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Министерският съвет включи в законодателната си програма законите за устройственото планиране и за 
инвестиционното проектиране и строителството. Нормативните актове трябва да са готови до средата на годината

Емил Христов
Ренета Николова 

Представяне на информация за изпълнение на 
решението на Общото събрание на Камарата на 
строителите в България за изработване на проекти 
на нов Закон за устройство на територията и на за-
кон за строителството, изготвени от работната 
група към Камарата, е сред основните точки в днев-
ния ред на заседанието на разширения УС на КСБ, 
което се провежда в Хисаря. На него инж. Светослав 
Глосов, председател на УС, ще представи основните 
текстове в документите. Предложенията за норма-
тивни актове са изпратени на членовете на съве-
та, областните председатели, както и на арх. Иван 
Данов, министър на инвестиционното проектиране.    

Същевременно стана ясно, че правителството 
е включило в законодателната си програма зако-
ните за устройственото планиране и за инвести-
ционното проектиране и строителството, като 
те трябва да са напълно готови до средата на 
годината. Проектите ще бъдат подготвени от 
министър Иван Данов и екипа му. Информацията 
бе съобщена на редовното седмично заседание на 

кабинета, на което беше приета законодателната 
му програма за първото полугодие на 2014 г. 

Целта на изготвените нормативни актове в 
сектора е създаване на честна и конкурентна па-
зарна среда чрез намаляване на административна-
та тежест, бюрократичните процедури, повиша-
ване на солидарността между фирмите в бранша, 
въвеждането на типови документи и процедури, 
регулиращи взаимоотношенията между участни-
ците в строителния процес.

Разширеният УС прие отчетите за дейността 
на секциите на Камарата, както и отчета за дей-
ността и годишния финансов отчет на „Вестник 
Строител” ЕАД. УС избра нов съвет на директо-
рите на дружеството. Членът на Изпълнително-
то бюро на УС инж. Пламен Пергелов бе избран за 
председател, а за членове на съвета - инж. Иван 
Бойков и инж. Любомир Качамаков.

В дневния ред на заседанието са и избор на 
председател на Комисията по професионална ети-
ка, сформиране на работна група за изготвяне на 
промени в Кодекса за професионална етика и др.  

Още за решенията на УС - в следващия брой на 
в. „Строител“.

Нов облик на Варна 
за 687 млн. лв. 
до 2020 г.
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Главната ми цел е 
постигането на 
конкретни резултати 
в борбата с корупцията

Бойко Великов, 
директор на ЦППКОП:
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ИЗ „ИСТОРИЯТА 

 НА ЕДНА ШКАРПА” - II

Проектът по Програмата за развитие 
на селските райони беше за пълен инжене-
ринг. Щяхме да работим за реновирането 
на църквата и читалището в близко село. 
А културното средище беше едно такова 
особено… Нямаше си читатели, защото 
го бяха превърнали във фондохранилище на 
Народната библиотека. Библиотекарката 
- хубаво, интелигентно момиче, контакту-
ваше само с… фишовете заявки от София.

От наема за помещенията тя с разпо-
реждане на кмета, пенсиониран полковник 
от закритото преди години ракетно по-
деление в гората над селото, купи четири 
компютъра и ги оборудва с камери и ми-
крофони за Skype. Така една от празните 
стаи „живна”. Сутрин момичето помагаше 
на бабите да гледат и говорят с внуците 
си в Америка.

Радост.
Нейния труд нашият ръководител 

оцени бързо и по достойнство. Когато 
имахме шумна работа по читалището с 
подвижната бетонобъркачка, с къртача 
и с бормашините и полуглухите баби не 
можеха да чуват чадата си, той ги изкар-
ваше навън в нашия фургон, където беше 
инсталирал лаптопа си.Така връзката със 
света не прекъсваше и за час.

Работата ни спореше. Сменихме по-
кривната конструкция и инсталациите, 
прередихме керемидите. Монтирахме 
нова дограма, направихме и топлоизола-
циите, както бяха заложени по проекта. 

Хубави хора се оказаха селяните. За-
белязахме даже, че бабите са се „оборуд-
вали” с еднакви торби, от чулове за коне, 
които по тези места бяха изчезнали преди 
петдесетина години. 

В тях слагаха по три цепеници, кога-
то идваха да говорят през компютрите. 
И печката в „залата” бумтеше.

Оказа се, че яко са „бумтели” и две… 
сърца. На нашия ръководител, който пре-
ди две години се дипломира във висшето 
строително училище, и на библиотекар-
ката, която завършваше английска фило-
логия и правеше дистанционно паралелна 
дипломна работа за втора тапия от уни-
верситета в… Охайо. Явно, двамата бяха 
намерили допирни точки. Особено след 
като нашият инженер донесе от София 
и подари на библиотекарката 12-те тома 
събрани съчинения на Теодор Драйзер.

И затова, когато след три месеца 
вече завършвахме строителните рабо-
ти (изградихме и камбанария към църква-
та...), стана ясна датата на сватбата. 
Тогава селото се преобрази. Това щеше да 
е първата венчавка от 20 години време. 

Тя стана в подновената вече църква, 
а кметът - като бивш офицер от Българ-
ската армия, беше „изкомандвал” бабите 
да оплетат с цветя от дворовете си спе-
циално скованата за целта арка.

После селяните я пренесоха в края на 
стогодишната шкарпа, яка зидария на от-
колешните дюлгери от Шоплука. Тя пазеше 
селото от злите намерения на р. Габра. 
Младоженците минаха по шкарпата, за-
станаха под арката, където о.з. полковни-
кът „дръпна” кметското си слово.

После „три дена яли, пили и се весели-
ли…”. И така беше като в приказка.   

От тухларната 
Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Мартин Славчев

Работодатели и синдикати не успяха 
да излязат с обща позиция относно про-
ектозакона за изменение и допълнение на 
Кодекса на труда, внесен от депутата 
от „Атака” Магдалена Ташева и други 
народни представители. Предложените 
промени бяха обсъждани по време на На-
ционалния съвет за тристранно сътруд-
ничество (НСТС). Измененията правят 
опит за неясно формулиране на солидарна 
отговорност за задължения при забавено 
изплащане на трудови възнаграждения, 
обезщетения и други плащания по КТ. С 
новите ал. 1 до ал. 4 на чл. 245 от КТ, в 
обхвата на работодателската отговор-
ност се включва и тази на собственици-
те на юридическото лице – работодател, 
както и на длъжностни лица, които са 
отговаряли за управлението и контрола 
на предприятието в периодите на нат-
рупване на задълженията. 

„При над 350 хил. действащи предпри-
ятия в момента една нищожна част от 
тях – под 1%, имат затруднения, довели 
до големи забавяния в изплащане на запла-

ти. А умисъл има само в отделни случаи. 
Причините могат да бъдат различни – не-
плащане от клиент, от държавата и т.н.”, 
заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил 
Велев.   

БТПП и КРИБ също не подкрепиха пред-
ложените промени в Кодекса на труда.

Синдикатите от своя страна частич-
но одобриха законопроектa. 

„Министерството на труда и социал-
ната политика подкрепя идеята за нами-
ране на комплексен подход за изплащане 
на възнагражденията на работниците и 
служителите при положен труд”, заяви ми-
нистър Хасан Адемов. 

На заседанието на НСТС беше избран 
заместник-председател на съвета от 
страна на работодателите. За поста, 
който се заема на ротационен принцип, 
беше предложен председателят на АИКБ 
Васил Велев.

В началото на срещата вицепреми-
ерът и министър на правосъдието Зина-
ида Златанова благодари на социалните 
партньори за активната им позиция по 
проекта на нов Наказателен кодекс. 

От началото на данъчната кампания На-
ционалната агенция за приходите е събра-
ла близо 13,6 млрд. лв. приходи от налози и 
осигуровки. Това е със 126 млн. лв. повече от 
планираното през 2013 г.

Най-много средства са събрани от данък 
добавена стойност – с 50 млн. лв. повече от 
заложените. Преизпълнена е и планираната 
сума от корпоративни данъци с 30 млн. лв. 
Общо от тях са влезли в хазната 1,5 млрд. лв. 

При осигурителните вноски също се от-
чита рекордно изпълнение. Постъпленията 

от тях са близо 6 млрд. лв. 
Националната агенция за приходите от-

чита известно изоставане от прогнозите 
за данъка върху доходите на физически лица. 
Процентът на изпълнение при него е 95,4. 
Причината е промяна в единната сметка, 
която влезе в края на миналата година. Фа-
ктът е, че вноските за данък върху доходите 
са били 11, а не 12. От НАП изчисляват, че 
ако се елиминират измененията в законода-
телството, през 2013 г. данъчните щяха да 
съберат 1,2 млрд. лв. повече спрямо 2012 г. 

