, 
отговорен за изграждането 
на част от метротрасето 
до Бизнес парка в жк „Мла-
дост“.
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От японците научих, че най-важното са сигурността на работниците и качеството 
на изпълнението, казва инж. Иван Ванков

Елица Илчева

 „Геотехмин“ е компания, 
в която има ред. Има и при-
емственост, и прекрасно 
сътрудничество между оп-
итни кадри и млади колеги, 
което е рецепта за успех 
не само в строителство-
то, но и във всяка друга 
дейност. Това е мнението 
на инж. Иван Ванков, главен 
експерт „Метростроене“ в 
„Геотехмин” и един от най-
тачените специалисти в 
строителния бранш. Той е 
от експертите, чиито опит 
и умения са вградени в ос-
новите на метрото в Со-
фия. Вече 10 години не само 
строи, но и помага за съз-
даването на новите кадри. 

През 2005 г. „Геотехмин“ 
спечели търга за главен 
подизпълнител на част от 
работите по изграждане-
то на метроучастъка от 
МС „Сердика“ до МС „Ста-
дион Васил Левски“, който 
се строи с японски заем. 
Инж. Ванков е работил в 
първия „Метрострой“, пре-
образуван по-късно в БКС 
и е поканен за ръководител 
на обекта. Предизвикател-
ството е голямо не само 
защото проектът е гранди-
озен и нов за строителите 
в България, но и защото го 
управляват представите-
ли на „Тайсей Корпорейшън“ 
– една от най-известните 
строителни компании от 
Страната на изгряващото 
слънце.

„Благодарение на под-
крепата на ръководството 
на „Геотехмин“ много бързо 
успяхме да създадем прое-
ктен екип, който да обхване 
всички позиции съгласно из-
искванията на договорните 
условия по ФИДИК. Тъй като 
разполагахме основно с го-
ляма ресурсна база от глед-
на точка на механизацията, 
трябваше бързо да създа-
дем и материална такава – 
кофражен двор, арматурен 
двор и т.н. А за дейности, 
които не бяха в портфоли-
ото на нашата фирма, из-
ползвахме и специализирани 
под изпълнители“, спомня си 
инж. Ванков, който днес е 
горд, че има своя принос за 
това метрото в София да 
се изгражда качествено и 
в срок.

Едно от първите пре-
дизвикателства, с което 
се сблъскахме при започ-
ването на проекта, беше 
изграждането на стартова 
шахта, в която да се спусне 
тунелопробивната машина, 
добила популярност като 
„Къртицата“. За тази нова 
за България „операция“, коя-
то се прави по специална 
технология, идват инжене-
ри от Германия и Япония. 
„Дори като помощен персо-
нал никак не беше лесно, но 
се справихме. Освен това 
успешно изпълнихме и ту-
нелната връзка на новоиз-
градената метростанция 

със съществуващия стар 
тунел. Направихме и една 
интересна като подземно 
съоръжение водоотливна 
станция, която служи както 
за контрол, така и ако се по-
лучат течове. Построихме 
и подземен паркинг за 500 
коли на 4-5 нива“, разказва 
още инж. Ванков.

Дисциплина по японски

В трудовата си кариера 
инж. Иван Ванков има богат 
опит, натрупан в най-отда-
лечени кътчета на земното 
кълбо. На работата с япон-
ските специалисти в София 
гледа като на шанс, който 
всеки получава веднъж в жи-
вота: „Никога не сме имали 
проблеми с японците. И не 
сме им създавали проблеми. 
Те ни научиха на дисципли-
на, каквато у нас рядко се 
спазва. Много стриктно 
следяха режима на работа. 
Сутрин се започваше със 
строг инструктаж. Всеки 
получаваше конкретни за 
деня задачи и непрекъсна-
то се подчертаваше кои са 
двете най-важни неща – си-
гурността на работници-
те и качеството на изпъл-
нението. Отделно на обяд 
се правеше оперативка, на 
която се уточняваше докъ-
де се е стигнало, къде има 

проблеми, какво трябва да 
се засили, каква помощ, ако 
е необходимо, трябва да се 
окаже. Този ред ни амбици-
раше, всички български фир-
ми започнахме да работим с 
наистина голям ентусиазъм 
и резултатите не закъсня-

ха. Но ако някой ви каже, че 
японските специалисти са 
си тръгнали от София, без 
да изживеят своя напредък, 
не вярвайте. Истината е, 
че както ние се учехме от 
тях, така и те се учеха от 
нас, най-вече как се работи 
в условия, които изискват 
свръхнормална пестели-
вост...“

Разбира се, всяка рабо-
та е свързана и с труднос-
ти. Тъкмо преодоляването 
им е единственият път за 
движение напред. Вторият 
обект от метрото, който 
„Геотехмин“ изпълнява – ог-
ромната станция на бул. 
„Черни връх“, поставя инж. 
Ванков и колегите му пред 
сериозното изпитание да 
работят, без да спират и 
за миг автомобилното дви-
жение по булеварда. „Наложи 
се да мислим и да прилагаме 
нови технологии, помогнаха 

След като един от най-сложните обекти у нас е 
строен по договорните изисквания на ФИДИК, значи 
това е документ, по който може да се работи добре. 
Правилата, заложени във ФИДИК, както и всяко друго 
нещо, което се превръща в световна практика, не 
е случайно. Ако се задълбочи човек или направи един 
обект по тези правила, ще види колко предимства 
има – контрол на всички нива, строги изисквания 
към специалистите, оборудването и материалите. 
Спазването на международната уредба по ФИДИК 
допринася за интернационализацията на строител-
ната дейност и за квалификацията на нашите фирми 
- това е общият език на строителството и строи-
телите по света.

Снимки авторът и „Геотехмин“ 
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Невена Картулева

УАСГ предлага нова сво-
бодноизбираема дисциплина за 
четвъртокурсници. Тя се на-
рича „Авангардни строителни 
материали“ и първите преми-
нали курса на обучение по нея 
са 20 студенти от специал-
ност „Строителство на сгра-
ди и съоръжения“. Това разказа 
за в. „Строител“ доц. д-р инж. 
Румяна Захариева, която е 
един от инициаторите за съз-
даване на дисциплината. 

По думите й  предстои 
въвеждането на курса като 
свободноизбираем и за сту-
дентите от специалности-
те „Хидротехническо строи-
телство“ и „Водоснабдяване 
и канализация” (вече прието 
от Факултетния съвет на 
ХТФ), както и за „Транспорт-
но строителство“ -  вероятно 
от следващата учебна година. 
Обмисля се дисциплината да 
се предложи и на студентите 
в Архитектурния факултет. 

„В задължителния курс на 
обучение по „Строителни ма-
териали” преподаваме 

най-необходимите знания за 

инженерите в тази област. 

Но дисциплината обхваща 
толкова широка гама от стро-
ителни материали, че обикно-
вено не остава време да гово-
рим за най-новите материали 
и технологии (чието широко 
приложение в строителство-
то предстои), а и студенти-
те от II курс нямат необхо-
димата подготовка за това. 
По тази причина в катедра 
„Строителни материали и из-
олации”, чийто ръководител е 

доц. д-р инж. Богомил Петров, 
който е и зам.-ректор по на-
учноизследователска и проек-
тантска дейност, решихме, 
че е добре да организираме 
обучението по строителни 
материали 

по схемата на университетите  

в Западна Европа, 

която обикнове-
но е двустепенна: 
там има базови лек-
ции по строителни 
материали в долни-
те курсове на обу-
чение, а в горните 
курсове –  когато 
студентите имат 
повече  познани я , 
наясно са с изисква-
нията на професи-
ята и са придобили 
повече умения, се 
предлагат специа-
лизирани дисципли-
ни. Но за нас курсът 
по авангардни стро-
ителни материали 
е нещо съвсем ново 
– сами съставихме 
програмата, без из-
ползването на кон-
кретен чужд опит в 
избора на теми, но 
водени от принципа 

те да са новаторски, 

интересни 

и  необ ходими . 
Друг критерий за 
включване на опре-
делена тема бе и наличието 
на собствен принос и потен-
циал на катедрата в разра-
ботването й, за да могат да 
бъдат запознати студентите 

с резултатите от научноиз-
следователската работа, с 
което да им се даде възмож-
ност да се включат в науч-
ните и научно-приложните 
проекти”, обяснява доц. Заха-

риева идеята на новата дис-
циплина. 

По думите й програмата е 
разработена в три варианта, 
за да бъде адаптирана към 
особеностите на различните 

специалности: при „Строи-
телство на сгради и съоръ-
жения“ се залага на теми, 
свързани с конструкционните 
материали - специални бето-
ни (високоякостни и суперви-
сокоякостни бетони, самораз-
ливни и самоуплътняващи се, 
самовъзстановяващи се и др.) 
и метали, 

композитни материали, както 

и алтернативни материали с 

нисък екологичен отпечатък 

(геополимери и биополи-
мери). 

На студентите от Хидро-
техническия факултет ще бъ-
дат представени най-новите 
постижения в областта на 
продуктите и системите за 
предпазване и възстановява-
не на бетонни конструкции, на 
материалите и аксесоарите 
за хидроизолация на съоръже-
ния, както и принципите за 
избор на вторична антикоро-
зионна защита.

Акцентът за специалност-
та „Транспортно строител-
ство“ ще бъде поставен върху 
продуктите от полимермоди-
фицирани битуми, специални 
асфалтови смеси, както и вър-
ху циментовите стабилизации 
- нискоякостни бетони, които 
все по-често биват използва-
ни за пътни основи на писти и 
магистрали. 

Знанията на студентите  

се оценяват 

въз основа на курсова рабо-
та на тема по избор, която те 
разработват по групи. Курсо-
вата работа на всяка група се 
презентира пред останалите 
студенти, което дава въз-
можност за дискусия.  Първи-
те 20 души, обучавали се по 
дисциплината, са представили 
курсови работи по следните 
теми: „Конструктивни пласт-
маси”, „Светопропусклив бе-
тон”, „Геосистеми”, „Пасивни 
къщи” и „Нанотехнологиите и 
тяхното приложение в съвре-
менното строителство”.

Доц. д-р инж. Румяна Захариева е завършила строител-

ство на сгради и съоръжения (ССС) в Университета по архи-

тектура, строителство и геодезия (УАСГ) като първенец на 

випуск 1989 г. Има следдипломна квалификация по приложна 

математика и информатика към Техническия университет. 

През 1995 г. печели изследователска стипендия на френското 

правителство, а четири години по-късно получава наградата 

на БАН за млади учени „Марин Дринов“. През 1998 г. придобива 

научната и образователна степен доктор по строително ин-

женерство на университета „Артоа” – Франция, легализирана 

в България през 2000 г. по научната специалност „Строител-

ни материали и изделия и технологии за производството им”. 

В УАСГ води лекции и упражнения по „Строителни матери-

али“ и „Строителни изолации“ за специалност ССС на англий-

ски език. Гост-преподавател е по устойчиво строителство 

към университета „Артоа” – Франция.

Член е на Академичния съвет на УАСГ и на Факултетния 

съвет на Строителния факултет.

Областите й на научен интерес са свързани с устойчи-

вото развитие и строителството, екологичните аспекти 

и дълготрайността на строителните материали, компо-

зитните материали и супервисокоякостните бетони. Има 

над 70 научни публикации, вкл. в реферирани специализирани 

издания.

Специалист е в областта на рециклирането и оползотво-

ряването на строителни и други твърди отпадъци. 

Има опит в мониторинга и одита на големи проекти с 

международно финансиране (Европейска комисия, ЕБВР, Све-

товна банка, GTZ) и в международното академично сътруд-

ничество (по програми TEMPUS и ERASMUS). 

Говори френски, английски и руски език.

Курсът се води в Строителния факултет, 
предстои откриването му в Хидротехническия  
и в Транспортния факултет

Снимки в. „Строител“

Първите преминали курса на 

обучение са 20 студенти. Предстои 

въвеждането на дисциплината 

като свободноизбираема и за 

студентите от специалностите 

„Хидротехническо строителство“ 

и „Водоснабдяване и канализация” 

(вече прието от Факултетния 

съвет на ХТФ), както и за 

„Транспортно строителство“ 

-  вероятно от следващата учебна 

година
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Георги Сотиров

След остър завой надяс-
но в центъра на с. Нови хан 
започваме да катерим към 
с. Габра. То е затворено в 
котловина между Лозенска-
та планина и най-западните 
разклонения на Ихтиманска 
Средна гора. 

Габра е известно с 
няколко неща. Първото 
безспорно е това, че в 
землището му се намира 
най-старата въгледобивна 
мина в страната – „Чуку-
рово”, в която за първи път 
са изкопани въглища през 
1856 г. През същата годи-
на в Цариградски вестник 
излиза съобщение, че при-
дошлата река Габра е раз-
крила въглищните пласто-
ве. Нуждата от кюмюр за 
близкия Самоков е причина-
та за първоначалното раз-
работване на въглищните 
залежи. През следващата 
1867 г. в брой 311 на Цари-
градски вестник пък излиза 
съобщение с подробности 
за Чукуровския въглищен 
басейн и решение за разра-
ботване на находището.

След три години мина-
та ще чества 160 години 
от добива на лигнитни 
въглища. Според кмета 
Андрей Пенчев днес тя се 
управлява умело. С мини-
мални разходи около 250 
души надземни работници 
тук осигуряват горивото 
за термичните централи 
и за отопление на хората.  

Второто, с което е из-
вестно Габра, е 

Държавното предприятие 

за съхранение на радиоак-

тивни отпадъци (РАО). 

То е позиционирано 
между селата Нови хан, 
Крушовица и Габра, дълбо-
ко навътре в недрата на 
планината. Тук веднага ще 
допълня, че според специа-
листите по тази сложна 
материя не е опасно да се 
живее в близост до такова 
хранилище. РАО се пазят в 
технологични съоръжения, 
които подлежат на контрол 
от национални регулаторни 
органи и от международни 
институции. 

В сградата на кмет-
ството и в центъра на 
Нови хан има измервателно 
съоръжение. В предприяти-
ето е изградена и гореща 
камера, която обработва 

средноактивни отпадъци. 
След това те се откарват 
за съхранение в депото 
в АЕЦ „Козлодуй”. За да е 
ясно какво е това „средно-
активни“, ще кажа само, че 
противопожарните датчи-
ци, които се монтират във 
всяка сграда, са именно та-
къв отпадък.

Габра е популярно и със 

закрития уранов рудник.

Андрей Пенчев е рабо-
тил в мината 25 години. 
Първоначално като елек-
тромонтьор, после през 
различни длъжности, за да 
стигне до главен механик 
на рудника. По време на про-
тестите срещу идеята за 
депонирането на балите с 
боклук на столицата край 
селото хората блокират 
подстъпите към открития 
рудник. Гражданското не-
подчинение не позволи „вре-
менното  пребиваване” на 
столичния боклук в един от 
котлованите на мината. В 
тези дни Пенчев категорич-
но се обявява срещу това 
намерението на ръковод-
ството на мината. Заради 
гражданската му позиция 
за чиста природа, за спа-
сението на вододайната 
зона на София - язовир „Ис-
кър”, който е само на 3 км и 
200 м от котлована, той е 
уволнен от ръководството 
на мината. По вертикала 
балите с битовия отпадък 
щяха да се намират само 
на 132 м от огледалото на 
язовира.

Според Пенчев държав-
ните институции по лик-
видиране и обезвреждане 
на последиците от урано-
добива не са си свършили 
напълно задълженията. На-
пример един от пътищата 
в селото е останал покрит 
със земна маса от рудника. 
Независимо че апаратура-
та показва радиоактивно 
завишение, то е в нормал-
ните граници. Но все пак 
пътят е недовършен. Габра 
е високо, на близо 900 м над-
морска височина. Кметът 
се хвали, че когато сто-
лицата е била затисната 
десетина дни от мъглата, 
тук 

слънцето е изкарало  

първите кокичета.

Към 1100 души са по-
стоянно  живеещите . 

Осезаемо е търсенето 
на свободни терени и на 
къщи. Селото е удобно за 
заселване, защото разпо-
лага с доста екстри. Лесно 
се пътува до столицата и 
до общинския център Елин 
Пелин. Пътят не е нов, но 
е основно изкърпен. Възду-
хът е чист, гледката към 
околните планински върхо-
ве - прекрасна. 

Пенчев кметува вече 
две години. Доволен е, че 
лудата р. Габра е хваната 
през селото в циментово 
корито. Строителите са си 
свършили добре работата, 
но парите не са достигна-
ли и сега около 800 м чакат 
допълнително финансиране 
чрез нов проект. Кметът 
е на мнение, че това може 
да стане с европейски 
средства, стига да има 
инициативност, каквато 
е проявена по Програмата 
за развитие на селските 
райони. Това е особената 
гордост на кмета. „Спече-
лихме проект за 

цялостна подмяна  

на водопроводната мрежа

за питейна вода. Защо 
се наложи това? Ние сме 
първото населено място 
около водосбора на язовир 

„Искър”, което в едни далеч-
ни вече години, 1955-1956 г., 
беше захранено с рилската 
вода. Само че времето си 
каза думата и водопрово-
дът стана проблемен – не-
прекъснати аварии, мът-

на и мръсна вода, а има и 
много нерегламентирани 
прикачвания, които  ком-
прометираха усилията на 
съответните ВиК служби”, 
обяснява кметът.

Сега системата се за-
хранва от мощна помпена 
станция, резервоарът има 
достатъчен обем, водата 
се хлорира и т.н. И точно 
тук се явява основният 
проблем. В определени мо-

менти водата идва мътна 
и с часове не може да се из-
бистри. Причината? 

Според Пенчев това се 
дължи на все още неоткри-
тите прикачвания към ста-
рата мрежа, чиито стопа-
ни сега ползват и новата. 
При съответно налягане 
в системата водата от 
стария водопровод „нахлу-
ва” в новия и го замърсява. 
Обяснението е логично, но 
решението е практически 
невъзможно, защото никой 
няма да признае, че десет-
ки години е ползвал вода 
неправомерно.

В тази ситуация не 
трябва да забравяме, че 
Габра е село в Елинпелин-
ската община, а 

героят Андрешко  

е нарицателно име

за подобни действия из 
Шопския край. 

Но нека се върнем към 
нещо хубаво - прави впе-
чатление обновяването на 
читалището. Това също е 
станало с парите от Брюк-
сел. Строителите пак са си 
свършили перфектно рабо-
тата. Читалището сякаш 
току-що е построено – има 
нова дограма и топлоизо-
лация, монтирани са кли-
матици, котел на твърдо 
гориво и слънчеви панели на 
покрива. 

Тръгваме из селото. Хо-
рата са любезни. Покрай 
кмета поздравяват и мен, 
другоселеца. Разглеждаме 

строителството  

на многофункционалната 

спортна площадка.

То е финансирано с пари 
от фонд РАО и допълнител-
ни средства от община 
Елин Пелин. Майсторите 
чакат благоприятни ме-
теорологични условия, за 
да довършат и монтажа 
на изкуственото покри-
тие. Сега младежите на 
селото активно могат да 
спортуват във фитнес за-
лата, която е в сградата 
на кметството. Вървим 
из селото. Чисто е. Както 
навсякъде и тук има хубави 
нови къщи, има и поруте-
ни плевни. Разбирам, че за 
развитие на селското сто-
панство не може да става 
дума. Само две момчета 
са построили малка ферма 
със стотина овце. Кметът 
е роден в Габра и помни го-
дини, когато тук са се от-
глеждали 12 800 овце и 3400 
крави. Това обаче е преди 
откриването на рудника, 
когато Габра е имала към 
4000 жители. Тогава около 
100 къщи били отчуждени 
за развитието на мината. 
Сега млякото за децата се 
добива от… магазина.

На прибиране към София 
спирам на една височина 
над Габра, до параклиса. От-
ворено е. Паля една свещ за 
здраве. Гледката към село-
то е възхитителна.Защитеното селско училище Реновираното читалище

Кметът 

Андрей Пенчев

Параклисът „Св. Николай Летни”

Обновяването продължава

Радиационният фон е в норма

Снимки авторът
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Людмил Митакев

Българската светиня 
„Свети Стефан” е на са-
мия бряг на Златния рог в 
Истанбул. Тя е единстве-
ната в света църква, из-
градена от желязо, и то 
само няколко години след 
кулата на инженер Густав 
Айфел в Париж.

Храмът е издигнат 
след разрешение със спе-
циален ферман на султан 
Абдулахмед. Намира се 
върху подарения от княз 
Стефан Богориди, внук 
на  епископ  Софроний 
Врачански, имот в квар-
тал „Фенер“ - недалеч от 
сградата на Вселенската 
православна патриаршия. 

Отначало българите 
издигнали дървена църква, 
която била тържествено 
осветена на 9 октомври 
1849 г. Изградили и метох, 
служещ за училище и ста-
нал известен като люлка 
на българското духовно 
възраждане. Старата по-
стройка изгоряла през 80-
те години на XIX в. Тога-
ва българската общност 
решава да построи нова. 
Основите са положени на 
26 април 1892 г. Проек-
тът е на родения в Лон-
дон арменски архитект 
Ховсеп Азнавур. Тъй като 
почвата в района е неу-
стойчива, той предложил 
оригинално решение - от 
темелите нагоре сграда-
та да е изцяло от желязо. 
Идеята му била в случай 
на поддаване на основи-
те тя да бъде демонти-
рана и преместена върху 
по-устойчива територия. 
Няма данни за консулта-
ции на твореца с инженер 
Густав Айфел, който само 
няколко години по-рано 
издига прочутата си ме-
тална кула във френската 
столица, но явно е повлиян 
от шедьовъра. 

Въпреки че по това 
време е нямало закон за 
обществените поръчки, 
организаторите напра-
вили търг за изработване 
на железните плоскости. 
Спечелила го виенската 
фирма на Рудолф Филип 
Вагнер. Елементите с 
общо тегло 500 т били 
изработвани в продълже-
ние на три години и после 
са пренесени с кораби по 
Дунав и Черно море. Съ-
ществува и легенда, спо-
ред която султан Абдул 
Азиз се съгласил българи-
те да си имат собствена 
църква, но поставил усло-
вие да я построят за един 
месец.

Трикуполен и с кръс-
тообразна форма, отвън 
храмът привлича внима-
нието с фееричните кра-
сиви орнаменти на фаса-
дата. Конструкцията е с 

дължина 30 м и широчина 
20 м. Първият, вече готов 
иконостас, бил върнат, 
защото поради недоглеж-
дане на възложителите 
бил изработен по католи-
чески образец. Наложило 
се главният секретар на 
екзархията Атанас Шопов 
и архитектът Азнавур да 
заминат за Москва, за да 
сключат договор с москов-
ския придворен фабрикант 
Николай Алексиевич Ахап-
кин за изработване на нов. 
Изписването на иконите 
възложили на московския 
живописец Лебедев. Олта-
рът е обърнат към Злат-
ния рог в посока изток. 
Над притвора се извисява 
40-метрова камбанария. 
Шестте бронзови камба-
ни са излети във фабрика-
та на Пьотър Оловяниши-
ков в руския град Ярослав, 
като две от тях звучат и 
до днес. 

За цялостното по-
строяване на храма бъл-
гарското правителство 
превело на екзархията 
крупната за онова време 
сума от около 1 млн. злат-
ни лева. Окончателното 
му завършване станало 
през лятото на 1898 г., 
като решили да го осве-
тят на 8 септември, на 
празника Рождество Бо-
городично, когато бил и 
именият ден на княгиня 
Мария-Луиза. Шест го-
дини след първата копка 
новата църква била тър-
жествено осветена от 
екзарх Йосиф.

Историята  

за освещаването 

Научавайки за пред-
стоящото освещаване 
на храма, хиляди родо-
любци  от Княжество 
България започнали да 
се стягат за път. Сто-
личното транспортно 
бюро „Запрянов и Дави-
дов” подготвило за целта 
специален увеселителен 
влак. В 21 ч. на 7 сеп-
тември 1898 г. от гара 
София потеглила компо-

зиция с 22 вагона, тегле-
на от парния локомотив 
„Бузлуджа”. Първоначално 
туристите били 320, но 
на всяка спирка до гра-
ницата се качвали още и 
още хора и броят им дос-
тигнал 740 души. След 
гара Пазарджик поради 
неизправни спирачки на 
последния вагон, в който 
бил багажът на пътни-
ците, възникнал пожар. В 
Кричим въпросният вагон 
бил подменен, а багажът 
прехвърлен.

На гара Харманли уве-
селителният влак се за-

бавил три часа, понеже 
не всички пътници има-
ли визи. Истинска тра-
гедия обаче ги очаквала 
на гара Мустафа паша 
(днес Свиленград), къде-
то пристигнали по обяд 
на 8 септември. Там ту-
ристите били забавени 
четири часа и ги глобили 
за нередовни документи. 
Едва след намесата на 
одринския валия поте-
глили отново. След това 
безславно и изморител-
но пътуване български-
ят увеселителен влак 
спрял на гара Сиркеджи 

в Цариград сутринта на 
9 септември 1898 г. Пъ-
туващите в него турис-
ти пропуснали освеща-
ването на храма, което 
станало предния ден при 
изключителна тържест-
веност. За да компенси-
ра закъснелите българ-
ски гости, църковното 
настоятелство и екзар-
хийското ръководство 
отслужили тържествена 
литургия. Пред сънарод-
ниците ни бил отново 
екзарх Йосиф I в съслуже-
ние с осем митрополити 
и много други духовници. 

Реставрирането 

Желязната църква е 
разположена на стотина 
метра от Златния рог, 
теренът е песъчлив и 
податлив. Под влияние-
то на подпочвените води 
църквата бавно потъва, а 
влагата ерозира метал-
ните части. С годините 
тя е поддала в задната си 
част и има сериозни пук-
натини. Сега теренът е 
укрепен, а куполът е рес-
тавриран с високотехно-
логични материали.

За пълното възстано-
вяване на храма са необхо-
дими много средства. За 
събирането им бе учре-
дена фондация „Български 
православен храм „Свети 
Стефан” в Цариград”, коя-
то инициира  дарителска 
кампания за цялостен ре-
монт по проект на бъл-
гарски и турски архите-
кти. Първите резултати 
вече са налице – иконите 
са възстановени с помо-
щта на частни спонсори. 
Събират се средства и за 
позлатяването на иконо-
стаса. Предстои да бъде 
открит и обзаведеният 
със старинни мебели ме-
тох на храма.

В момента се стя-
га цялата метална кон-
струкция и се възстано-
вяват изящните 42 малки 
кубета, които ще бъдат 
покрити със златен варак. 
Ремонтът, който се фи-
нансира с 2 млн. евро от 
общината на Истанбул, 
продължава две години и 
вероятно още това лято 
църквата ще възстанови 
стария си блясък. 