Бизнес климатът у нас значително се 
е подобрил през януари т.г. Това показват 
данни на Националния статистически ин-
ститут. Показателят за бизнис климат  
се е качил с 4,6 пункта в сравнение с де-
кември 2013 г. От НСИ посочват, че това 
се дължи на по-благоприятните мнения на 
ръководителите на всички наблюдавани 
отрасли. 

Строителството има най-голям ръст 
с 6,6 пункта. Промяната се обяснява с 
очакваното увеличение на поръчките в 
сектора. По този начин компаниите ще 
могат да активизират дейността си в 
краткосрочен план.

Показателят за бизнес климата в про-
мишлеността се е покачил с 5,4 пункта 
спрямо предходния месец. Фирмите имат 
по-добри очаквания за развитие през 
следващите шест месеца. По-песимис-
тични са прогнозите за износа.

Във връзка със стартирането на строителството на обект   
„Център за рехабилитация „Преображение“, м. Св. Богородица, гр. Сапарева баня, 

и поетия социален ангажимент
фирма „Болкан Кънстракшън“ АД – главен изпълнител,

ОТПРАВЯ ПОКАНА
към работници, бригади и строителни фирми от региона, вписани в Централния про-
фесионален регистър на строителя, да изявят своето желание за работа на обекта. 
Моля кандидатите да представят референции за изпълнени професионално, в срок 
и в съответствие с нормативните изисквания обекти, ценови предложения за видове 
работи, които биха могли да изпълняват, както и данни за ресурсните си възможности.

П О К А Н А

Тел.: +359 2 850 51 49
Факс: +359 2 850 45 90

За контакти:  Инж. Зарко Мъхов – тел.: + 359 888 17 77 88
Инж. Ева Александрова – тел.: + 359 882 40 90 68
Е-mail: office@bolkanconstruction.com
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1100 проекта за финансиране по публичната инве-
стиционна програма „Растеж и устойчиво развитие 
на регионите“ са подали общините. Стойността им 
е 2,193 млрд. лв. Въпреки че средствата, отпуснати 
от държавния бюджет, са едва 500 млн. лв., от които 
местните власти могат да разчитат на 350 млн. лв., 
активността на общините заслужава адмирации. Тя 
е показател, че местните власти имат яснота за 
приоритетните им обекти и реална готовност да 
стартират ремонти на пътната мрежа, на учебни, 
социални и културни сгради, обновяване или строи-
телство на стадиони и т.н. (Виж. стр. 12-13.) Има и 
иновативни идеи. 

Всичко това говори, че общините работят и 
търсят начини да осигурят средства за подобря-
ване на средата в населените места и за привлича-
не на инвеститори, което пък означава работа за 
строителните компании. Проектите са с различен 
обем, т.е. и малките, и големите фирми ще могат 
да кандидатстват за поръчки. Това ще доведе до 
разкриване на нови работни места, което е една от 
основните цели на новата програма. Сега предстои 
междуведомственият съвет да оцени предложения-
та и да обяви първите одобрени проекти, за които 
в. „Строител“ ще информира своите читатели.  

Заводът ще генерира 13 000 т компост и 600 MWh годишно

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

100 ÄÓÌÈ
Свилена Гражданска

Елица Илчева

„Два са знаковите про-
екти, с които България 
показа, че заслужава до-
верието на Европейската 
комисия. Първият очаква-
но е софийското метро, 
което ЕК дава за пример 
за успешно и прозрачно 
усвояване на европейски 
средства. Вторият е ин-
сталацията за отпадъци-
те на София. От 2008 г. 
досега няколко премиерски 
и кметски екипа работиха 
по него и сега резултати-
те се виждат.“ Това заяви 
кметът на Столичната 
община Йорданка Фандъ-
кова при представянето 
на инсталацията за биоло-
гично третиране в Хан Бо-
гров, с която на практика 
се завършва първата фаза 
на проекта за изграждане 
на интегрирана система 
от съоръжения за трети-
ране на битовите отпа-
дъци на София. От една 
година е готово и депото, 
а напролет се очаква да 

започне и реалното стро-
ителство на завода за от-
падъците.

На представянето на 
съоръжението присъства-
ха министърът на околна-
та среда и водите Искра 
Михайлова, бившият пре-
миер Бойко Борисов, как-
то и депутати, общински 
съветници и представи-
тели на Европейската ин-
вестиционна банка, която 
участва във финансиране-
то на проекта.

Компостиращата ин-
сталация в Хан Богров има 
две отделни технологични 
линии - за третиране на 24 
хил. т зелени отпадъци го-
дишно и 20 хил. т биоотпа-
дъци от домакинствата и 
търговските обекти в Со-
фия. Полученият компост 
ще се продава, а получени-
ят биогаз ще се ползва за 
производство на електри-
ческа и топлинна енергия.

Проектът се  осъ -
ществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна 
програма „Околна сре-
да” 2007-2013 г. и заем 
от Европейската инвес-
тиционна банка. Дого-
ворът за проектиране и 
строителство за над 46 
млн. лв. беше сключен на 
5 юни 2012 г. с германско-
българския консорциум 
„Егерсман & Ко”. Общата 
стойност на инсталаци-
ята след завършване на 
обекта е 42 млн. лв. 

„Модернизацията на 
процеса на управление на 
отпадъците в България 
върви бавно, търпим на-
казателни процедури, но 
събития като днешното 
увенчават усилията ни с 
успех. Имаме постижения, 
които можем да покажем. 
Имаме модерни съоръже-
ния“, каза министър Ми-
хайлова. Тя посочи, че само 
с добра работа, координа-
ция, разбиране и подкрепа 
между местната власт 
и управляващите органи 
може да се реализира та-
къв проект. 

Висшият експертен екологичен съ-
вет към МОСВ (ВЕЕС) взе единодушно 
решение за одобряване на проекта за 
„Морски газопровод „Южен поток” – 
български участък”. Това съобщиха от 
пресцентъра на ведомството.

ВЕЕС разгледа инвестиционно пред-
ложение с възложител „Саут стрийм 
транспорт БВ“. Тръбите на газопро-
вода ще бъдат положени на морското 
дъно. За пресичане на брега при плажа 
Паша дере е избран безизкопен метод. 
При съоръженията на сушата българ-
ският участък на морския газопровод 

се свързва с приемен терминал, който 
е част от системата „Южен поток“ на 
територията на страната ни. 

На заседанието на Висшия експер-
тен екологичен съвет бяха обсъдени 
основните характеристики на инвес-
тиционното предложение, анализи-
те и заключенията на експертите, 
изготвили доклада за ОВОС и ДОСВ. 
Предложени бяха редица условия и 
мерки с цел предотвратяване или на-
маляване на вредните въздействия 
върху околната среда от реализаци-
ята на проекта.

Мирослав Еленков

Споразумение с кон-
кретни срокове и пара-
метри за изграждането 
на газова връзка между 
България и Турция ще бъде 
подписано през март. Това 
стана ясно на брифинг 
след срещата на минис-
търа на икономиката и 
енергетиката Драгомир 
Стойнев с турския му ко-
лега Танер Йълдъз.

По думите на минис-
тър Стойнев до две го-
дини газопроводът може 
да бъде изграден. От бъл-
гарска страна той ще се 
строи от „Булгартрансгаз“ 
ЕАД, а от турска - ще бъде 
избрана частна фирма в 
съответствие с правната 
рамка на южната ни съсед-
ка. Дължината на тръбата 
се предвижда да е 114 км. 

„България е страна със 
стратегическо значение 

за нас“, заяви министър 
Танер Йълдъз. Той изрази 
подкрепа за изграждането 
на проекта „Южен поток“, 
като коментира неговата 
важна роля за доставките 
на природен газ за страни-
те от Европа. По неговите 
думи строителството на 
газопровода между Бълга-
рия и Турция ще доприне-
се за икономическия рас-
теж и на двете държави. 

Министър Йълдъз също 
така обяви, че ще търсят 
съдействие от България 
за развитие на ядрената 
енергетика в Турция. „Би-
хме желали да увеличим и 
доразвием съществува-
щия капацитет за износ 
на електрическа енергия 
от страната ви“, допълни 
още той. 

По време на срещата 
двамата министри обсъ-

диха и създаването на съв-
местно дружество между 
Националната електри-
ческа компания и турски 
представител за износ на 
електроенергия. Тя ще е 
регистрирана в южната 
ни съседка. 