Има и други български 

следи

За българите Цари-
град е свързан с борбата 
за църковна независи-
мост, започнала още през 
30-те и 40-те години на 
XIX в. По време на Въз-
раждането в турската 
столица живеели над 50 
хил. сънародници, сред 
които хора с европейско 
възпитание и ориентация 
като българина на тур-
ска държавна служба княз 
Стефан Богориди и ад-
воката и философ Лазар 
Йовчев, по-късно станал 
екзарх Йосиф. През 1850 г. 
двете каменни къщи край 
„Свети Стефан” са разру-
шени, а с материалите от 
тях е завършен метохът. 
Триетажната сграда с 
25 стаи за известно вре-
ме е приютявала първа-
та българска семинария, 
създадена по инициатива 
на екзарх Йосиф. Тук се е 
намирала редакцията на 
издавания от дядо Сла-
вейков в. „Македония”. Пак 
в метоха се е помещава-
ло и първото българско 
училище в Цариград - „Св. 
св. Кирил и Методий”. Тук 
през 1857 г. е станало и 
първото отбелязване на 
празника на двамата бра-
тя равноапостоли. 

Още десетки наши 
следи има в Истанбул, за-
щото по време на Възраж-
дането в града се събира 
цветът на българската 
нация. Тук Иван Богоров 
през 1849 г. започва изда-
ването на своя „Цариград-
ски вестник”. В началото 
на 1870 г. от Цариград 
Васил Левски тръгва на 
първата си най-рискова 
и съдбоносна обиколка. В 
един от хановете на гра-
да през септември 1875 г. 
известно време живее 
Георги Бенковски. След 
потушаването на Старо-
загорското въстание през 
1875 г. дълго време на та-
вана на книжарницата на 
българското дружество 
„Промишление” се е криел 
и Стефан Стамболов.

В двора на „Свети 
Стефан” са погребани 
Иларион Макариополски, 
екзарх Йосиф,  Паисий 
Пловдивски и Авксентий  
Велешки.

Църквата в Истанбул възвръща красотата си след ремонт

Снимки авторът

„Свети Стефан” 

гордо се изправя на фона 

на Вселенската патриаршия

Храмът грабва 

погледа  

с изяществото  

на орнаментите
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Людмил Митакев

Гилдията на дизайнери-
те все по-често обръща 
поглед към традиционно-
то изкуство, за да черпи 
вдъхновение. Но ако съче-
таеш романтиката от ми-
налото със съвременните 
технологии, то тогава ус-
пехът е гарантиран. 

Синтез между старо 
и модерно демонстрират 
Ариел Цукерман и Одед Са-
пир от Израел. Те създават 
модерна линия осветител-
ни тела, богато декори-
рани с плетиво. Младите 
дизайнери отначало екс-
периментирали с различни 
покрития за обикновени 
крушки. После им хрумна-
ло да използват по-големи 
тела и да ги „облекат” с 
плетиво на една кука. След 
серия опити те постигна-
ли крайния резултат, като 
използвали специална въл-
нена прежда. Основата са 

сферични тела от плексиг-
лас, в които е поставена 
светодиодна крушка. На-
лице са различни цветови 
варианти в пастелни то-
нове, които допълнително 
обогатяват серията.

Предизвикателството  

от Великобритания

Момчетата от Изра-
ел обаче са предизвикани 
на творчески дуел от мо-
миче от Великобритания. 
Наоми Пол засега води в 
състезанието, защото 

вече има отличието на 
елитното списание „Homes 
& Gardens” за млад дизай-
нер на годината. До него 
тя стига със серията си 
Omi Pendant. Вложената 
от възпитаничката на 
Колежа за изкуства и ди-
зайн в Челси идея е всяка 
една творба да излъчва 
уют, независимо дали све-
ти, или просто служи за 
аксесоар в интериора на 
жилището. Друго качест-
во на изгряващата звезда 
на сцената на интериора 
и дизайна на Острова е 
стремежът й към търсене 
на зелени решения. Така тя 
стига и до серията осве-
тителни тела, декорирани 
с плетиво, като в творче-
ския процес е използвала 
отпадъчни материали или 
такива само от естест-
вен произход, разбира се, с 
изключение на крушките.  

В момента Наоми Пол 
е начело на екип от дизай-

нери, експериментиращи в 
устойчивото проектира-
не. Бъдещето е тяхно, ко-
ментира авторитетното 
списание Elle Decoration, 
давайки им титлата „Най-
добре представящи се в 
бранша”.

Идеи и от България

Завършилата худо-
жественото училище за 
приложни изкуства в Со-
фия Камелия Смолянова 
започва разработването 
на първия си дизайнерски 

проект за лампи „Търпе-
ние” през 2011 г. По-късно 
серията е показана в една 
от залите за съвременно 
изкуство в столицата и 
предизвиква значителен 
интерес. 

„Можеш да сътвориш 
всичко, което те заобика-
ля, по свой уникален начин 
и той ще съответства 
на нуждата, която имаш, 
за да го изразиш. Аз имах 
нужда от светлина, която 
да огрява пътя ми, за да 
намеря себе си. Няма по-
добра видимост от тази, 

която сам създаваш. Така 
някак естествено се поя-
ви идеята да се занимавам 
с дизайн на осветителни 
тела“, споделя тя. А преж-
дата е избрала за матери-
ал за работа, защото из-
исква огромно търпение, 
откъдето идва и наиме-
нованието на проекта на 
обещаващата дизайнерка.

Може да опитаме и сами

Всички сме виждали 
в магазините за освети-
телни тела тези толкова 
красиви плетени абажури 
– едновременно плътни и 
сякаш изтъкани от въздух, 
пропускащи меко светли-
ната от крушката. Можем 
да си ги направим сами. 
Размерите и плътността 
им са въпрос на собствен 
избор. 

За направата на подоб-
на осветителна система 
се използва здрава конопе-
на връв. Нейният естест-
вен цвят е много красив, 
но ако желаете, можете 
да използвате други нишки 
или да ги оцветите пред-
варително.

Необходими материали 

са голяма надуваема 
топка с желаните 
размери, прозрач-
но лепило, конопе-
на връв, найлонови 
ръкавици и маркер. 
Отначало с маркера 
около отвора за на-
дуване на топката 
се очертава кръг. 
Това е секторът, 
който няма да се 
покрива с нишките 
и ще се превърне в 
отвор на абажура, 
например за смяна 
на крушката.

Покрийте  ра -
ботната повърх-

ност с найлон и поставе-
те ръкавиците. Нанесете 
лепило върху част от връ-
вта и веднага я увийте 
около топката. Нишката 
трябва да залепне добре 
за повърхността на топ-
ката без особени усилия. 
Продължете по същия на-
чин и нататък – нанасяте 
лепило върху нишката и 
увивате. При този процес 
се опитайте да сменяте 
постоянно и несиметрич-
но посоката на връвта, за 
да получите ефект на мре-
жа. Сами избирате колко 

нагъсто да бъдат нишки-
те – колкото по-плътни 
са те, толкова по-здрав 
ще стане абажурът, но и 
толкова по-малко светли-
на ще пропуска. Уверете 
се, че сте оставили дос-
татъчно място за отво-
ра на абажура. Ако някои 
части от мрежата ви се 
сторят твърде нестабил-
ни, можете да нанесете 
допълнително количество 
лепило. Оставете лепи-
лото да изсъхне напълно. 
Използвайте специална 
игла за надуване на топки, 
за да спаднете топката 
вътре в готовия абажур. 

Извадете внимателно 
топката от вътрешност-
та на абажура. Кабелът 
за свързване с електриче-
ската система трябва да 
се промуши през някой от 
отворите в горната част 
на абажура и да се монти-
рат фасонката и крушка-
та, които трябва да са 
разположени в средата на 
сферата.

Остава ви само да 
окачите собственото 
си творение на място-
то му и вече сте приет в  
гилдията.

Уникално съчетание от технологии и традиция

Серията на 

творците от Израел

Наоми Пол упорито 

експериментира 

с плетива, 

като използва 

и отпадъчни 

материали

Опитът на Камелия заслужава внимание

Не е толкова трудно сами да сме творци на красота 
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Министерски съвет
Описание: Изпълнителят на обществената по-

ръчка се ангажира да извършва СМР и доставки на 
обектите в пълно съответствие с изискванията на 
одобрените проекти и техническите спецификации 
– неразделна част от документацията за участие. 
При изпълнение на всички дейности изпълнителят 
следва да спазва изискванията на Закона за култур-
ното наследство (ЗКН). Пълният обхват и изчерпа-
телното изброяване на дейностите, дължими от 
изпълнителя, и изискванията към всяка една от тях, 
са посочени в техническите спецификации на одо-
брената документация. „СМР на сгради – недвижима 

културна ценност, доставка и монтаж на оборудване 
за тях, както следва: - реставрация и консервация 
на дворец „Евксиноград” и АТЦ; - реставрация, рекон-
струкция (промяна на предназначението) и консерва-
ция на сграда „Щал”; - реставрация и консервация на 
археологически разкопки - крепост Кастрици; - рес-
таврация и консервация на оранжерии.Техническата 
спецификация и количествените сметки са нераз-
делна част от документацията за обществената 
поръчка. Дворец „Евксиноград” и АТЦ – СМР и дос-
тавка; сграда „Щал” – СМР и доставка; реставрация 
и консервация на археологически разкопки - крепост 
Кастрици; реставрация и консервация на оранжерии.

Възложител: Община Стражица
Описание: Предмет на настоящата общест-

вена поръчка е доставка на оборудване, монтаж, 
техническа помощ, 72-часова проба, експлоатацио-
нен мониторинг на ПСОВ, строителни работи на 
площадката и присъединителните инсталации по 
изпълнение на обект: „Изграждане на две пречис-
твателни съоръжения за отпадни води по обособе-

ни позиции: - лот № 1 „Доставка, монтаж и цялост-
но изграждане на пречиствателно съоръжение за 
отпадни води на вътрешна канализационна мрежа 
в с. Кесарево”; - лот № 2 „Доставка, монтаж и ця-
лостно изграждане на пречиствателно съоръжение 
за отпадни води на вътрешна канализационна мре-
жа в с. Камен” съгласно технически спецификации.

Възложител: Дирекция на природен парк „Ру-
сенски Лом”

Описание: Изграждане на център за изслед-
ване, обучение, симулация и анализ на биоразно-
образието в ПП „Русенски Лом” (ЦИОСА), свързан 
с природозащитния център на ПП „Русенски Лом” 
в имот с к.№000020 в землището на с. Нисово за 
създаване на възможности за изследване, анализ и 
интерпретация на биологичното и ландшафтното 

състояние и културно-историческото наследство. 
Разгънатата застроена площ ще е около 1000 м2, 
2 етажа, по проект „Дейности по устойчиво упра-
вление на природен парк „Русенски Лом”, референтен 
№ BG161PO005/11/3/3.2/06/27, идентификационен 
№ на проекта DIR-5113326-6-100, финансиран от Ев-
ропейския фонд за регионално развитие и от дър-
жавния бюджет на Република България чрез Опера-
тивна програма „Околна среда” 2007 – 2013.

Възложител: Спортно дружество „Етрополе”
Описание: Обект на настоящата поръчка 

са строително-монтажни работи и доставка на 
спортно оборудване с цел създаване на многофунк-
ционален спортен и младежки център в община 
Етрополе. Основният обект на инвестиция е из-
вършването на модернизация и реконструкция на 
спортна зала „Чавдар”, Етрополе. Предметът на 
поръчката включва и доставка на необходимите 
материали за изпълнение на строително-монтаж-
ните работи. Обектът се финансира по проект 
„Създаване на многофункционален спортен и мла-
дежки център в община Етрополе. Модернизация и 

реконструкция на спортна зала „Чавдар”, град Етро-
поле” с договор за безвъзмездна финансова помощ 
№23/321/01138 от 08.04.2013 г. между Държавен 
фонд „Земеделие” и спортно дружество „Етрополе”. 
Пълно описание на обекта и предмета на насто-
ящата процедура е дадено в Том II „Техническа спе-
цификация” от документацията за участие, както и 
в инвестиционните проекти, копие от които са на 
разположение на заинтересованите лица всеки ден 
между 9.00 ч. и 12.00 ч. и 13.00 ч. и 17.00 ч. в сградата 
на спортна зала „Чавдар”, град Етрополе. Посеще-
ние на обекта се извършва с предварителна уговор-
ка с лицето за контакт, посочено в обявлението.

Възложител: Община Годеч
Описание: Изпълнение на строителни работи 

съгласно одобрени количествени сметки по обосо-
бени позиции, както следва: обособена позиция 1 - 
осигуряване на общинската образователна инфра-

структура с високо ниво на енергийна ефективност 
– НУ „Христо Ботев”; обособена позиция 2 - осигуря-
ване на общинската образователна инфраструкту-
ра с високо ниво на енергийна ефективност - ОДЗ 
„Юрий Гагарин”, с максимална прогнозна стойност.

Наименование: СМР на сгради – недвижима културна ценност, 
доставка и монтаж на оборудване за тях по проект: „Реставрация и кон-
сервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, както следва: 
• реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и АТЦ; • рестав-
рация, реконструкция (промяна на предназначението) и консервация на 
сграда „Щал”; • реставрация и консервация на археологически разкопки 
- крепост Кастрици; •реставрация и консервация на оранжерии.

Наименование: Изграждане на две пречиствателни съоръжения 
за отпадни води по обособени позиции: - лот № 1 „Доставка, монтаж и 
цялостно изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води 
на вътрешна канализационна мрежа в с. Кесарево”; - лот № 2 „Доставка, 
монтаж и цялостно изграждане на пречиствателно съоръжение за от-
падни води на вътрешна канализационна мрежа в с. Камен”

Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строител-
но-монтажни работи на обект „Изграждане на център за изследване, 
обучение, симулация и анализ на биоразнообразието в ПП „Русенски Лом” 
(ЦИОСА), свързан с природозащитния център на ПП „Русенски Лом” в 
имот с к.№000020 в землището на с. Нисово, община Иваново”.

Наименование: Строително-монтажни работи и доставка на 
спортно оборудване по проект „Създаване на многофункционален спор-
тен и младежки център в община Етрополе. Модернизация и реконструк-
ция на спортна зала „Чавдар”, град Етрополе”.

Наименование: Осигуряване на общинската образователна инфра-
структура с високо ниво на енергийна ефективност: 1) НУ „Христо Ботев” 
– гр. Годеч 2) ОДЗ „Юрий Гагарин”

Oсн. предмет: 45262700 - Строителни и монтаж-
ни работи по реставрация на сгради 
Прогнозна стойност: 6 252 054,82 лева
Общо количество или обем: Дворец „Евксиноград” 
и АТЦ – СМР и доставка сграда „Щал” – СМР и дос-
тавка; реставрация и консервация на археологиче-
ски разкопки - крепост Кастрици, Реставрация и 
консервация на оранжерии, дворец „Евксиноград“, 
АТЦ и ЩАЛ – основен обем на дейностите: подго-
товка на сградите за извършване на строително-
ремонтните и реставрационно-консервационните 
работи, демонтажни работи на подови настилки, 
стенни облицовки, дървена дограма, интериорни 
врати, нова зидария, вътрешно хидроизолиране на 
фасадни стени на сутеренни помещения, обработ-
ка на стени, машинно полагане на варо-циментови 
мазилки по стени на сутеренни помещения, нап-
рава на армирана циментова замазка, доставка 
и монтаж на фаянс и гранитогрес, производство, 
доставка, монтаж и обработка на масивно дю-
шеме и дървени первази по детайл, паркетни на-
стилки, текстил по стени, боядисване на стени и 
тавани с акрилни бели и цветни бои, обработка на 
фасади, ремонт на покривна дървена конструкция 
и обшивки от медна ламарина, доставка и монтаж 
на дограма от трислойна дъбова дървесина, инте-
риорни врати и прозорци от алуминиева дограма, 
доставка и монтаж на стоманени интериорни вра-
ти и от MDF. Демонтаж на стара и изграждане на 
нова осветителна, двигателна и мълниезащитна 
електроинсталация. Изграждане на СКС, сигнал-
но охранителна система, интегрирана система 
за сигурност, видеонаблюдение, пожароизвес-
тителна инсталация. Доставка на климатична 
техника и изграждане на климатична инсталация. 
Изграждане на асансьорни уредби. Демонтаж на 
стара и изграждане на нова водопроводна и ка-
нализационна инсталация и сградни отклонения. 
Доставка и монтаж на оборудване за баня (кло-
зетни седала, бидета, умивалници, чугунени вани, 
смесителни батерии и др.) от късен викториански 
стил. Доставка и монтаж на мебели, изработени 
от масивна орехова дървесина и фурнировано ПДЧ. 
Доставка и монтаж на кухненско оборудване - ра-
ботни маси от неръждаема стомана и кухненски 
електрически уреди. Крепост Кастрици – осно-
вен обем на дейностите: Почистване на същест-

вуващи зидове от пръст, обработка на стара 
фугировка, презиждане или укрепване на зидове, 
каменна зидария от ломен или дялан камък, пола-
гане на бутобетон, полагане на каменни плочи по 
калдъръми, реставрация и съхранение на същите, 
насип и валиране на едър филц, направа на дървена 
покривна конструкция, обшивка, гредоред и др. и 
обработка с препарати против пожар, направа на 
изкопи и извозване на земни маси. Изграждане на 
фасадно художествено осветление, включващо из-
граждане на кабелни трасета в изкопи, изграждане 
на разпределителни шахти, заземителни уредби, 
доставка и монтаж на осветителни тела и пу-
сково-регулираща апаратура. Оранжерии – осно-
вен обем на дейностите: Извършване на изкопни 
работи, демонтаж и възстановяване на дървени 
покривни конструкции, възстановяване на ламари-
нени обшивки, направа на хидро- и топлоизолации, 
възстановяване на вътрешни мазилки, оригинални 
каменни настилки и облицовки, реставрация на 
метални и стенни метални конструкции, вкл. за-
ключалки, остъкляване на метални рамки с ударо-
устойчиво стъкло. Доставка и монтаж на дървена 
дограма от трислойна дървесина, алуминиеви вит-
рини със стъклопакети. Подмяна на водопроводни 
и канализационни инсталации, изграждане на елек-
трозахранване и вътрешни електроинсталации, 
изграждане на отоплителни инсталации, доставка 
и монтаж на отоплителен нафтов котел и съот-
ветните съоръжения към него.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
дни: 300
Срок за получаване на документация за участие: 

10.02.2014 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 17.02.2014 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Княз Ал. 
Дондуков № 1”
Дата: 18.02.2014 г. Час: 14:00
За контакти: Десислава Гайдарова, Николай Ата-
насов, Маргарита Димитрова
Факс: 03592 9402177
Адрес: бул. „Княз Ал. Дондуков” № 1
 www.government.bg
Телефон: 03592 9403370; 03592 9402248; 03592 
9403366
E-mail: m.dimitrova@government.bg  

Oсн. предмет: 45232420 - Строителни и монтажни 
работи по общо изграждане на станции за пречист-
ване на отпадъчни води 
Прогнозна стойност: 2 502 363,89 лева
Общо количество или обем: Поръчката включва 
доставка, монтаж и цялостно изграждане на 2 
пречиствателни съоръжения за отпадни води на 
вътрешните канализационни мрежи в с. Кесарево 
и с. Камен, оразмерени за 1700 еквивалент жители 
всяко и по лотове, както следва: лот 1 – „Доставка, 
монтаж и цялостно изграждане на пречиствателно 
съоръжение за отпадни води на вътрешна канализа-
ционна мрежа в с. Кесарево” - изграждане на: - бе-
тонов кладенец към ПС; - изравнителен резервоар, 
модули и контактен резервоар; - вътрешни тръбо-

проводи за свързване елементите в технологичния 
процес; - обслужваща сграда; - външно елзахранване; 
- външен водопровод; - външна пътна връзка. Бла-
гоустрояване: - вътрешни проектни пътища; - из-
граждане на охранителна ограда; - озеленяване. Дос-
тавка и монтаж на технологично оборудване, лот 
2 – „Доставка, монтаж и цялостно изграждане на 
пречиствателно съоръжение за отпадни води на въ-
трешна канализационна мрежа в с. Камен”. Изграж-
дане на: - бетонов кладенец към ПС; - Изравнителен 
резервоар, модули и контактен резервоар; - вътреш-
ни тръбопроводи за свързване елементите в техно-
логичния процес; - Обслужваща сграда; - Външно ел. 
Захранване; - Външен водопровод; - външна пътна 
връзка. Благоустрояване - вътрешни проектни пъ-

Още на: 

www.vestnikstroitel.bg

тища; - охранителна ограда; - озеленяване. Достав-
ка и монтаж на технологично оборудване.
Краен срок за изпълнение: Завършване: 30.04.2015 г. 
Срок за получаване на документация за участие:  

07.02.2014 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 17.02.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Сградата на общинска 
администрация, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов” 5, 

ет. 3, голяма зала
Дата: 18.02.2014 г. Час: 13:30
За контакти: Боряна Добрева
Факс: 06161 2568
Адрес: ул. „Дончо Узунов” № 5
Адрес на възложителя: www.strazhitsa.com  
Телефон: 06161 4309
E-mail: strazhitsa@mbox.is-bg.net  

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтажни 
работи 
Прогнозна стойност: 1 150 000 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване: 01.08.2014 г.
Срок за получаване на документация за участие: 

07.02.2014 г. Час: 14:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 17.02.2014 г. Час: 14:00

Отваряне на офертите: Русе, бул. „Скобелев” 7, 
ДПП „Русенски Лом”
Дата: 17.02.2014 г. Час: 15:00
За контакти: инж. Цонка Христова
Адрес: бул. „Скобелев“ №7
Адрес на възложителя: www.lomea.org  
Телефон: 082 872397
E-mail: info@lomea.org.

Oсн. предмет: 45212225 - Строителни и монтаж-
ни работи по общо изграждане на спортни зали 
Прогнозна стойност: 949 288 лева
Краен  срок  за  изпълнение :  Завършване : 
15.07.2015 г. 
Срок за получаване на документация за участие: 

17.02.2014 г. Час: 17:30 
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 24.02.2014 г. Час: 13:30
Отваряне на офертите: Спортна зала „Чавдар”, 
град Етрополе
Дата: 25.02.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Георги Василев Нинов
Адрес: бул. „Партизански“ №30
Телефон: 0720 62141
E-mail: sdetropole@abv.bg  

Oсн. предмет: 45200000 - Строителни и монтажни 
работи на сгради и строителни съоръжения или на 
части от тях 
Прогнозна стойност: 802 803,57 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
дни: 90

Купувам мобилен бетонов възел

            GSM 0888 939 000   

Срок за получаване на документация за участие: 

06.02.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 13.02.2014 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: гр. Годеч, пл. „Свобода” 
№1, малката заседателна зала на втори етаж на 
сградата на община Годеч.
Дата: 14.02.2014 г. Час: 11:00
За контакти: инж. Ангел Ангелов
Факс: 0729 23513
Адрес: пл. „Свобода” № 1
Адрес на възложителя: www.godech.bg  
Телефон: 0729 22213
E-mail: obshtina_godech@abv.bg 
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Устойчивото стро-
ителство е хит за съ-
временните градове. Но 
определянето на постиг-
натото в тази област от 
различните селища е сло-
жен и скъп процес. Зана-
пред това ще става бързо 

чрез създадения софтуер 
от учени от института 
„Фрауенхофер”, Германия. 

Изследователите са 
анализирали ситуацията 
в отличниците по устой-
чиво строителство Фрай-
бург, Сингапур, Копенхаген, 

Токио, Ню Йорк и Берлин. 
Съставена била матрица 
от 80 критерия например 
за организацията и струк-
турата на града или за 
политиката на местните 
власти и как тя се прилага. 

Учените разчитат на 

бързо разпространение 
на софтуера, защото чрез 
него всяка градска упра-
ва може сама да прецени 
достигнатата степен на 
устойчиво строителство 
и да определи насоките за 
бъдещото развитие.

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

С неочаквано инова-
тивно решение екип от 
световноизвестни архи-
текти предлага да създа-

де велосипедна система, 
разположена във въздуха 
над Лондон. 

В повечето големи ев-
ропейски градове един от 
най-сериозните проблеми 
винаги е свързан с транс-
порта и по-точно със съз-

даването на екологични 
алтернативи. Често ин-
фраструктурата на ме-
гаполисите не позволява 
адекватно проектиране на 
наземни велосипедни алеи 
и затова трябва да се по-
мисли за алтернативни 

новаторски подходи. 
Такава е и идеята на 

Exterior Architecture, Foster 
+ Partners и Space Syntax, 
които обединяват сили 
в предложението си за 
надземна велосипедна 
мрежа в столицата на Ве-
ликобритания. Проектът 
SkyCycle цели изцяло да 
трансформира този вид 
транспорт в мегаполиса 
и значително да улесни хо-
рата, които всекидневно 
пътуват с велосипед.

Надземната мрежа 
ще бъде изградена над 
съществуващата железо-
пътна система в Лондон 
и ще обхване над 220 км 
велоалеи. Те ще бъдат 
достъпни от 200 различ-
ни входни пункта и всяка 
линия ще има капацитет 
до 12 хил. велосипедисти 
на час. SkyCycle ще об-
хваща всички части на 
Лондон, дори и предгра-
дията, и  ще позволи лес-
ното придвижване на ми-

лионите пътници, които 
всеки ден използват този 
вид транспорт. Едно от 
основните предимства 
на тази система е, че ко-
лоездачите ще могат да 
се придвижват безопасно 
от едно място до друго, 
тъй като въздушните ко-
ридори ще са предназна-
чени единствено за този 
тип транспорт и няма да 
има странични опасности 
като коли, трамваи, хора 
и т.н.

За Книгата на рекорди-
те на Гинес може да кан-
дидатства проф. Бехрок 
Косневис от Университе-
та на Южна Калифорния. 
Проектираният от него 
гигантски 3D принтер 
Contour Crafting  издига со-
лидна бетонна постройка 
в рамките на 24 часа.

Роботът има дюза, от 
която подобно на паста за 
зъби се изстисква равно-
мерна струя бетон. Слой 
след слой бетонът бива 
нанасян с машинна прециз-
ност, оформяйки стабилна 
бетонна стена.

За строителството 
устройството следва 
триизмерни чертежи на 

бъдещата сграда, които 
се съхраняват в паметта 
на компютъра му. Така с 
помощта на технологията 

Contour Crafting машината 
е способна буквално за 
денонощие да изгради на-
пълно автоматично цяла 

Един от перспективните строителни материали 
– боите с наночастици, не е опасен. До този извод 
са стигнали след 42 месеца обстойно проучване из-
следователи от швейцарския технологичен инсти-
тут „Емпа”. В рамките на проекта на ЕС „Нанокъща” 
учените са си сътрудничили с научни организации от 
четири държави, както и с още толкова компании от 
строителния бранш. След техния анализ пред перс-
пективната иновация с особено силно присъствие 
при фасадните бои се откриват широки възможнос-
ти. Например покритие с примес на силициев двуокис 
практически не допуска вода до повърхността си, 
лесно се почиства,  не се драска и не се влияе от 
атмосферните условия. Наночастици от титанов 
двуокис, прибавени в боите, действат като фотока-
тализатори и могат да разграждат вредните емисии 
във въздуха. Полезно действие имат и микроскопич-
ните добавки от цинков оксид и железен оксид, които 
представляват препятствие пред ултравиолетово-
то излъчване, обяснява специалистката от „Емпа” 
Тина Кюнигер. 