Снимка авторът
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Вестник „Строител“

„Фалшивите продукти 
са спирачка за икономиче-
ската конкурентоспосо-
бност и растеж в Евро-
пейския съюз, като заради 
тях всяка година се губят 
стотици хиляди работни 
места.” Това заяви вицепре-
зидентът на ЕК Антонио 
Таяни в Рим на конферен-
цията на високо ниво „Про-
тиводействие на фалши-
фицирането и възраждане 
на икономиката”, която се 
проведе в сградата на сена-
та. Той припомни, че обемът 
на световната търговия с 
фалшиви стоки по данни на 
Обединените нации над-
хвърля 200 млрд. евро всяка 
година, което въздейства 
отрицателно върху све-
товната икономика. Фал-
шивите стоки също така 
представляват сериозна 
заплаха за сигурността и 
здравето на гражданите на 
Европа. „Продуктите, които 
имитират истинските, но 
струват част от цената, 
вредят на легалните про-
изводители и увеличават 
безработицата. Малките и 
средните предприятия, от 
които предимно зависи ев-
ропейската икономика, как-
то и откриването на нови 
работни места, са особено 
чувствителни, защото са 
по-слаби да предотвратят 
фалшификатите. Ето защо 
в настоящия контекст на 
икономическа криза с висо-
ки нива на безработица е 
особено важно да се ангажи-
раме в тази борба с всички 
инструменти, с каквито 
разполагаме”, заяви вице-
президент Таяни и допълни, 
че е необходим общ подход 
на европейско ниво, за да се 
осъзнаят рисковете от фал-
шифицирането.

 Конференцията на 
високо ниво в Рим е част 
от кампанията на ЕК Stop 
Fakes, инициирана от вице-
президента Антонио Таяни, 
целяща, от една страна, да 
информира гражданите и 
потребителите за опасно-
стите от фалшивите сто-
ки, и от друга – да насърчи 
сътрудничеството между 
различните европейски и на-
ционални власти в борбата 
срещу този вид престъпна 
дейност. В изказването си 
Таяни специално отбеляза 
и посещението си в Бълга-
рия през септември м.г., с 
което бе сложено началото 
на кампанията и в нашата 
страна.

Президентът на сената 
на Италия Пиетро Грасо от-
кри конференцията. По вре-
ме на форума представите-
ли от различни институции 
на страните членки презен-
тираха усилията в борбата 
с фалшифицирането на сто-
ки, както и инициативите, 
свързани с провеждането на 
кампанията Stop Fakes.

Саверио Каполупо, ко-

мандващ генерал на Гуардия 
ди Финанца, и Джузепе Пе-
леджи, генерален директор 
на италианската митница и 
монополната агенция, пред-
ставиха опита на Италия. 
Ноберт Друде, президент 
на германската служба за 
митнически разследвания 
ZKA, разказа за старта 
на кампанията в Германия. 

Филип Коен, вицепрезиден-
тът на Unifab – Съюза на 
фабрикантите, основан от 
Луи Вюитон и защитаващ 
марките от групата LVMH, 
представи значението на 
кампанията за Франция.

„Посещението на вице-
президента на Европейска-
та комисия Антонио Таяни 
в България през септем-
ври 2013 г., при което той 
участва в дискусионния 
форум „Строителството 
през 2014 г. - перспективи и 
предизвикателства”, бе от 
изключително значение. Не-
говата визита беляза нача-
лото на кампанията за бор-
ба с фалшификатите у нас. 
Фалшифицирането на ин-
дустриални стоки е престъ-
пление, което отнема пари 
от джоба на всеки европей-
ски гражданин. При много 
натоварен график г-н Таяни 
успя не само да участва в 
конференцията, но и да про-
веде срещи на най-високо 
ниво – с министър-предсе-
дателя и вицепремиерите за 
икономическото развитие и 
за еврофондовете, с минис-
търа на икономиката, с ви-
цепрезидента на Република 
България, както и с кмета 
на София, които бяха широко 
медийно отразени. В срещи-
те участваха и председате-
лят на КСБ инж. Светослав 
Глосов и изп. директор на 
Камарата инж. Иван Бой-
ков. Чрез силата на убежде-
нието вицепрезидент Таяни 
съумя да привлече подкрепа 
за европейската кампания в 
лицето на институциите в 
страната, на медиите, на 
представителите на една 
от най-големите браншови  
организации  в България - 
Камарата на строителите, 
а също така и на  гражда-

ните.“ Това заяви в изказва-
нето си на конференцията 
Ренета Николова, главен 
редактор на в. „Строител“ 
и председател на „Клуб - 
журналисти срещу коруп-
цията“, която представи 
старта на кампанията за 
борба срещу фалшифицира-
нето на промишлени стоки 
в България. „Посещението 
на вицепрезидента Таяни 
и проведените срещи бяха 
жизненоважни. Те дадоха 

ясен сигнал, че борбата с 
фалшификациите не е само 
на институциите. Това е  
проблем на всеки данъко-
платец, на всеки европейски 
гражданин. Тук е мястото и 
на организациите от непра-
вителствения сектор, кои-
то имат ключова роля – да 
повишат информираността 
на хората относно щетите, 
до които този вид нелегал-

на дейност може да доведе, 
да образоват обществото 
и да възпитават нетърпи-
мост у него към подобен 
вид действия“, каза още Ни-
колова. 

„В момент, в който в 
Европа популизмът става 
все по-силен, конкретните 
действия в интерес на ев-
ропейския идеал са нещата, 
които ни сплотяват. Със 
старта на кампанията сре-
щу фалшификатите в моята 
родна страна вицепрезиден-
тът Таяни и ЕК демонстри-
раха на практика своята 
цел - да опазят интересите 
на гражданите на целия ЕС 
и респективно – бизнеса в 
цяла Европа и в частност 
отличителните брандове в 
страни като Франция, Гер-
мания, Италия и, разбира се, 

България. Надявам се да се 
съгласите, че това е една 
цел, за която си заслужава 
да работиш”, каза още Ни-
колова.

Вицепрезидентът на 
ЕК Антонио Таяни, отгова-
рящ за индустрията и пре-
дприемачеството  посети 
България през септември 
2013 г. Той взе участие в 
организирания от КСБ  фо-

рум „Строителството 
през 2014 г. - перспек-
тиви и предизвикател-
ства“, който се проведе 
в София. Таяни изнесе 
лекция за борбата сре-
щу фалшифицирането на 
промишлени стоки, като 
част от политиката  
на ЕК за новата индус-
триализация на Европа. 
В дългосрочната обща 
стратегия на съюза се 
предвижда до 2020 г. де-
лът на  промишлените из-
делия да достигне 20% и 
да надмине дела на услу-
гите. „Фалшифициране-
то на стоките е основен 
бизнес на престъпните 

организации, а печалбите 
от него са милиарди и  мо-
гат да се сравняват с тези 
от търговията с наркоти-
ци”, каза Таяни. 10 000  ин-
формационни брошури на 
български език с послание 
„Прекалено хубаво, за да е 
вярно? Истинската цена на 
фалшивите продукти” бяха 
разпространени при старта 
на кампанията. Пред фору-
ма вицепрезидент Таяни 
изтъкна голямото значение 
на строителството в нова-
та индустриална политика 
на ЕС, поради което този 
сектор вече е включен към 
6-те най-важни отрасъла, 
които трябва да изведат 
Европа от кризата. Стро-
ителството ще има голям 
принос в реализацията на 
политиката на съюза за по-
вишаване на енергийната 
ефективност в домовете 
и в предприятията. В този 
контекст, за да се извърш-
ват реални енергоспестя-
ващи мерки, включително 
и в България, не може да 
се използват некачестве-
ни материали. По данни на 
ООН фалшивите суровини в 
строителството са довели 
до спад с 35% на продажби-
те в сектора през последни-
те 3 години. 

Въпреки краткия си пре-
стой - само 4 часа на родна 
земя - Антонио Таяни прове-
де срещи с премиера Пламен 
Орешарски и с вицепрези-
дента Маргарита Попова. 
Той получи и две награди – 
от КСБ за инициативата  
му за новата индустриална 
революция в Европа и от 
„Клуб-журналисти срещу 
корупцията“ сертификат 
за почетен член на орга-
низацията за усилията му 
като вицепрезидент на Ко-
мисията и бивш журналист 
в борбата с корупцията и 
фалшифицирането на стоки.

Фалшивите стоки вредят на 

легалните производители и 

увеличават безработицата, заяви 

вицепрезидентът Антонио Таяни

Президентът на италианския сенат Пиетро Грасо откри конференцията на високо ниво

Ренета Николова, гл. редактор 

на в. „Строител“ и председател 

на „Клуб - журналисти срещу 

корупцията“, представи старта 

на кампанията за борба срещу 

фалшифицирането на промиш-

лени стоки в България, който бе 

даден на организирания от КСБ 

дискусионен форум „Строител-

ството през 2014 г. - перспек-

тиви и предизвикателства”      

Вицепрезидентът на ЕК Антонио Таяни:

С президента на ZKA Ноберт Друде и вицепрезидента на Unifab 

Филип Коен

Снимки в. „Строител“
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Голяма част от сухоземните българ-
ски гранични контролно-пропускателни 
пунктове (ГКПП) се нуждаят от ремонт. 
ГКПП са не само в лошо състояние, но и 
имат твърде разнороден архитектурен 
облик. Това коментира вицепремиерът по 
икономическото развитие Даниела Бобева 

на среща в Стара Загора с областните 
управители.