Система от сензори за откриване 
на вредните вещества във въздуха са 
измислили учени от университета на 
провинция Саарланд, Германия. Тя иден-
тифицира кога замърсителите са пре-
калено много и автоматично включва 
устройствата за проветряване. Ино-
вацията ще намали наполовина разхода 
на електроенергия за захранване на ин-
сталациите. 

Специалистът по газови сензори от 
университета проф. Андреас Шютце е 
координатор на проекта Sensindoor, фи-
нансиран от Европейския съюз с 3,4 млн. 
евро и включващ усилията на учени от 
редица държави на Стария континент. 
Той обяснява, че системата е ориен-
тирана и към опазване на здравето на 
хората. В непроветрени помещение се 

отделят формалдехид от мебели, хими-
чески съединения от лепила, от моке-
ти и килими и почистващи препарати, 
бензол, ксилол… Всички те са опасни за 
хората, особено за малките деца и въз-
растните.

Системата улавя всички 

вредни съединения

В продължение на месеци по стените 
на тунела „Леополд II” в Брюксел бе нана-
сяно специално покритие от бетон, кое-
то намалява вредните емисии. В отсеч-
ка от 160 м бе монтирано и осветление, 
което да активира процеса фотоката-
лиза. За отдаваното изключително зна-
чение на експеримента говори фактът, 
че в проекта  PhotoPAQ на Европейския 
съюз участват учени от осем научни 
организации от пет държави на Стария 
континент.

Идеята на изследователите е, че при-
бавените към цимента специални добавки 
могат да се активират от осветител-
ните тела с ултравиолетово лъчение. 
Започва процесът фотокатализа, който 
специално в тунела в белгийската столи-
ца е намалил вредните вещества в експе-

рименталната отсечка с 4%, а в цялото 
двукилометрово съоръжение – с 12%. 

Изводите от продължилите близо три 
години опити, са, че вероятно в бъдеще 
тунелите ще бъдат изграждани с подобни 
покрития. Изследователите препоръчват 
използването на фотокатализатори като 
добавка към строителните материали 
за намаляване на ефекта от отделяните 
вредни емисии.

Експерименталният 

участък в тунела 

в столицата на Белгия

В грандиозния проект участват 
световноизвестни архитекти 

Бързо, безопасно, 

екологично и с панорама над Лондон

двуетажна постройка от 
основите до покрива.

За да работи, принте-
рът на къщи трябва да 
бъде инсталиран върху две 
успоредни релси, с чиято 
помощ да се движи при из-
граждането на бъдещата 
постройка. Освен това 
технологията, вградена в 
него, е толкова напредна-
ла, че позволява и създава-
нето на заоблени стени.

Ако строителите про-
явят интерес към ино-
вацията, Contour Crafting 
може да намали общите 
разходи по изграждането 
на постройки. Машината 
би била особено полезна 
и за строежа на сгради 
в области, пострадали 
от природни бедствия. 
Проф. Бехрок Косневис се 
надява, че вместо до за-
криване, технологията му 
ще доведе до отварянето 
на нови работни места в 
строителния бранш.

Суперпостижението 

на Contour Crafting 

 От „Емпа” демонстрират 

свойствата на новия материал 
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Обединените арабски 
емирства ще се сдобият с 
нов строителен шедьовър, 
сътворен от италианските 
проектанти от студиото 
Luca Curci Architects. Ми-
ниградът на брега на море-
то е кръстен Organic Cities.

Мегапроектът пред-
вижда жилищни, офис и 
хотелски части, търгов-
ски площи, както и зони 
за забавления и култура. 
Овалната архитектура и 
красивите сгради ще се 
превърнат в новия символ 
на района и ще привличат 
хиляди туристи годишно. 
Архитектурата представя 
развитието на съвремен-
ния мегаполис и идеята за 
обособяване на субцентро-
ве на територията на го-
лемия град.

Проектът има две ос-
новни части, включващи 
пет модернистични сгради 
с яйцеподобна форма, които 

са разположени на брега, и 
пет сгради с извита форма, 
разположени в морето. Зда-
нията на брега са свърза-
ни посредством пътища и 
паркинги на различни нива, 
докато частта в морето 
е достъпна по суша, море 
и въздух. Organic Cities е 
предвиден за 150 хил. души, 

като половината от пло-
щта е оставена за отво-
рени зелени пространства. 
За хотелска и СПА част са 
предвидени 800 хил. кв. м, а 
моловете, галериите и му-
зеите ще обхванат 6300 
хил. кв. м. Най-високата 
сграда ще се извисява на 
470 м.

çàãàçè
Властите във Валенсия и Венеция искат обезщетения 
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Понякога и гениални-
те творения могат да 
бъдат провалени заради 
некачествено изпълнение. 
Доказват го по безспорен 
начин няколко проекта на 
иначе световноизвестния 
архитект Сантяго Кала-
трава. Властите в испан-
ския град Валенсия заведо-
ха дело срещу него заради 
паднала мазилка от покри-
ва на футуристичния ком-
плекс „Град на изкуствата 
и науките”. 

Доводите на управата 
са, че осем години след за-
вършването на операта, 
която е част от грандиоз-
ното съоръжение, от покри-
ва й започват да се ронят 
парчета, а при силен вятър 
падат части от мозайката 
на фасадата на внушител-
ния и емблематичен за гра-
да комплекс. Поради тази 
причина са били отменени 

коледните празненства. 
Сградата е затворена за 
неопределено време.

Властите във Вален-
сия смятат, че Калатра-
ва трябва да си понесе 
отговорността за нека-
чественото изпълнение на 
мащабния проект. Според 
тях той трябва да въз-
станови щетите и да по-
крие други разходи, които 
биха могли да възникнат 

при нови строителни де-
фекти.

Малко след като съ-
дебният иск срещу архи-
текта бе внесен в съда, 
той обяви, че ще заплати 
щетите, оценени на около 
3 млн. евро. 

Операта е едно от се-
демте здания, които със-
тавят комплекса „Град на 
изкуствата и науките”, 
отворил врати през ок-

томври 2005 г. Покривът 
на бялата бетонна сграда 
е във формата на перо, ре-
ещо се над две раковини. 
Те са покрити с десетки 
хиляди плочки керамична 
мозайка, чиято повърх-
ност преди около година за 
първи път се напука. Спо-
ред специалисти това се 
дължи на лошо изпълнение 
на строителите. Изграж-
дането на един от сим-

Grove at Grand Bay е нов луксозен ком-
плекс, разположен на брега на Маями в 
САЩ. Футуристичният проект е на ар-
хитектурното бюро BIG Architects.

Двете 20-етажни сгради са усукани 
на 38 градуса около оста си с цел да се 
увеличи броят на апартаментите, които 
ще имат цялостна гледка към морето. 
Това е едно от основните предимства, 
тъй като тази панорама винаги се е 
смятала за лукс. Особеното е, че все-
ки апартамент е с височина 3,6 метра 
и това създава усещане за простор, а 
добавяйки и прозорците със същата ви-
сочина, се създава изключително добре 
осветено пространство. 

Живеещите в Grove at Grand Bay ще 
имат на разположение пет басейна, два 
от които ще се намират на последните 
етажи на сградите. Комплексът има и 
собствен СПА център, частна библио-
тека, фитнес и медицински център, дет-
ска градина, галерия, собствен асансьор 
до всеки апартамент, частен иконом и 
готвач. За озеленяването на площите 
около комплекса ще бъдат посадени 469 
дървета, както и над 15 хил. различни 
растителни вида.

Разположен е в престижен район на 
града, на няколко минути път от Саут 
Бийч, който се слави със своите заведе-
ния и богат нощен живот. 

Забавното кубче на Рубик е дало идея на испанския 
дизайнер Хавиер Лорет да създаде модерна артинста-
лация върху цяла сграда. Централата на компанията 
Ars Еlectornica в Линц, Австрия, е превърната в истин-
ска светеща играчка. Авторът е изградил специално 
дистанционно кубче контролер, което е свързано чрез 
Bluetooth с компютър в сградата. Устройството кон-
тролира цвета на хилядите светодиодни лампички по 
фасадата и ги кара да светят в точната позиция, на 
която е било преместено кубчето контролер.

Замисълът е хората да се срещнат с главоблъс-
каницата на Рубик в градска среда чрез модерна ар-
тинсталация, която освен забавление предлага и ди-
намично осветление в района. 

Всеки желаещ минувач може да се включи в инста-
лацията и да допринесе за нареждането на кубчето, 
представено чрез фасадата на сградата. Играта е 
по-трудна от реално кубче на Рубик, тъй като контро-
лерът е безцветен, а и освен това човек вижда само 
двете страни от сградата.

Цените на жилища-
та в Париж постоянно 
растат и наближават 8 
хил. евро за квадратен 
метър. Своеобразен ре-
корд наскоро постави 
сделка за самостоятел-
на квартира с площ 4,9 
кв. м за умопомрачител-
ните 82 500 евро, или 17 
хиляди за кв. м. 

Още по-зле са тези, 
които нямат пари за 
собствен дом. Наемите 
са солени, а неотдавна 
в 11-и район на френс-
ката столица стана из-
вестен факт, достоен 
за Книгата на рекорди-
те на Гинес. Квартира 
с площ 1,56 кв. м е била 
наемана цели 15 г. за… 
330 евро на месец. 

Но парадокси с на-
емите стават по целия 
свят. Миналата година 
Ангола и Чад задминаха 
Швейцария и Австра-
лия като най-скъпи дес-
тинации. Според кон-
султантската фирма 
Mercer най-много  стру-
ват апартаментите не 
в Ню Йорк или Лондон, а 
в Луанда, столицата 
на Ангола. След нея са 
Москва, Токио и Нджа-
мена,  главният град 
на Чад. За сравнение 
за месец четиристаен 
апартамент в Луанда 
може да се вземе за 
6500 долара, в Москва 
– за 4600, в Токио – за 
4513, а в Нджамена – за 
2245.

Амбицията е комплексът да се превърне в нов символ на ОАЕ 

волите на града струва 
повече от 1 млрд. евро, въ-
преки че първоначалната 
цена, определена от Сан-
тяго Калатрава, е четири 
пъти по-ниска. 

Делото, заведено от 
Валенсия, не е първият 
съдебен иск срещу Кала-
трава за лошо изпълне-
ние на съоръжения. През 
юни 2012 г. архитектът 
бе принуден да плати 3,3 
млн. евро на испанския 
град Овиедо, чиито вла-
сти също го бяха дали на 
съд, след като по време 
на строежа рухна част 
от конструкцията на 
център за провеждане на 
конференции. Недоволна 
от работата му остава и 
местна компания в  лоза-
ро-винарския район Алава, 
където по негов проект 
преди 12 г. е построена 
винарна с уникална кон-
струкция. Покривът й оба-
че тече и това пречи на 
поддържането на опреде-
лена влажност в сграда-
та. Собствениците искат 
от Калатрава обезщете-
ние 2 млн. евро. 

Сантяго Калатрава 

е известен с уникалната 
конструкция на творения-
та си. В творческата гил-
дия той е критикуван, че 
впечатляващите форми на 
сградите му са за сметка 
на функционалността. 
Доказателство за това е 
летището в Билбао. По не-
гов замисъл съоръжението 
прилича на птица. Когато 
го откриват през 2000 г. 
се оказва, че липсват ос-
новни неща като зала за 
пристигащи за сметка на 
уникалната структура. 

Властите в италиан-
ския град Венеция дадоха 
твореца на съд през ля-
тото на миналата година 
заради негов проект за 
мост над Канале Гранде. 
Те искат обезщетение в 
размер на 3,8 млн. евро. 
Мостът, който е първият, 
строен над Канале Гранде 
в последните 75 години, бе 
открит през 2008 г. Вене-
цианците недоволстват, 
че цената му е надхвърли-
ла три пъти предварител-
но договорените 4 млн. 
евро, както и че съоръже-
нието вече се нуждае от 
сериозен ремонт.

Комплексът във Валенсия е впечатляващ, 

но изпълнението… недотам
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Майкъл Уинслоу гостува за първи път в България
Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Майкъл Уинслоу, наричан Чове-
кът с 10 000 гласа, ще направи пър-
вото у нас stand-up комеди шоу на 
20 март в зала 3 на НДК. Предста-
влението на американския актьор 
ще е напълно автентично и за да се 
запази чарът му, няма да има дубли-
ращ превод. Лаещи кучета, ревящи 
джетове, трещящи картечници и 
престрелки, радио шумове и китар-
ни рифове – от гърлото на Уинслоу 
излизат всички звуци, които може-

те да си представите.
Майкъл е израснал като най-

малкото от шестте деца на се-
мейство, живеещо край самолет-
ната база „Феърчайлд”. Основното 
нещо, което правел, е да имитира 
самолети, реактивни двигатели и 
да копира звуците, които чува. Сам 
си създал въображаеми приятели – 
кучета, котки, тигри, камиони и... 
така до днес.

Първата му работа е в клуб, 
където изкарва пари, имитирайки 
китарата на Джими Хендрикс. След 
това бързо превзема комеди клубо-
вете в Лос Анджелис, а после идва 

и големият му шанс – „Полицейска 
академия“. Като сержант Мотор-
ната уста Майкъл е централна 
фигура и в седемте серии на коме-
дията, а впоследствие се превръща 
в основна фигура в звездния екип, 
озвучаващ култовите „Семейство 
Симпсън”, Family Guy и The Gremlins. 
Актьорът участва в разработката 
и на видеоигри за водещи компании, 
като им предоставя всички звукови 
ефекти.

Билетите за шоуто на Майкъл 
Уинслоу струват 45 лв. и могат да 
бъдат намерени в разпространи-
телската мрежа на Eventim.

Легендарната пе-
вица Тина Търнър ще 
издаде  албума  Love 
Songs, който включва 
нейните най-добри и 
най-обичани любовни 
песни. В колекцията са 
включени хитове като 
The Best, What’s Love Got 
To Do With It, When The 
Heartache Is Over, River 
Deep Mountain High и 
много други.

Тина Търнър е една от най-големите изпълнителки 
за всички времена, с невероятен глас, признат навсякъ-
де по света, и със знаменита кариера, обхващаща над 
50 години, през които тя често е наричана кралицата 
на рока. 

74-годишната певица официално е приета в рокен-
дрол залата на славата през 1991 г. По време на своята 
забележителна кариера печели международно признание 
и многобройни награди, продава над 100 милиона албума 
и сингли по света, а нейният собствен стил и могъщ 
глас и днес продължават да са вдъхновение за много 
млади изпълнители. 

За първи път в България се ор-
ганизира целогодишен филмов и 
фотографски проект, посветен на 
екстремните спортове. EZ FilmFest 
всеки четвъртък в кино „Одеон” 
ще предлага на зрителите чужди и 
български филми, посветени на екс-
тремните спортове, практикувани 
през всички сезони в различни кътче-
та по света от най-добрите атлети 

в момента.
Над 40 нови филмови заглавия 

обещават силни емоции от споде-
лената страст не само към ските, 
сноуборда, скейтборда, сърфа, уинд-
сърфа, кайта, кънките и други спор-
тове, но и към начина на живот - в 
близост до природата или в градска-
та среда „под ръка” с риска.

Преди всяка прожекция в галери-

ята на кино „Одеон” ще могат да бъ-
дат разгледани завладяващи кадри на 
български фотографи, чиято страст 
е заснемането на изключителните 
мигове, раждащи се с някой трик, с 
преодоляването на стихиите или в 
моментите на преклонение пред ве-
личието и красотата на природата.

Филмите и фотографиите ще 
се подбират според актуалните за 
съответния сезон спортове. Всеки 
трети четвъртък от месеца преди 
основния филм ще бъдат прожекти-
рани аматьорски клипове от Бълга-
рия, а изложените фотографии ще 
бъдат любителски.

В програмата на EZ FilmFest се 
предвижда и провеждането на срещи 
и демонстрации на различни теми. 
Във фоайето на киното, отново пре-
ди прожекцията, посетителите ще 
могат да се запознаят и да научат 
различни неща – от дребните трико-
ве при монтажа на клипчета до най-
важното при избиране на екипировка 
или хардуер - на специално организи-
раните уъркшопове. 

„Виждах приятелите 
си да започват стажове 
на адвокати и да пече-
лят добре. Трябваше да 
избирам. Да се забавля-
вам или да напиша кни-
гата, която исках да 
напиша? Реших да правя 
сандвичи за депутати-
те“, споделя талант-
ливият писател Жоел 
Дикер.

Той е роден в Женева 
през 1985 г., майка му е 
книжарка, а баща му - 
учител по френски език.

Изкарва си хляба като парламентарен аташе към 
Женевското учредително събрание, а през 2000 г. за-
вършва право. Винаги е имал слабост към писането. 
Защо обаче е решил да сътвори роман за Америка? 
„Опитах се да измисля французин, който отива в 
САЩ, но нищо не излезе. Накрая реших да пиша все 
едно съм американец.”

Историята в „Истината за случая „Хари Куебърт” 
ни среща с младия писател Маркъс Голдман. Той е 
издал успешен първи роман, след който преживява 
творческа криза - неспособен е да напише своята 
втора книга, която трябва да предаде на издателя 
си след няколко месеца. 

Крайният срок наближава, когато се случва нещо 
напълно неочаквано - неговият приятел и бивш уни-
верситетски преподавател Хари Куебърт - един от 
най-уважаваните писатели в страната, е обвинен, че 
през 1975 г. е убил петнайсетгодишната Нола Келер-
ган, с която е имал връзка. Убеден в невинността му, 
Маркъс зарязва всичко, за да отиде в Ню Хампшър и 
да проведе собствено разследване. 

„Американска схема” е 
третият филм от възхо-
да на режисьора Дейвид 
Ръсел. След боксьорската 
драма „Боецът” последва 
изключително успешният 
„Наръчник на оптимиста”, 
а сега американецът ни 
предлага най-мащабния 
си проект. Ръсел отново 
се фокусира върху герои, 
които се опитват да про-
менят живота си в процес 
на преоткриване.

„Това са филми за хора, 
чийто живот не е потръ-
гнал по начина, по който 
са искали”, обяснява той. 
„Дълбоко в тях е останало 
нещо мило, симпатично и 
в същото време сърцераз-
дирателно. Те прекарват 
времето в равносметка 
кои са и как ще намерят 
своя път да заобичат от-
ново живота. Тези образи 
имат чувството, че ли-
чността им се е разбила 
на парчета, и се чудят не 
само какво ще правят, а и 
как ще продължат да жи-
веят, как ще обичат от-
ново.”

„Американска схема” е 
базиран на случая ABSCAM 
от 70-те години - исто-
рия за агенти на ФБР под 

прикритие, които имат за 
задача да изкоренят ко-
рупцията от Конгреса на 
САЩ.

Брилянтният измам-
ник Ървинг Розенфелд 
(Крисчън Бейл) и негова-
та хитра и съблазнителна 
партньорка Сидни Просър 
(Ейми Адамс) са принудени 
да работят за неконтро-
лируемия агент на ФБР 
Ричи ди Масо (Брадли Ку-

пър). Федералният служи-
тел ги тласка в света на 
могъщите политически 
лобита и мафията в Ню 
Джърси, който е колкото 
пленителен, толкова и 
опасен. Джереми Ренър е в 
ролята на Кармин Полито 
– пламенен и непостоянен 
политик, който е притис-
нат между мошениците и 
федералните. В същото 
време непредсказуемата 

съпруга на Ървинг Роза-
лин (Дженифър Лоурънс), 
би могла да срине цяла-
та операция само с едно 
щракване на пръстите...

Дейвид Ръсел смята, 
че работата му като ре-
жисьор е да предизвика 
публиката да заобича ге-
роите въпреки техните 
грехове. „В крайна сметка 
аз се надявам публиката 
просто да се наслажда-
ва на времето, прекарано 
с героите. Но повече от 
всичко искам да се влю-
бите в тях. Най-хубавия 
комплимент, който някой 
може да ми направи, е след 
финалните надписи да 
каже: „Аз наистина обик-
нах тези хора, не исках да 
ги оставя”.
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Светослав Загорски

Има малко страхотни 
места по света, които ни 
позволяват да съчетаем 
плажовете и красивото 
море със ските и ослепи-
телния сняг във високите 
планини. Едно от тях се 
намира в Южна Испания. 
Ако отседнете за седмица 
в Аликанте – столицата на 
едноименната провинция, 

ще можете първия ден да 
се разхождате по най-кра-
сивата крайбрежна улица, 
а на другия да се качите в 
колата и след малко повече 
от 2 часа да се наслажда-
вате на изключителната 
природа в планината Сиера 
Невада. Наистина неверо-
ятно добра комбинация.

Предлагам обаче наша-
та разходка да започне от 
планината, която е втора-
та по височина в Европа, 
дълга е 90 км и хребетите 
й по невероятен начин се 
спускат към Средизем-
номорското крайбрежие, 
а след това да отидем в 
Аликанте, където са едни 
от най-красивите плажове.

Планината не трябва 
да се бърка с тази в САЩ, 
която носи същото име. 
Въпреки това Сиера Нева-
да е често използвана за 
снимки на уестърни през 
80-те години, главно от 
италиански режисьори. На 
нея се намира най-високи-
ят връх на Иберийския по-
луостров – 3478-метрови-
ят Муласен. Тук можете да 
се насладите на безбрежни 
панорамни изгледи, краси-
ва растителност, езера и 
термални извори. Заради 
неповторимата си приро-
да, минералните извори 
Ланхарон, както и заради 
многобройните си писти 
Сиера Невада е обявена 
за биосферен резерват 
от ЮНЕСКО и е защитена 
територия. През лятото 
можете да се впуснете на 
дълго пътешествие из хре-
бетите на тази планина и 
да посетите 

ледниковите езера  

Лагуна Алтера.

Те са разположени на 
3000 м височина и предла-
гат уникални гледки към 
околността. 

Но сега е зима и по-до-
бре ще бъде да използвате 
някоя от пистите, повече-
то от които са поне 3 пъти 
по-дълги от „Маркуджици-
те” и са осветени за нощно 
каране. Често тук се про-
веждат състезания, орга-
низирани от световната 
организация по ски. Плани-
ната разполага с 45 писти, 
добре организирана мре-
жа от лифтове и влекове. 
Сред по-новите атракции, 
които може да предложи 
Сиера Невада, е наемането 
на шейна, която се тегли 
от кучета. По този начин 
дори и да не сте скиори или 
сноубордисти ще можете 
да прекарате незабравими 
мигове в южните планински 
части на Испания. 

След спиращото дъха 
планинско приключение 

няма нищо по-приятно от 
срещата с морето. Али-
канте е вълшебно красив 
град на брега на Средизем-
но море - истински рай за 
почиващите и за любите-
лите на риболова, отдале-
чен на 125 км от Валенсия. 
Той е едно от най-важните 
средиземноморски приста-
нища, разположено в самия 
център на Коста Бланка.

Първото нещо, което 
правят всички туристи, е 
разходка по 

крайбрежната алея,

известна като Експла-
нада де Еспаня. По цялото 
й протежение от двете 
страни са засадени над 
400 палми, а самата тя е 
застлана с над шест мили-
она разноцветни мраморни 
плочки. Смятана е за една 
от най-прекрасните алеи 
в цялата страна и със си-
гурност най-красивата 
променада по Средизем-
номорието, включително 
и спрямо тази в Ница. В 

непосредствена близост 
до нея се намира плажът 
Постиге, който, въпреки че 
е в центъра на града, е из-
ключително чист.

С него е свързан и най-
известният от фестива-
лите в Аликанте, посветен 
на огньовете на свети 
Йоан. Извършва се по време 
на лятното слънцестоене. 
Трае седем нощи и се от-
белязва с многочасова заря 
от фойерверки. Около 90 
скулптури от папие маше, 
изработени от архитекти 
и художници, се издигат 
всяка година из целия град, 
за да бъдат зрелищно из-
горени в последния ден на 
празника по време на шоу-
то със зарята.

В края на разходката 
по плажа и по Експланада 
де Еспаня ще трябва да 
се обърнем към града и на 
първо място ще се сблъс-
каме с хилядолетната му 
история. Територията, на 
която днес е разположен 
Аликанте, е била обита-
вана от хора преди седем 
хиляди години. През 1000 г. 
пр. н. е. финикийски търго-
вци започват да пристигат 
на източния бряг на Испа-
ния, като основават малки 
пристанищни пунктове. Те 
обучават местните ибе-
рийски племена на грън-
чарство и на писменост. 
През III в. преди новата ера 
войските на Картаген и 
Рим се опитват да нахлу-
ят и да завземат контрола 

на Иберийския полуостров. 
Тогава е установено укре-
пено селище. Въпреки че 
картагенците завладяват 
голяма част от земята 
около Аликанте, римляните 
в крайна сметка властват 
дълго време над испанска-
та територия. 

Маврите управляват 
южната и източната част 
на Испания до XI в. През 
1246 г. градът е превзет 
от кастилския крал Алфон-
со X, но бързо става

част от Кралство  

Валенсия.

Придобива статут на 
кралско селище и е пред-
ставен във валенсианския 
парламент. Аликанте се 
превръща в основен тър-
говски пункт за износ на 
вино, зехтин, ориз, порто-
кали и вълна. В началото 
на XVIII в., след войната за 
испанското наследство, 
Аликанте влиза в период на 
дълъг упадък. Благодарение 
на риболовната индустрия 
и селскостопанската про-
дукция преодолява кризата.

В началото на XX в. 
настъпва нов период на 
разцвет. Политическите 
вълнения в края на дваде-
сетте години довеждат до 
победата на републикан-
ците, както и до абдика-
цията на крал Алфонсо XIII. 
Испанската гражданска 
война избухва през 1936 г. 
и Аликанте е последният 

град, който остава верен 
на републиканското пра-
вителство, преди да бъде 
превзет от войските на 
диктатора Франко през 
1939 г. При бомбардировки-
те над града загиват над 
триста жители. Годините 
под диктатурата на Фран-
ко са трудни. Въпреки това 
в средата на XX в. градът 
започва да се трансфор-
мира от индустриален и 
селскостопански център в 
туристическа дестинация. 
Мекият климат и красиви-
те плажове привличат все 
повече гости. Започва бум 
в строителството на хо-
тели и заведения. 

След смъртта на Фран-
ко Аликанте процъфтява 
като туристически град. 
Главната атракция е 

замъкът „Санта Барбара”,

 от който се открива 
гледка, спираща дъха. Пар-
кът „Лерета” е разположен 
в подножието на планината 
Бенакантил, точно по пътя 
към замъка. Друго любимо 
място за отдих на тури-
стите е Ел Палмерал.

В самия Аликанте тряб-
ва задължително да влезе-
те в базиликата „Санта 
Мария”. Тя e построена 
през XIV в. на място, къде-
то преди това се е издига-
ла главната джамия на гра-
да. Сградата е достроена 
в стил рококо и барок през 
XVIII в.