По думите й обновяването на гранич-
ните пунктове е наложително. Преди да се 
пристъпи към ремонта им, трябва да се 
избере една обща визия. За да бъдат на-
пълно модернизирани, е необходимо да се 

подобри и управлението на пунктовете по 
сухоземните граници, както и координаци-
ята им с отделните звена на държавната 
администрация. Част от проблемите на 
ГКПП са свързани с неизяснената им соб-
ственост. Ето защо Министерството на 
инвестиционното проектиране (МИП) вече 

работи по анализ за уточняването й.
Очаква се Даниела Бобева да внесе до-

клада в Министерския съвет за състояние-
то на съоръженията и прилежащите пло-
щи. Следващата стъпка ще е да се търси 
финансиране за ремонтните дейности на 
граничните пунктове.

Осъвременяването на правилата ще доведе до повишаване качеството на строителството

Десислава 
Бакърджиева

Нова наредба към За-
кона за устройство на 
територията ще обеди-
ни и регулира нормите за 
проектиране на сградите 
за обществено ползване. 
Тя ще е регламентирана 
в чл. 169, ал. 4 на ЗУТ. На-
редбата ще се отнася за 
проектиране на детски 
градини, училища, болници, 
поликлиники, администра-
тивни сгради, читалища, 
кина и санаториуми. Тя се 
разработва от Министер-
ството на инвестицион-
ното проектиране (МИП) 
по проект „Анализи, про-
учвания и актуализация 
на нормативните актове 
в подкрепа на ОПРР 2014-
2020”. Общият размер на 
предоставената безвъз-
мездна финансова помощ 
е 499 995 лв. Това стана 
ясно по време на заключи-
телната конференция за 
представяне на постиг-
натите резултати по 
проекта.  

По думите на инж. Ви-
олета Ангелиева, дирек-
тор на Дирекция „Правила 
и норми за проектиране 
и строителство” в МИП, 
новата наредба трябва 
да премахне излишните 
текстове. Тя ще обедини 
и осъвремени норматив-
ната уредба за проекти-
ране на различните видо-
ве сгради за обществено 
обслужване. Действащо-
то законодателство е 
създадено в края на 80-те 
и включва твърде мно-
го актове. От почти 30 

години правилата не са 
променяни и не отчитат 
новостите. „Осъвременя-
ването им ще доведе до 
повишаване качеството 
на строежите. Проектан-
тите и строителите ще 
могат да работят в по-яс-
на среда, тъй като всички 
норми за различните видо-

ве обществени постройки 
ще бъдат събрани на едно 
място”, посочи инж. Анге-
лиева.

Друга основна задача 
на проекта е изготвя-
нето на предложения за 
изменения на норматив-
ната уредба в областта 
на енергийната ефек-
тивност (ЕЕ). Новите 
текстове ще залегнат в 
Наредба 7 на ЗУТ. Те въ-
веждат скали с числени 
стойности за класовете 
на енергопотребление за 
10 вида сгради. Предлага 
се актуализиране на рефе-
рентните стойности на 
ограждащите елементи 
на постройките, което 
се изразява в понижаване 
на коефициента на топ-
лопреминаване за стени, 

покриви и прозорци. Из-
мененията налагат и три 
методики - за изчислява-
не на топлинни мостове, 
за пресмятане на дела на 
слънчевата енергия в сис-
теми за битова гореща 
вода (БГВ) и за определяне 
на икономическата ефек-
тивност и ефикасност 
при енергоспестяващи 
мерки (ЕСМ). Предвидени-
те промени ще въведат 
дефиниция за сгради с 
почти нулево потребле-
ние на енергия и още една 
енергийна категория в 
скалата за оценка на ЕЕ 
на постройките - Клас А+. 
Ще се извърши и пълна 
терминологична редакция 
на текстовете от Наред-
ба 15 от ЗУТ в частта 
„Правила и нормативи за 

проектиране и изгражда-
не на отоплителни, вен-
тилационни и климатични 
системи”.

Една от дейностите 
по проекта е изпълнена 
от Българския институт 
за стандартизация. Той 
е разработил национални 
изисквания, които да се 
хармонизират с европей-
ските стандарти в об-
ластта на ЕЕ на жилищни 
сгради и на обектите за 
обществено обслужване. 

Проектът „Анализи, 
проучвания и актуализация 
на нормативните актове 
в подкрепа на ОПРР 2014-
2020” трябва да приклю-
чи до края на март т. г. 
Следващата стъпка ще 
е всички предложения да 
бъдат нормативно офор-
мени като актове и да се 
съгласуват с институции-
те. При необходимост ще 
бъдат проведени дискусии 
със заинтересованите 
браншови организации. 

Инж. Виолета Ангелиева, директор 
на Дирекция „Правила и норми за 
проектиране и строителство” в МИП:

Енергийната ефектив-
ност вече е от водещите 
правила в строителство-
то. Поради това целта на 
предложенията в проекта 
е нормативната уредба 
в областта да бъде при-
ведена в съответствие с изискванията на Дирек-
тива 2010/31/ЕС. Новите текстове ще наложат 
по-стриктни изисквания. Философията на предложе-
нията за промените в Наредба 7 в ЗУТ е да се влага 
повече, за да се постигне по-висок клас на енергий-
на ефективност на сградите. Заложените цифри 
и коефициенти в предложенията са икономически 
целесъобразни. Това е най-ценното в този проект, 
че всичко е пресметнато и проиграно. Всички нови 
енергийни характеристики, методики и мерки са 
съобразени със социално-икономическата ситуация 
у нас. 

Бъдещият нормативен акт към ЗУТ ще улесни 
проектантите, тъй като ще съдържа по-ясни изи-
сквания, събрани на едно място. Имаме много голям 
набор от правила за видовете обществени сгради, 
които се дублират в различните актове. Тази наред-
ба ще доведе и до по-голяма прозрачност в сектора 
и до намаляване на корупцията. Когато дадена норма 
няма конкретни изисквания, тя може да се тълкува 
по различни начини. Като цяло този акт подобрява 
законодателството, защото няма как едно правило 
отпреди 30 години да е валидно и  днес.

С
ни

м
ки

 Д
ен

ис
 Б

уч
ел

На конференцията 

присъстваха експерти  

от МИП и представители на 

браншовите организации

Продължителността 
на процеса по одобрение е 
3-4 месеца, ако няма забе-
лежки и препоръки. В слу-
чай че има такива, срокът 

ще се удължи с още три 
месеца. Това означава, че 
най-рано през есента нор-
мативните изменения ще 
могат да влязат в сила.

минерални басейни, джакузи, ароматна парна баня,
сауна, приключенски душ, зона за релакс, шезлонги, фитнес
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Ренета Николова

Г-н Великов, преди близо 

месец поехте поста дирек-

тор на Центъра за превенция 

и противодействие на коруп-

цията и организираната прес-

тъпност. Какви са основните 

приоритети в работата ви?

Приех това предизвикател-
ство, защото смятам, че има 
потенциал и възможност да 
направим центъра достатъчно 
ефективен и най-важното, той 
да предлага конкретни резул-
тати и решения. Повече от две 
години е работено по проекта 
БОРКОР и са вложени държав-
ни средства за изработване 
на комплексен модел за превен-
ция на корупцията. Смятам, че 
трябва да се направи макси-
малното в кратки срокове той 
да се финализира, което е един 
от основните ни приоритети. 
За целта направихме среща с 
германската фирма ИНИТ, коя-
то е изпълнител по проекта. 
Получихме уверение, че ще ни 
представят окончателния про-
дукт до 21 февруари т.г. Имаме 
план кога трябва да приключат 
обучението и необходи-
мите тестове, които ще 
бъдат направени. Заедно 
с това се срещнахме и с 
представители на „Инфор-
мационно обслужване“ АД, 
които приеха една част 
от проекта. Те са готови 
да одобрят и останалата 
му част през февруари. 
Разговаряме с тях за бъ-
дещо сътрудничество при 
необходимост от обслуж-
ване на самата система. Искам 
да добавя и нашето намерение 
проектът да бъде приет и от 
един консилиум от достатъчно 
високоподготвени, авторитет-
ни български специалисти, кои-
то да му направят оценка. Нес-
лучайно в техническата част 
на доклада на ЕК по механизма 
за сътрудничество е казано, че 
комплексният модел БОРКОР е 
труден и сложен за разбиране. 