Музеите,  които си 
струва да посетите - ар-
хеологическия, както и 
този за изящни изкуства. 
Той е разположен в дворе-
ца „Гравина”, построен през 
1808 г. Там можете да види-
те картини и скулптури от 
XVI до XIX в. 

Кметството на Аликан-
те с часовниковата кула 
също привлича туристите, 
но още по-интересен е пла-
жът San Juan в близост до 
прочутия площад „Испания”. 
Интерес предизвиква и ма-
настирът Santa Faz, както 
и многото катедрали.  

Разбира се, накрая тряб-
ва да направите разходка из 
самия град, а най-доброто 
място е старата част, на-
речена на испански просто 
„Квартала” - El Barrio. Там 
има много красиви истори-
чески сгради, църкви и ка-
тедрала от XII в. Можете 
да хапнете и прочутата па-
еля, докато очите и душата 
се радват на красотата на 
Аликанте. 

Изглед към пристанището

Едно от езерата в Сиера Невада

Красивият зимен курорт

Прекрасната променада

Поглед от замъка към Средиземно море

Кметството с часовниковата кула 
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Railway projects under OP „Transport” for over BGN 1 billion 

The rehabilitation of the 
Pazardzhik – Stamboliiski 
railway line has started. It is 
part of the project “Moderni-
zation of the railway section 
Septemvri – Plovdiv” funded 
under the EU’s Transport Op-
erational Programme 2007 – 
2013. Minister of Transport, 
Information Technology and 
Communications Danail Pa-
pazov turned the first sod 
in the presence of Director 
General of the National Rail-
way Infrastructure Company 
(NRIC) Eng. Milcho Lambrev 
and H. E. Jose Luis Tapia, 
Ambassador of the Kingdom 
of Spain. The official cer-
emony took place at railway 
station Stamboliiski and ex-
cept the traditional blessing 
with holy water it included 

Eng. Chaikov, let us talk 

about road maintenance. 

What funds will you allo-

cate to it in 2014? What is 

the amount compared with 

that in 2013?

The amount is about 
BGN 107 million. It has bare-
ly changed since 2013. The 
amount includes funds for 
maintenance throughout the 
year – patching, placement of 
markings, signs and fences. 

What problems did RIA 

face in 2013? 

Normally, like all others, 
we experience difficulties 
because of lack of funds. 
The budget does not allow 
us to solve all problems with 

the road infrastructure in the 
country. I dare say that the 
experts of the agency know 
well their job and put every-
thing in order for us to real-
ize our plans. Our desire is to 
invest much more in the na-
tional road network because 
it needs funds. But this is not 
possible now so we try to dis-
tribute the money in the most 
effective way no matter how 
little it is. Our main concern is 
to ensure safety on the road 
for the people. 

I want to point out some-
thing very important. For the 
first time in a long time the 
agency finished the year with 
no obligations to business.  
I think the companies felt it. 

Under the “State Investment 
Loans” program were ac-
crued liabilities worth BGN 
40 million and BGN 50 mil-
lion and currently we owe not 
а penny. This can be consid-

ered as a success of RIA and 
the government because we 
would not have the opportu-
nity to settle if the necessary 
funds were not allocated 
from the Ministry of Finance.

Eng. Stefan Chaikov, Chairman of Road Infrastructure Agency: 

Operation “Joint efforts” 
has started to build engi-
neering facility along the 
Bulgarian-Turkish border 
near Elhovo. It is part of the 
government measures to 
curb immigration. Envisaged 
is improvement of 107 km of 
roads in the border area and 
construction of 37-km of wire 
fence with several rows of 
barbed wire in the intersec-
tion area between the villag-
es of Lesovo and Krainovo. 

Close to it will be located 
infrared cameras and dug 
into the ground seismic sen-
sors to signal about trespass-
ers. That became clear from 
the first annual press con-
ference of Defense Minister 
Angel Naidenov. “61 military 
men with 16 units specialized 
construction equipment are 
already on the track,” said 
the minister who presented 
the priorities of the depart-
ment for 2014.

“Stroitel” newspaper is successively recognized as the 
best print media in the industry. During a special ceremony 
in Stara Zagora the National Railway Infrastructure Com-
pany (NRIC) presented awards to the media reflecting the 
development of railway transport in 2013. “Stroitel” news-
paper was awarded in the category “Narrow specialist”. 
This is further recognition of the professionalism of the 
newspaper team. 

At the end of last year the National Association of Mu-
nicipalities in the Republic of Bulgaria distinguished the 
newspaper with an honorary award for the regular publica-
tion of topics related to problems of the regions. “Stroitel” is 
winner of the prize of the Ministry of Regional Development 
and Public Works for complete and accurate coverage of 
its activities for 2012. 

For the rubric “On target” the publication won the most 
prestigious annual award for media – of the Union of Ju-
rists and of the Supreme Judicial Council which is given 
for publication of legal topics and for accurate and objec-
tive reflection of the activities of the judicial system in the 
central press. 

37-km barrier to immigrants 

Successive award 
for „Stroitel” newspaper 

Over EUR 511 million for 67 cities under OP „Regions in Growth” 

EBRD expects growth of Bulgarian economy 

Over EUR 511 million are planned for the 67 cities by 2020 
under the new Operational Programme “Regions in Growth”.  They 
are divided into four levels depending on the number of population, 
economic development and budget.

Investments over BGN 1.35 billion in seven top projects should 
change the appearance of Plovdiv by 2020. This is set in the in-
tegrated plan for urban regeneration and development of the sec-
ond largest city in the country.  It was developed by a consortium 
“Plovdiv 2020”, which includes “Velder Consult”, “Bulplan”, “Altus”, 
“Rigel 99” and “Pauna”. Manager is the Deputy Mayor of the city 
Eng. Dimitar Katsarski. “Currently we are working on all projects 
and we are ready to begin according to the start of the operational 
programmes,” said Eng. Katsarski. Over BGN 391 million should 

come from all operational programs for the implementation of the 
projects. The remaining are from the municipal and state budget as 
well as a significant part of the business – in the area of economic 
development. 

The integrated plan provides three zones of influence. The first 
urban part has a predominantly social nature. “Fasting field” has the 
potential for economic development. The area around the central 
station is assigned to an area of high public importance. Each of 
these three areas concentrates in itself a great potential for future 
development which should be done by solving the urban problems. 
The developed programs for implementation of the plan are so 
spaced as to suggest the most intense concentration of interven-
tions around 2017, is set out in the development plan. 

The Magnificent Seven of Plovdiv changes the city by 2020 

In the economy of Bulgaria there are several indicators for 
sustainable development in 2013. This becomes clear from the 
January report of the European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD).

The expectations of EBRD coincide with the government 
forecast for economic growth of 1.8% in 2014. The export continues 
to improve but weak demand means that growth in 2013 was lower 
than the reported in 2012 by 0.7%. In the November forecast the 
institution expected growth of the Bulgarian economy to be 0.4%. 

EBRD believes that accelerating the growth will be driven by 
exports and a recovery in domestic private consumption. The fiscal 

deficit is under control and the government debt is among the 
lowest in EU. Inflation remains low but it reflects to some extent 
the reduction in utility prices last year which may have negative 
implications for future investment in the sector. 

According to the report, the average growth of the economies 
of Southeast Europe has significantly increased from 0.4% in 2012 
to the estimated 2% this year. The recovery is mainly due to higher 
exports and good agricultural harvest. Unemployment, however, 
remains too high in the region, which includes Albania, Bosnia and 
Herzegovina, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Montenegro, Romania 
and Serbia, the financial institution indicates.

the laying of a time cap-
sule as required by Spanish 
custom. The message for 
future generations contains 
newspapers from the day of 
groundbreaking and a piece 
of the rail which personally 
the minister put in. 

“With the start of the 
modernization activities of 
the section Pazardzhik – 
Stamboliiski all railway pro-
jects under the Transport 
Operational Programme are 
already in a process of imple-
mentation. Their total value 
is over BGN 1 billion and we 
will do everything possible to 
complete them in time – by 
the end of 2015. Within a 
month will start work on the 
entire section Plovdiv – Sep-
temvri. Thanks to the project 
in the region will be invested 
over BGN 300 million. The 
goal is by these funds not 

only to be improved the rail-
way infrastructure but also 
to be created new jobs and 
more opportunities for devel-
opment,” said Papazov. 

The modernization of the 
Pazardzhik – Stamboliiski 
railway line covers construc-
tion of 19 kilometers. Con-
tractor of the site is DZZD 
“IGA Railway Infrastructure”. 
The group includes Bulgarian 
company “Injstroyengineer-
ing- Transstroy” and Span-
ish companies GEA 21 and 
Arans Asinas. The value of 
the contract for design and 
construction is approximately 
BGN 66 million. Construction 
supervision is performed by 
consortium EPG - ET, com-
posed of Eltrans engineer-
ing - BM and Eisenbahn- und 
Bauplanungs GmbH – Ger-
many. Consulting services 
amount to BGN 8.1 million. 
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БоксФутбол

Художествена гимнастика

Тенис

Претендентът за нов шеф на 
ФИФА Жером Шампан, който беше 
и директор по международните от-
ношения в световната централа, ко-
ментира част от нововъведенията, 
които има за цел да наложи и които 
ще са от полза за играта.

„Трябва да направим всичко въз-
можно да помогнем на съдията. Смятам, че само капитаните 
на отборите имат право да говорят с рефера, а ако футболи-
стите започнат активно да протестират, то трябва да  пос-
ледва наказание, като топката се премести напред с 10 ярда 
(9,14 м), както е в ръгбито“, коментира французинът. Шампан 
допълни, че би било добре да бъде въведен и оранжев картон.

„Той ще се дава за фаулове, които са по-груби и не заслу-
жават жълт картон, но не са и за червен. Длъжни сме да 
използваме технологията“, допълни Шампан. Според него на 
световните първенства трябва да играят 32 отбора, а не 40.

Федерер ще се опита да елиминира световния номер 1 

Теодор Николов

Бившият номер 1 в све-
та Роджър Федерер се на-
ложи над Анди Мъри с 6:3, 
6:4, 6:7 (6), 6:3 и ще срещне 
световния номер 1. Фед се 
класира за 11-и пореден път 
на полуфинал в Мелбърн. 
От началото на тазгодиш-
ното издание швейцарецът 
не бе губил сет, но сега 
Мъри успя да му открадне 
един. В началото Роджър 
тръгна страхотно, спече-
ли първите два сета, но 
след това даде инициати-
вата на Мъри и не можа да 
затвори мача в три части, 
губейки третия сет след 
тайбрек с 6:8. В четвъртия 
обаче той бе безмилостен 
и се класира за следващата 
фаза на турнира. Така той 
взе реванш от шотлан-
деца за миналата година, 
когато двамата изиграха 
впечатляващ мач в полуфи-
налите, спечелен от Мъри 
в пет сета. С тази победа 
Фед експрес си осигури за 
33-ти път в кариерата си 

среща с лидера  

в световната ранглиста 

Рафаел Надал, 

който по-рано победи 
българина Григор Димитров 
с 3:1 сета. Това ще е 11-и 
сблъсък между Надал и Фе-
дерер на турнири от Голе-
мия шлем, а швейцарецът 
е загубил и двата мача, в 
които е играл срещу ис-
панеца на Australian Open. 

Най-добрият български 
тенисист изигра великоле-
пен мач срещу световния 
номер 1 на 1/4-финалите. 
Григор Димитров затрудни 
максимално именития си 
опонент, но също стигна 
само до сет. Той загуби 
двубоя с 1:3 след 6:3, 6:7(3), 
6:7(7), 2:6. Така Димитров 
поизпоти класния си съпер-
ник за четвърти път, но в 
крайна сметка опитът и 
този път възтържествува 
срещу таланта. Въпреки 
отпадането си 

Гришо се представи  

отлично в Австралия 

тази година и завоюва 
240 хил. долара и 360 точки 
за ранглистата, които ще 
го изкачат до рекордното 
19-о място. След двубоя му 
с Надал родният ни талант 
призна, че приема много 
тежко загубата. „Малко 
съм разстроен. Тежко е, че 
загубих такъв мач - първия 
ми четвъртфинал. С изли-
зането на корта не очаквах 
нищо друго освен победа. 
Разочарован съм. Няма да 
лъжа. Но в крайна сметка 
трябва да си взема поуки-
те от този мач и да про-
дължа напред”, коментира 
българинът.

Световният номер 1 
пък си призна, че голяма 
заслуга за победата му над 
Григор има късметът. Ма-
тадора наистина спечели 
с 3:1 сета, но в третия бе 
на ръба. Гришо имаше три 
сетбола, но не успя да се 
възползва от нито един. „В 
третия сет бях късмет-
лия. Измъчих се и ако не 
беше късметът, не се знае 
какво можеше да стане. 
Особено при единия сет-
бол Григор пропусна иде-
ална възможност. Беше 
много лесна топка за него. 
Последва още една грешка. 
Както вече казах, Григор 
има всичко, за да бъде но-
мер 1 в света. С играта 
си много напомня Роджър 
Федерер и ако продължи по 
този начин, еволюцията ще 
го прати на върха“, комен-

тира след двубоя испански-
ят ас. 

Надал благодари  

и на българските фенове, 

които не спряха да 
скандират името на Гри-
гор през целия мач. „Искам 
да благодаря на български-
те фенове, които създадо-
ха невероятна атмосфе-
ра. Днес беше тежък ден 
за мен, затова съм много 
щастлив, че стигнах до 
полуфинал“, каза още ис-
панецът в интервюто, 
което даде след края на 
мача. В кариерата си до 
този момент Григор има-
ше четири успеха срещу 
тенисисти от Топ 10 на 
световната ранглиста - 
два срещу Томаш Бердих 
и по един срещу Новак  

Джокович и Давид Ферер.
Макар че българинът 

не записа 5-ата си така-
ва, фактът е, че родният 
талант твори история, и 
това, че игра като равен с 
равен срещу номер 1 в све-
та, доказва, че бъдещето 
на Димитров е светло, а 
мястото му очевидно ще 
бъде сред големите в те-
ниса. 