След това трябва да се пре-
мине към конкретна работа, 
при която да се използва този 
модел. Бих искал да обърна вни-
мание на сроковете, защото 
смятам, че е важно да се знаят 
от обществото. Според мен в 
рамките на февруари и март 
ние трябва да финализираме 
проекта. И това е един от ос-
новните ни приоритети, за да 
можем да работим комплексно с 
модела и, разбира се, по другите 
действия, които предприемаме. 

Втората ни задача е зако-
нодателството. Кабинетът ни 
възложи чрез поправка в правил-
ника си да изработваме ста-
новища по изготвяни от него 
нормативни актове или проме-
ни в съществуващи. Досега на 
съгласувателна процедура през 
центъра са преминали 17 законо-
проекта, по 8 от тях нямаме бе-
лежки. Но в 9 сме направили кон-

кретни предложения, смятайки, 
че са необходими промени, за да 
се преодолеят някои корупцион-
ни възможности, които биха се 
създали с определени текстове. 
Министерският съвет ни пре-
достави и три свои постановле-
ния с цел да разгледаме и тях 
за наличието на предпоставки 
за корупционни практики. Пра-
вителството има желание и 
този тип документи да бъдат 
оценявани от центъра. С цел 
популяризиране публикуваме 
на интернет страницата на 
ЦППКОП всички наши предложе-
ния по законопроектите. Досе-
га имаме разписани текстове 
по следните законопроекти: за 
митниците, за предотвратя-
ване и установяване конфликт 
на интереси, за интеграция на 
хората с увреждания, за здра-
вето, за туризма и др. Създа-
дохме и специализирано звено 
към центъра, което активно 
да работи по нормативната 
база, тъй като е много трудно 
в съкратените срокове, с които 
разполагаме, да направим дос-
татъчно задълбочен и сериозен 
анализ на всички корупционни 
рискове. Преценихме, че е необ-
ходимо да поканим за консултан-
ти водещи юристи, които биха 
се ангажирали със становища 
по законопроекти и по отделни 

текстове. За целта водим раз-
говори с представители на юри-
дическата общност. Бих искал 
да добавя, че имаме намерение, 
когато приключи процесът с 
приемането на законите, по кои-
то ние сме давали становище, 
да правим коментар за това, 
което сме предложили, и това, 
което е прието. Нашето раз-
биране е, че всяка институция 
трябва да носи своята отговор-
ност. Смятам, че становищата 
и предложенията, които даваме 
по законопроектите, ще бъдат 
одобрени от Министерския съ-
вет.

Допълнителната задача, 
която си поставихме, е мони-
торинг по действащи закони. 
Има нормативни актове, които 
според нас допускат системни 
нарушения и създават условия 
за корупция. Започнахме работа 
по Закона за концесиите, Закона 
за приватизацията и следприва-
тизационния контрол и Закона 
за подземните богатства.

Кои са другите задачи, по 

които ще работите?

Двете специализирани зве-
на, които обособихме, също са 
сред основните ни приорите-
ти. Едното е за рисковите зони 
за корупция. Идентифицирахме 
тези области по три критерия. 

Първият е стратегическо зна-
чение за държавата, следващи-
ят е значим финансов ефект, а 
третият е кризисен потенциал. 
На базата на тях определихме 
десет зони за корупция. Насочи-
хме своето внимание към пет, 
защото информацията е дос-
та обемна. Искаме да съсре-
доточим усилията си по някои 
от тях, за да имаме конкрет-
ни резултати. Петте области 
са: програми, финансирани от 
ЕС, схемите по националните 
плащания и доплащания в об-
щата селскостопанска полити-
ка, лекарствената политика и 
медицинската апаратура, при-
ватизацията и следприватиза-
ционният контрол, експлоата-
ция и разпореждане с природни 
ресурси. Ще обхванем не само 
тези на национално ниво, но и 
на местно. 

Като конкретен пример мога 
да ви посоча ОП „Конкурентос-
пособност“. Там има над 1,5 
млрд. лв., които предстои да 
бъдат усвоени през настоящия 
програмен период. Ще разгле-
даме пълната информация по 
програмата. Ще анализираме 
слабите и рисковите места и, 
разбира се, ще предложим кон-
кретни промени, които да бъдат 
направени. 

Второто специализирано 
звено, което сме обособили, 
цели изграждане на информа-
ционна система за корупцион-
ната среда в страната. В нея 
ще включим всички данни от 
доклади, одити и ревизии, които 
се правят от всички контролни 
институции у нас, от журналис-
тически разследвания, както и 

сигнали от граждани и органи-
зации. Не искам да ви изглежда, 
че тази информация, която ще 
се събира, е самоцелна. Поне две 
основни задачи ще постигнем с 
нея. Едната е, че ще осигурим 
базовата основа на анализите, 
които се правят. Не е възмож-
но да се пишат констатации, 
без да имаме достатъчен обем 
информация. И, разбира се, ще 
предприемаме конкретни дейст-
вия по отделни сигнали според 
правомощията ни. Имаме и идеи, 
свързани с анализ на търгове с 
висока обществена значимост. 
Ще посочваме конкретните сла-
би места и нарушения.

Разчитаме на базата на 
идентифициране на рисковите 
зони, които сме определили, да 
започнем много усилена работа 
и февруари и март да покажем 
реални резултати, свързани 
с оценка на състоянието. За 
мен целта е да предложим на 
правителството нормативни 
промени и, разбира се, админи-
стративни решения, ако такива 
се налагат. Това считам също 
като важен приоритет. За нас е 
съществено да продължим рабо-
тата и с останалите институ-
ции, но това са първите дейст-
вия, които е възможно да бъдат 
реализирани от центъра и да да-
дем конкретни резултати, тъй 
като там сме критикувани най-
много. Имахме среща с главния 
прокурор Сотир Цацаров, в коя-
то уточнихме възможности за 
взаимодействие с Върховната 
касационна прокуратура, вклю-
чително и за споразумение, по 
което да обменяме информация 
и анализи. Предстоят срещи с 

Бойко Великов, 
директор на 
Центъра за 
превенция и 
противодействие 
на корупцията и 
организираната 
престъпност:

Бойко Великов е роден през 1954 г. Магистър е по българска филология и 

история и по психология, доктор е по психология и доцент по социална и 

политическа психология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил 

и Методий”. В началото на кариерата си е преподавател в средни училища, а 

по-късно – и университетски. 

От 1994 г. до 2013 г. е народен представител в пет последователни 

парламента, като е бил заместник-председател на Комисията по правата 

на човека и вероизповеданията към 38-ото НС, председател на Комисията 

по жалбите и петициите на гражданите към 39-ото НС, оглавява Комисията 

за борба с корупцията към 40-ото НС, начело е на Комисията за борба с 

корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика към 41-вото 

народно събрание.

Снимки Денис Бучел
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Държавна агенция „Национална 
сигурност“, Сметната палата 
и другите контролни органи. 
Като обобщение мога да кажа, 
че корупцията изисква един по-
следователен и системен под-
ход независимо от промените, 
които настъпват във властта.

Какъв е вашият коментар 

за доклада на ЕК за България в 

рамките на механизма за съ-

трудничество и проверка?

Имаше някои разминавания 
между предварително изнесена-
та информация и окончателния 
вариант на документа, но за нас 
беше важен официалният доклад 
и констатациите в него. Тази 

оценка е очаквана, познавайки 
вече работата на центъра и 
действията, които са предпри-
ети. Смятам, че тя е справед-
лива и достатъчно реалистична 
от гледна точка на работата 
и състоянието на структура-
та. Центърът се нуждае от 
реформиране и този процес ще 
бъде свързан със структурни 
промени и изменения в правомо-
щията. Разчитаме на помощта 
и на правителството по отно-
шение на това да направим цен-
търа много по-ефективен като 
аналитично звено, което може 
да изработва конкретни пред-
ложения по кризисни въпроси за 
държавата.

Според мен центърът може 
да отговори на препоръките на 
ЕК, които са направени в докла-
да. Въпрос е и на решение на 
правителството относно въз-
можното преструктуриране, 
допълнителните правомощия и 
приемане на промени в правил-
ника. За да бъде една институ-
ция авторитетна, тя трябва 
да бъде преди всичко ефектив-
на. Центърът трябва да дава 
конкретни резултати и това е 
нашата убеденост. 

По отношение на финанси-
рането на структурата ясно 
искам да кажа, че са вложени 
значителни средства от мо-
мента на създаване досега. 

За периода 2011 - 2013 г. са 
изразходени 7 478 286 лв. за 
проекта БОРКОР, а за админи-
страцията - 2 828 437 лв., т.е. 
общо 10 306 723 лв. Поставяме 
лятото на 2011 г. за начало на 
ЦППКОП, защото тогава са от-
пуснати бюджетни средства. 
Това са точните числа по отно-
шение на вложените средства. 
Те според мен могат и трябва 
да бъдат оправдани с конкретни 
резултати, които на този етап 
за съжаление не са констати-
рани. 

България отдавна има сла-

ва на корумпирана страна. 

Какво според вас е необходи-

мо, за да излезем от този об-

раз и къде е мястото на цен-

търа в тези усилия?

Заявявал съм неведнъж, че 
корупцията не може да бъде 
кампания в определен момент. 
Тя изисква системна, последова-
телна и целенасочена дейност 
на институциите, координа-
ция и взаимодействие между 
тях и, разбира се, политическа 
воля за това. Корупцията няма 
цвят. Тя е свързана с властта 
и независимо от промените, 
които настъпват в Народно-
то събрание, правителствата 
и т.н., корупционните процеси 
продължават. Схемите се пов-
тарят за съжаление, понякога 
и действащите лица са едни и 
същи. Затова трябва да зара-
боти превантивната система 
и да има конкретни резултати 
по отношение на този сериозен 
проблем. Разчитам да разширим 
обхвата на дейността, която 
има центърът, и на базата на 
опита, който имам от няколко 
парламента, мисля, че това би 
помогнало да стигнем до поло-
жителни резултати.

Вие казахте, че ще правите 

мониторинг на три действа-

щи нормативни акта. Един от 

най-коментираните обаче е 

Законът за обществените по-

ръчки. Ще разгледате ли ЗИД 

на ЗОП, който в момента е в 

Народното събрание. Какво 

трябва да се промени, за да 

може този нормативен акт да 

гарантира наистина конкурен-

ция и прозрачност при търго-

вете?

ЗОП се оказа един от осо-
бено трудните закони по от-
ношение на рисковите зони за 
корупция. Свидетел съм на ня-
колко опита за негова промяна. 
Една част успешни, друга -  не 
толкова. Сега виждаме, че има 
предложения, които също са 
съмнителни по отношение на 
резултата от тях. Казвам го, 
защото знам каква ключова роля 
определят ЕК и стратегията 

„Европа 2020” по отношение на 
обществените поръчки. Това, 
към което ЕС се е насочил, е 
насърчаване на електронните 
търгове. Не смятам, че това 
е панацеята за решаване на 
проблема, но е една от сериоз-
ните крачки за преодоляване на 
корупционната среда. Много е 
важно да бъде осигурен по-голям 
достъп на малките и средните 

предприятия до обществените 
поръчки. Силно впечатление ми 
направи Камарата на строите-
лите в България, която е пред-
приела конкретни действия, 
свързани с регистрация на фир-
мите в ЦПРС и с публичност по 
отношение на търговете. Тези 
мерки ограничават корупцион-
ната среда. 

Центърът е успял да иденти-
фицира голям брой слаби места 
при обществените поръчки. Въ-
просът е какво ще се предпри-
еме и доколко с мерките, които 
препоръчваме, ще се съобразят 
Министерският съвет и Народ-
ното събрание, когато разглеж-
дат или приемат измененията 
в законите. Центърът предлага 
не само тръжната документа-
ция, но и сключените договори 
да бъдат оповестявани. Много 
е важно да бъдат публично пред-
ставени и всички допълнителни 
договори. Те откриват възмож-
ности за корупция, а за съжале-
ние остават скрити за общест-
веността. Прозрачността при 
договорите с подизпълнители-
те също е изключително важна. 
Понякога не се знае кой точно 
изпълнява обекта или услугата 
от търга. Това също създава 
условия за корупция. Искам да 
отбележа, че правилният начин 
за освобождаването на гаран-
ция също може да е една анти-
корупционна мярка. 

Направихме пътна карта на 
обществените поръчки, което 
е резултат от работата на 
модела БОРКОР. Това е стъпка 
към преминаване към електрон-
ни обществени поръчки. Доколко 

ще успеем, е въпрос на решение. 
Предоставили сме цялата ин-
формация на Агенцията за об-
ществени поръчки. Имаме пряко 
взаимодействие с тях. 

Какво е вашето мнение по 

приетия текст от депутати-

те от парламентарната Ко-

мисия по правни въпроси, раз-

решаващ общини и държавни 

институции без търг да въз-

лагат поръчки на изцяло техни 

фирми?  

Запознах се с това станови-
ще на народните представите-
ли. Те отчитат, че има някаква 
целесъобразност, свързана с 
това предложение. Изразявам 
лично мнение, защото въпросът 
не е обсъждан в центъра, че по 
този начин се нарушават опре-
делени правила и се откриват 
възможности, включително и ко-
рупционни. Затова ще искам да 
бъде направена оценка на този 
текст от страна на нашето 
звено, за да има и центърът 
позиция по темата. Деликатно 
е тогава, когато се намесваме 
директно в работата на пар-
ламента, защото ние все пак 
сме орган на изпълнителната 
власт. 

Като председател на коми-

сията за борба с корупцията в 

40-ото народно събрание вие 

работихте много добре с не-

правителствените организа-

ции. Какво планирате сега и 

ще продължите ли тази добра 

традиция и в БОРКОР?

Започнахме работа с тях. 
Една част поддържат връзка с 
центъра и отпреди аз да заема 
поста. Мисля, че може да раз-
ширим контактите с НПО. За 
мен е много важен експертният 
потенциал, с който те разпола-
гат, и заедно с нашия да търсим 
конкретните резултати. Важна 
за мен е информацията, която 
имат гражданските структури. 
Те събират достатъчно сиг-
нали, доклади и други оценки и 

участват по европейски проек-
ти и ще бъдат добър партньор. 
Вече имах срещи с представи-
тели на няколко организации. 
Силно съм впечатлен от рабо-
тата, която извършва КСБ. 

Коя е най-важната цел за 

2014 г. , която си поставяте?

Конкретни резултати в бор-
бата с корупцията.
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Екип на КСБ, 
Таня Бъчварова, 
ръководител 
„Мониторинг 
на обществените 
поръчки“ 

Настоящият монито-
ринг съдържа данни, на 
базата на които се очер-
тават условията, влияещи 
негативно върху конкурен-
цията при обществените 
поръчки в отрасъл „Стро-
ителство“ през ноември 
2013 г. Посочват се тен-
денциите при търговете 
в сектора и е направен 
сравнителен анализ с 
предходния месец. Мони-
торингът включва общ 
преглед на критериите за 
възлагане на поръчките 
през ноември м.г.

Обявените обществени 
поръчки за единайсетия ме-
сец на 2013 г. са 191. Това е 
намаление с 25,1% в сравне-
ние с октомври м.г. С обя-
вена прогнозна стойност 
за ноември са 147, или 77%. 
Те са на стойност от 182 
млн. лв. Спадът е с 19,7% 
спрямо предходния период 
за обявените поръчки, а при 
прогнозната стойност по-
нижението е 41,5%. Търго-
вете без обявена стойност 
са 44, или 23% от всички за 
ноември 2013 г. Намаление-
то на нивата в сравнение с 
октомври е с 38,9%.

Обявени поръчки по вид на 

строителство:

Инженерно строител-
ство и ВиК - 58 обявени по-
ръчки за ноември м. г., или 
30,4% от всички, с обща 
прогнозна стойност 133 
млн. лв. Наблюдава се спа-
дане на броя с 23,7% и на-
маляване на прогнозната 
стойност с 32,1% спрямо 
октомври. 

Инженерна инфра-
структура - 48 обявени 
търга, или 25,1% от всички 
за месеца. Понижението е 
със 17,2% в сравнение с пре-
дходния период.

ВиК - 10 обявени об-
ществени поръчки, или 5,2% 
от всички. Намаляването 

на нивата е от 44,4% спря-
мо октомври. 

Сградно строител-
ство - 15,7%, или 30 търга 
от обявените, с обща про-
гнозна стойност 24 млн. лв. 
Понижението е 57,1% в 
сравнение с предходния ме-
сец, спадът на стойност-
та е 65,2%. 

Енергийна инфра-
структура - 18 обявени 

обществени поръчки, или 
9,4% от всички с прогнозна 
стойност 13 млн. лв. Има 
намаление на броя от 21,7% 
спрямо октомври, пониже-
нието на стойността е от 
63,9%.

Проектиране и над-
зор - 75 обявени търга, или 
39,3% от всички за ноември 
м.г. с обща прогнозна стой-
ност 12 млн. лв. Спадът е с 

1,2% на броя. Има увеличе-
ние на стойността от 20% 
в сравнение с октомври.

Тенденции 

Инженерно строител-
ство и ВиК - търговете са 
намалели с 18, или 23,7%.