Вече станаха ясни и 
всички полуфинални двойки 
при мъжете от Открито-
то първенство по тенис 
на Австралия. Предстои 
да се срещнат чехът То-
маш Бердих и швейцаре-
цът Станислас Вавринка, 
които за първи път дости-
гат финалната четворка в 
Австралия.

Номер 8 в света Ста-
нислас Вавринка подне-
се голямата изненада в 
турнира, надигравайки 
действащия шампион за 
последните три години на 
Откритото първенство на 
Австралия Новак Джокович 
в 5-сетово шоу.

Втората ракета на 
Швейцария се наложи с 
2:6, 6:4, 6:2, 3:6, 9:7 след 3 
часа и 59 минути и завърши 
мача с 51 уинъра, докато 
тези на Джокович бяха 45. 
Вавринка реализира и общо 

17 аса - с 10 повече от съ-
перника си, а непредизвика-
ните грешки и на двамата 
бяха изравнени - по 60. 

Томаш Бердих също  

се класира за първи път 

в кариерата си за полу-
финалите на Откритото 
първенство на Австралия 
по тенис. Поставеният 
под номер 7 Бердих победи 
третия в схемата Давид 
Ферер (Испания) с 6:1, 6:4, 
2:6, 6:4 след малко повече 
от три часа игра. 

28-годишният чех пла-
сира 10 аса и завърши с 
общо 43 печеливши уда-
ра срещу 30 на испанеца, 
който не успя да повтори 
най-доброто си класиране 
от миналия сезон, когато 
игра на полуфиналите. Фа-
ктът е, че дори и малко из-
ненадващ, този полуфинал 
може би няма да отстъпи 
по напрегнатост и емоции, 
сравнен с първия между На-
дал и Федерер. Истината 
е, че и двамата дебютанти 
в тази фаза са крайно мо-
тивирани и желанието им 
да покажат, че могат да 
надминат себе си, е огро-
мно. Очаква ни още много 
атрактивен тенис с марка 
Australian Open.

На второ място в подреждането 

остана Григор Димитров

Кубрат Пулев бе избран за „Мъж на годината 2013“. 
Боксьорът в тежка категория триумфира в класацията 
на „Дарик радио“, след като през изминалата година за-
пази статута си на непобедим спортист – 19 успеха в 
19 мача. Кобрата събра 63,4% от вота за челното място.

От трети опит Пулев успя да стигне до първото 
място в класацията, след като през 2011-а остана на 
4-то място, а през 2012-а също бе част от Топ 3. 

На второ място в подреждането остана Григор Ди-
митров. Първата ракета на България събра 24,8% от 

вота. Гласуването приключи на 10 януари - дни преди ха-
сковлията да започне да пише славни страници в исто-
рията на българския тенис на Откритото първенство 
на Австралия, където достигна до четвъртфиналната 
фаза. 

Негово Светейшество Неофит - патриарх Българ-
ски и митрополит Софийски, бе първоначалният водач 
в гласуването, но на финала остана на трета позиция с 
11,8% от гласовете.

Симона Пейчева обяви прекра-
тяването на спортната си кариера. 
Това решение гимнастичката взима 
за втори път, след като се оттегли 
от професионалния спорт през 2008 г. 
Тя се върна в играта миналата година, 
но въпреки усилените тренировки не 
беше включена в състава на нацио-
налния отбор по художествена гим-
настика на България за 2014 г., което 
я е накарало окончателно да прекрати 
спортната си кариера. На специална 
пресконференция 28-годишната гим-
настичка разясни подробностите око-
ло взетото решение.

„През изминалата година вложих 
изключително много усилия, за да се 
върна във формата, в която бях преди 
5 години. Когато уведомих общество-
то и федерацията за решението си да 

се завърна преди една година, по-голя-
мата част от хората бяха скептично 
настроени. Те не вярваха, че мога да 

си върна формата от Пекин, но аз съм 
достатъчно голяма, за да защитавам 
интересите си, и неведнъж съм за-
щитавала интересите на България“, 
коментира Пейчева. 

Тя заяви, че така и не е усетила 
желание от ръководните органи на 
федерацията по художествена гим-
настика дори да видят или преценят 
какво е постигнала вследствие на 
тренировките си. Симона смята и 
че не е била оценявана обективно по 
време на контролното състезание за 
влизане в националния отбор, което 
се проведе в края на 2013 г. След като 
се отказа от спорта през 2008 г., Си-
мона Пейчева се изявяваше основно 
като телевизионна водеща. Към този 
момент тя планира да работи в сфе-
рата на художествената гимнастика.

Национал-
ните отбори 
н а  Бъ лг ари я 
и Беларус ще 
изиграят прия-
телска среща 
на 5 март. Два-
та тима ще 
премерят сили 
на Националния 
стадион „Васил 
Левски“, съобщиха от пресцентъра на Българския футбо-
лен съюз. Договорката бе постигната между футболните 
федерации на двете страни. Началният час на срещата 
ще бъде обявен допълнително. За последно двата отбо-
ра играха един срещу друг на 10 август 2011 г. в Минск, 
отново в приятелска среща. Тогава Беларус победи с 1:0, 
а единственото попадение в мача бе дело на Владислав 
Стоянов в собствената му врата.

2013”



38 СТРОИТЕЛ СТИЛ петък, 24 януари 2014

В следващия брой 
очаквайте

ЕДНО ВРЕМЕ 

ОБЩИНИ

ИНТЕРВЮ
Християн Кръстев, изп. директор 
на „Холдинг БДЖ” ЕАД: 

Състоянието на 
компанията се подобрява

Арх. Фридрих Грюнангер 
създава в София 
„Малката Виена”

   
Коректор Румяна Стефанова
Превод Емилия Пищалова
Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова
Технически секретар  Калоян Станчев    
Уредник Мартин Жлябинков
Юридически консултант  Адвокатска кантора „Трандев и Вангелова“ ООД, тел.: 988 05 57 
Счетоводство Надежда Сумрова

Редакционни телефони:  806 24 22; 0884 20 22 57 

www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com

Адрес – София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4      Разпространение:

Печат – „Печатница София“ ЕООД       „Български пощи“ ЕАД

ИЗДАТЕЛ „СТРОИТЕЛ“ ЕАД

СЪТРУДНИЦИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова - ОП-Варна, Мариана Иванова - ОП-Видин, Анелия Кулинова - ОП-Пазарджик, Донка Митева - ОП-Сливен, Даниела Димитрова- 
Йовчева - ОП-Ямбол, Илия Михайлов - ОП-Добрич, Радослава Пенкова - ОП-Враца, Наталия Новкова - ОП-София, Василена Димова - ОП-Русе, Роза Никова -  
ОП-Кюстендил, инж. Николинка Стоянова - ОП-Плевен, Юлия Фисинска и Теменужка Бодурова - ОП-Смолян, Петър Терзиев - ОП-Стара Загора

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Венелин Терзиев - председател

инж. Иван Бойков 

инж. Венцислав Недялков

Прокурист - Главен редактор  Ренета Николова 

Редактори  Свилена Гражданска, Невена Картулева 

Репортери  Мартин Славчев, Людмил Митакев, 
 Десислава Бакърджиева, Мирослав Еленков 

Фоторепортер              Денис Бучел 

Сайт                                           Теодор Николов, Калина Петкова

Специални кореспонденти Емил Христов, Елица Илчева,  

 Георги Сотиров, Лили Христова

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Я

МАРШРУТИ

Сапарева баня – 
малък модел на 
красива България

Белфаст – приказната 
ледена столица на 
Северна Ирландия 

точно преди година, сега от аме-
риканската компания дадоха нови 
разяснения за модернистично-
то луксозно возило. Директорът 
на отдела за дизайн на фирмата 
разясни наскоро използваната мо-
дерна технология за 3D сканиране 
чрез структурирана светлина, с 
помощта на която е бил създаден 
прототипът. Elmiraj представлява 
грандиозно купе, което черпи вдъх-
новение от класическия Eldorado 
от 1967 г., както и от концепту-
алния Ciel.

Отпред доминира масивна-
та решетка, в центъра на която 
стои логото на Cadillac. Купето 
има преден капак с отвори за въз-
дух, вертикални предни фарове, 
както и 22-цолови лети джанти 
с карбоново-керамични спирач-
ки. Футуристичният интериор 
е чудесно екипиран със спортни 

седалки от камилска кожа и спе-
циално бразилско дърво. Моделът 
има издължена централна конзола, 
модерна инфоразвлекателна сис-
тема и 10-инчов сензорен екран. 
Под дългия преден капак се крие 
битурбо 4,5-литров V8 двигател 
с мощност от 500 конски сили и 
въртящ момент от 678 Нм.

Конкуренцията от Европа  

в супертехнологиите

От Стария континент кон-
куренцията е ясна – „Мерцедес”, 
БМФ, „Пежо”, „Рено”, ФИАТ. В над-
преварата обаче се включват все 
нови и нови играчи. Германците от 
Rinspeed са известни със своите 
смели проекти за концептуални 
коли. Традицията, изглежда, ще 
бъде спазена и на автомобилно-
то изложение в Женева през март 

2014 г. Там креативният автомо-
билен тинк-танк ще покаже новия 
си модел на напълно автоматизи-
рана кола, която няма нужда от 
шофьор.

XchangE е реалност, която 
може да съществува в едно бъде-
ще, в което автоматизираното 
управление е стандарт. Зато-
ва от Rinspeed са се фокусирали 
върху интериора, който ще поз-
воли на водача да се занимава с 
най-различни неща, които днес са 
немислими – включително и да си 
подремне.

В крайна сметка пътуването 
в безпилотна кола няма да изисква 
от мен да се взирам непрекъснато 
в екрана, но ще ми позволи да пре-
карвам времето си по-пълноценно, 
е убеден шефът на иновативната 
компания Франк Риндеркнект. 

Това е причината XchangE, 
която на външен вид прилича на 
супер автомобила Model S наTesla, 
да разполага с въртящи се луксоз-
ни седалки, подобни на тези в биз-
нес класата на самолет.

Самите седалки ще могат да 
се накланят назад до напълно лег-
нало положение, а воланът да се 
премества в средата на арматур-
ното табло, така че да не пречи 
на пътниците. Така, докато пъту-
ваме със скорост над 100 км/ч, ще 
можем да се излегнем удобно и да 
гледаме филм, да сърфираме в мре-
жата или просто да подремнем.

За момента концепцията 
Rinspeed изглежда напълно не-
приложима на практика. От една 
страна, съществуващите безпи-
лотни автомобили все още изис-
кват активното внимание на шо-
фьора, който трябва да се намеси 
в случай на нужда. От друга стра-
на, този тип технологии са толко-
ва нови, че мнозина от шофьорите 
едва ли биха доверили живота на 
пътниците изцяло на решенията 
на машината. И все пак, като че ли 
бъдещето ни намига чрез подобни 
решения.

Corvette StingrayСедмото поколение 

Corvette Stingray засега е номер едно 

в световната ранглиста

Людмил Митакев

Новият Chevrolet Corvette 
Stingray беше обявен за автомо-
бил на годината на състоялото се 
през януари международно автоиз-
ложение в Детройт. По този начин 
футуристичният модел поведе в 
световните класации за суперав-
томобили през 2014 г. Дали ще из-
държи през оставащите месеци, 
не е известно, но церемонията по 
награждаването беше двоен удар 
за Chevrolet, тъй като друг авто-
мобил на компанията - Silverado, 
беше избран за всъдеход на годи-
ната. За General Motors, която е 
собственик на марката, титла-
та е продължение на възходящо-
то развитие. Миналата година за 
номер едно беше обявен моделът 
Cadillac ATS.

Седмото поколение Corvette 
Stingray, чиято начална цена за-
почва от 51 999 долара, може да 
ускорява от 0 до 100 км/ч за едва 
3,8 сек. Автомобилът е много по-
мощен от своя предшественик 
и разполага с 460 конски сили и 
6,2-литров V-8 двигател. В дизай-
на му е включен електронен сгъ-
ваем покрив, който може да бъде 
вдиган или спускан дори и в движе-
ние, стига скоростта да не е над 
48,2 км/ч. 

По време на международното 
изложение за потребителска елек-
троника CES 2014 г. в Лас Вегас 
компанията обяви, че оборудва 
всички свои модели с високоско-
ростен 4G интернет, което дава 
на потребителите много по-бърз 
достъп до мобилни приложения и 
услуги. Новата система идва и 
с вградена Wi-Fi „гореща точка”, 
позволяваща на пътуващите да 
споделят интернет връзката към 
смартфони, таблети или лаптопи.

Първата версия на Stingray де-
бютира през 1963 г.

Суперзвездата на Chevrolet е 
следвана непосредствено от друг 
герой на General Motors. Въпреки 
че концепцията за Cadillac Elmiraj 
беше представена пред медиите 

Футуристичният модел 

на Rinspeed

Cadillac Elmiraj  залага 

на модернистичен 

дизайн със седалки 

от камилска кожа и 

акценти от бразилско 

дърво

стоянието на

Ф
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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

И тази година  
снегът ни изненада. 
Няма го.

***

Кашон с ракия  
държи за заложници  
вече втори ден  
младо семейство  
от Перник...

На второ място, 
много повече 

хора поучават 
информация за 

даден търг.
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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!

Harmony Suites 2 - кк Слънчев бряг