Инженерно строи-
телство - понижението е с 
10 броя, или 17,2%.

ВиК - спадът е с 8 
обществени поръчки, или 
44,4%.

Сградно строител-
ство - обявените търгове 
са с 40 по-малко, или 57,1%.

Енергийна инфра-
структура - обществени-
те поръчки са с 5 по-малко. 
Това е намаление с 21,7%.

Проектиране и надзор 
- обявените търгове са с 1 
по-малко. Спадът е с 1,2% 
спрямо октомври 2013 г. 

Прогнозна стойност

Инженерно строител-
ство и ВиК - намаление на 
прогнозната стойност с 
32,1%.

Сградно строител-
ство - спадът е с 65,2%.               

Енергийна инфра-
структура - понижението 
е с 63,9%.                                                     

Проектиране и надзор 
- повишаване на прогнозна-
та стойност с 20%.

Обявени обществени 

поръчки по строителни  

сектори

Сектор „Инженерна 

инфраструктура“ - про-
центно съотношение по 
видове дейност за ноем-
ври м.г. 

Обявените поръчки в 
сектора са 48, или 25,1% 
от всички за месеца, нама-
лението е със 17,3% в срав-
нение с октомври 2013 г. 

Изграждане, рекон-
струкция и ремонт на 
пътна и жп инфраструк-
тура - 58,3% от обявените 
обществени поръчки за 
сектор „Инженерна инфра-
структура“, или те са с 10 
по-малко спрямо предход-
ния месец на 2013 г.                               

Почистване и коре-
кция на речни корита, от-
водняване и увеличаване 
на пропускателната спо-
собност на реките, реха-
билитация и поддържане 
на пристанища - 10,4% от 
обявените търгове за сег-
мента. Има увеличение с 1 
брой в сравнение с октом-
ври.

Паметници на култу-
рата, археологически раз-

копки - няма обявени 
обществени поръчки. 
Запазват се нивата 
спрямо предходния ме-
сец на 2013 г.

Сметища би-
тови и строителни 
отпадъци за ноември 
м. г. - 6,3% от общо 
обявените търгове 
в сегмента. Има на-
маляване на нивата с 
две обявени поръчки в 
сравнение с предход-
ния месец на 2013 г.

Насипни работи 
- запазват се нивата 
на обявените търгове 
спрямо октомври м.г. 

Ново строител-
ство и реконструкция 
на паркове, детски 
площадки, стадиони и 
зони за отдих - 18,9% 
от всички в сегмента.

Зимно поддър-
жане и почистване на 
пътната мрежа - 4,2% 

от общо обявените в сек-
тора. Запазват се нивата 
на поръчките в сравнение с 
предходния месец на 2013 г.

Сектор ВиК - обявени-
те поръчки за ноември са 
10, или 5,2% от всички, кое-
то е намаление с 44,4% в 
сравнение с октомври. 

Ново строителство 
и ремонт на пречиства-
телни станции на битови 
и отпадни води - няма обя-
вени търгове. Има спад с 
3 броя спрямо предходния 
месец на 2013 г.  

Ново строителство 
и ремонт на помпени стан-
ции - няма обявени поръчки. 
Запазват се нивата в срав-
нение с октомври м.г.

Строителство и ре-
конструкция на водопро-
водни мрежи и канализация 
- 90% от всички в този 
сегмент. Наблюдава се 
намаляване на нивата с 5 
поръчки спрямо предходния 
период.

Рехабилитация на 
колектори - няма обявен 
търг. Има спад с 1 брой в 
сравнение с октомври.

Строителство на 
утаители и резервоари - 1 
обявена поръчка, или 10% 
от всички в сегмента. 
Увеличението е с 1 брой 
в сравнение с предходния 
месец.

Воден цикъл - няма 
търгове в сегмента за но-
ември. Запазват се нивата 
спрямо октомври. 

Сондажни работи - 
няма поръчки. Запазват се 
нивата в сравнение с пре-
дходния месец. 

С е к т о р  „ С г р а д н о 

строителство“ - обявени-
те търгове са 30, или 15,7% 
от всички за ноември. По-
ръчките са с 40 по-малко, 
или 57,1% спрямо октомври. 

Ново строителство 
- 23,3% от всички в сегмен-
та. Спадът е с 15 броя. 

Реконструкция, ре-
монтни работи и други 
видове строителни рабо-
ти - 76,7% от обявените 
поръчки. Търговете са с 25 
по-малко в сравнение с пре-
дходния месец.

Сектор „Енергийна  

инфраструктура“ - обя-
вените поръчки за ноември 
са 18, или 9,4% от всички. 
Понижението е с 5 броя 
спрямо октомври м.г. 

Мерки за енергийна 
ефективност - 38,9% от 
всички в сегмента. Запаз-
ват се нивата на търгове-
те в сравнение с предход-
ния месец. 

Ремонт, реконструк-
ция и монтажни работи - 
61,1% от общо обявените 
поръчки в сектора. Има 
намаление с 5 броя спрямо 
октомври м.г.

Сектор „Проектиране 

и строителен надзор“ - 
обявените търгове са 85, 
или 44,6% от всички за но-
ември. Поръчките са с една 
по-малко в сравнение с пре-
дходния период. 

Осигуряване на екс-
пертни и технически ус-
луги, консултации, техни-
ческа помощ - 14,1% от 
всички. Това е с пет търга 

Обявени обществени поръчки по вид строителство 

(брой), ноември 2013 г., %

Източник: Агенция по обществени поръчки

Дял  на обявените обществени поръчки по критерий 

„Източник на финансиране“, ноември 2013 г. (брой)

Фонд „Външни граници“ – 

няма поръчка

Програма „Европейско тери-

ториално сътрудничество“ 

България - Гърция  - няма по-

ръчки

Програма „Трансгранично  

сътрудничество“ България – 

Турция – няма поръчки

Оперативна програма сек-

тор „Рибарство“ - 2 бр., 1,1%

Европейски бежански фонд – 

няма поръчки

Проект „Социално включва-

не“ – МТСП - няма поръчка

Програма  JESSICA - няма  

поръчки

Национален доверителен 

екофонд - 1 бр., 0,5%

Програма ПУДООС –

1 бр., 0,5%

Оперативна про-

грама „Развитие на 

конкуренто-способ-

ността на българ-

ската икономика“  

- 2 бр., 1,1%

ИСПА – няма 

поръчки

Програма за финан-

сиране чрез Норвеж-

кия финансов меха-

низъм 2009-2014 г. 

– няма поръчки 

Агенция за хора 

с увреждания към 

МТСП - няма 

поръчки

Оперативна програ-

ма „Трансгранично 

сътрудничество“ 

България - Румъния 

– няма поръчкиИзточник: Агенция по обществени поръчки

Снимка Влади Георгиев
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по-малко спрямо октомври 
м.г.     

Изготвяне на инвес-
тиционен проект и автор-
ски надзор - 53% от всички 
в сектора. Спадът е с два 
броя в сравнение с предход-
ния период.

Строителен надзор 
и изготвяне на паспорти 
за обекти - 32,9% от общо 
обявените в сегмента. 
Ръстът е с 6 броя повече 
спрямо десетия месец на 
2013 г.

Тенденция при обществе-

ните поръчки по критерий 

„Източник на финансиране“

Броят на финансирани-
те по програми на Европей-
ския съюз обявени общест-
вени поръчки за ноември е 
96 при 114 за октомври м.г. 
Спадът е с 15,8%.              

Програма за развитие 
на селските райони - нама-
ление с 12,7% за месеца в 
сравнение с предходния пе-
риод.

Програма „Развитие 
на човешките ресурси” 
- търговете са с един по-
малко спрямо октомври. 

Оперативна програ-
ма „Регионално развитие“ - 
увеличението е с 9,5% през 
ноември в сравнение с пре-
дходния период.     

Оперативна програма 
„Околна среда“ - спадът на 
нивата е с 62,5% спрямо ок-
томври м.г.     

Програма „Трансгра-
нично сътрудничество“ 
България -Румъния - запаз-
ват се нивата в сравнение 
с предходния месец.

„Трансгранично съ-
трудничество“ България 
– Турция - поръчките са с 
една по-малко в сравнение 
с предходния месец.                                 

Програма „Европейско 
и териториално сътрудни-
чество“ - намаляване с един 
търг в сравнение с октом-
ври м.г. 

Програма „Европейски 
бежански фонд“ -  запазват 
се нивата за ноември м.г. 
спрямо октомври м. г.

Норвежки финансов 
механизъм - запазват се 
нивата на поръчките. 

Агенция за хора с ув-
реждания към МТСП - няма 
обявени търгове. Запазват 
се нивата в сравнение с ок-
томври м.г.

Проект „Социално 
включване“ - МТСП - няма 
поръчки. Нивата са същи-
те както и през предходния 
период. 

Програма JESSICA - 
няма търгове. Запазват се 
нивата в сравнение с ок-
томври м.г.

Държавен бюджет 
- спадът на обявените об-
ществени поръчки е 32,6% 
спрямо предходния период. 

Оперативна програ-
ма „Транспорт“ - ръст от 3 
броя.   

Програма сектор 
„Рибарство“ - запазват се 
нивата на обществени по-
ръчки за ноември м.г. Търго-
вете са два. 

Национален доверите-
лен фонд – търговете са с 

един повече в сравнение с 
октомври м.г.

Проект „Красива Бъл-
гария“ - няма поръчки. За-
пазват се нивата в срав-
нение с предходния период. 

Програма ПУДООС - 
търговете са с 3 по-малко 
спрямо десетия месец на 
2013 г. 

Програма „Развитие 

на конкурентоспособност-
та на българската иконо-
мика“ - поръчките са с една 
по-малко в сравнение с ок-
томври м.г.

Обявените обществени 

поръчки по критерий 

„Възложител“

за ноември са 125. От-
чита се спад от 25,1% в 
сравнение с октомври. Тър-
говете в комуналния и об-
ществен сектор са 15, или 
има намаление с 20% спрямо 
предходния период. Тръжни-
те процедури за болници и 
учебни заведения за единай-
сетия месец на 2013 г. са 3 
броя. Понижението е с 40% 
в сравнение с обявените 
поръчки за октомври 2013 г. 
Поръчките от министер-
ствата и агенциите са 40, 
или намалението е от 20% 
спрямо предходния период. 
Други обявени обществени 

поръчки за ноември са 7, те 
са с 46,2% по-малко.

Условия, влияещи нега-

тивно върху конкуренция-

та. Фактори за несигурна 

среда.

Констатациите на 
експертната група към 
Камарата на строители-
те в България, изпълнява-
ща мониторинга „Условия, 

влияещи негативно върху 
системите за възлагане на 
обществените поръчки у 
нас“, са следните. 

Допуснатите наруше-
ния, слабите места, огра-
ничителните критерии, 
водещи до субективни 
решения, и поставяне на 
ограничителни бариери в 
рамките на анализа за но-
ември 2013 година са в три 
търга. Има намаление на 
нивата в сравнение с ок-
томври м.г. В сектор „Ин-
женерна инфраструктура и 
ВиК“ при две поръчки са до-
пуснати условия, влияещи 
негативно върху конкурен-
цията, или спадът е с една 
спрямо предходния месец. 
При сградното строител-
ство няма допуснати ус-
ловия, влияещи негативно. 
Понижението е с 4 броя в 
сравнение с октомври. В 
сегмента „Енергийна ин-
фраструктура“ няма ре-

гистрирани несъответ-
ствия. Запазват се нивата 
в сравнение с предходния 
период. При проектиране-
то и строителния надзор 
един е търгът, в който има 
допуснати условия, влияе-
щи негативно върху конку-
ренцията, или намаление-
то е с един в сравнение с 
октомври м.г.

Примери

Необосновани прекомер-
ни изисквания в критерии-
те за подбор на изпълнител 
на обществената поръчка 
по отношение на изисква-
ния за конкретен тип меха-
низация и оборудване:  

Поръчка № 00197-2013-
0014 

Възложител „Водо-

снабдяване и канализация“ 

ЕООД Пловдив – Комуна-

лен сектор

Възстановяване на 
пътни настилки след от-
страняване на аварии на 
водоснабдителна и канали-
зационна мрежа на терито-
рията на град Пловдив

III.2.3. Технически въз-

можности: „Документи 
(декларации, договори, фак-
тури, извадки от инвентар-
на книга и т.н.), доказващи 
наличие и възможност за 

едновременна работа на 
минимум 10 (десет) екипа с 
необходимото оборудване и 
специалисти за всяка група 
(по един шофьор, машинист, 
работник пътища и следна-
та механизация: самосвал, 
валяк, багер и/или челен 
товарач, пневматична 
трамбовка „пета”, фугорез, 
къртач), на различно место-
положение на територията 
на област Пловдив.

Критерий за възлагане 
„Икономически най-изгодна 
оферта” с оглед на посоче-
ните по-долу:

Показател: цена за ас-
фалтова настилка, вари-
ант Б; тежест: 12. 

Показател: цена за ас-
фалтова настилка, вари-
ант А; тежест: 10.

Показател: цена за ас-
фалтова настилка, вари-
ант А.1; тежест: 6.

Показател: цена за ас-
фалтова настилка, вари-
ант А.2; тежест: 5.

Показател: цена за бор-
дюри/ пътни ивици/ трото-
арна/ трошенокаменна/ па-
важна настилка (за всяка); 
тежест: 2.

Показател: цена за 
временна настилка от 
пътни ивици /фугиране с 
битум/ за корекция на СК/ 
за корекция на РШ (за вся-
ка); тежест: 1.

Показател: цена за 
ремонт (изкърпване) на 
асфалтова настилка; те-
жест: 1.

Показател: цена за на-
стилка от калдъръм/ про-
ба за еластичен модул Ео/ 
фрезоване на асфалтова 
настилка/ полагане на ас-
фалтова настилка машин-
но (за всяка по коефициент 
0,5); тежест: 1.

Показател: техническо 
предложение; тежест: 50.

Коментар: 1. Крайно 
тенденциозно направена 
тръжна документация. В 
раздел  III.2.3. има изискване 
за наличие на 10 равностой-
ни екипа за едновременна 
работа, оборудвани с 10 
комплекта пътнострои-
телна техника. Такъв маши-
нен парк не се изисква дори 
за АМ „Тракия“.

2. В критериите за 
оценка има показател с 
тежест 1. Как ще бъдат 
оценени повече от 5-6 кан-
дидати по този показател? 

Критерии, водещи до су-
бективизъм по отношение 
на показатели като мето-
дология, концепция, план за 
работа, промяна в последо-
вателността на техноло-
гичните процеси и оценка 
на риска (методика за раз-
пределение на точките):

Поръчка № 00580-2013-
0010

Възложител община 

Самоков по ОПОС

Строителство на РЦУО 
– Самоков, първи етап и 
външни връзки на Проект 
№ DIR 5112122-7-73 „Изграж-
дане на регионална систе-
ма  за управление на отпа-
дъците в район Костенец 
(Самоков) по приоритетна 

ос 2 - Подобряване и разви-
тие на инфраструктурата 
за третиране на отпадъ-
ци, който се осъществява 
с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма  
„Околна среда” 2007-2013, 
референтен  №BG161РО005 
/10/2.10/07/22, съфинанси-
рана от Европейския фонд 
за регионално развитие и 
Кохезионния фонд на ЕС по 
договор за безвъзмездна 
финансова помощ № DIR 
5112122-С-005.

Коментар: В тръжната 
документация се описва 
къде са посочени показа-
телите за оценка, което 
не е необходимо. Това прави 
процедурата тромава. Не-
обходимо е да се опростят 
условията - т. IV.2.1.

Прекомерни, необоснова-
ни изисквания по отношение 
на финансовите възможнос-
ти на кандидата по обявена 
обществена поръчка:

Поръчка № 00956-2013-
0006

Възложител община 

Ценово по ПРСР

Упражняване на незави-
сим строителен надзор за 
реализиране на  инвестици-
ята за обособена позиция 
№ 1, договор № 18/321/00566 
от 11.05.2010 г. „Рекон-
струкция на част от водо-
проводната мрежа на село 
Караманово, община Цено-
во, област Русе“.

„Годишната оператив-
на печалба на участниците 
(сумарно на обединението) 
трябва да бъде положител-
на за всяка от последните 
3 финансови години.“

 Коментар: Това е огра-
ничително условие, влияещо 
негативно върху конкурен-
цията.

Новата концепция  

за търговете

Съгласно програмата 
на правителството на 
България новата концепция 
за обществените поръчки 
ще включва и директивите 
на Европейската комисия, 
влезли в сила от януари т.г. 
Основната цел е до края на 
2015 г. да има ново законо-
дателство в областта в 
ЕС. С евродирективите за 
първи път се установяват 
общи стандарти на съюза 
по отношение на договори-
те за концесия, за стимули-
ране на лоялна конкуренция 
и за гарантиране на най-
добрата стойност. Ще се 
въведат нови критерии за 
възлагане с акцент опазва-
не на околната среда, соци-
ални аспекти и иновации. 
Предвижда се договорите и 
анексите към тях да се пуб-
ликуват в интернет, без да 
отпадне правилото за из-
бор на офертата с най-ни-
ска цена, но този въпрос ще 
се разглежда различно в от-
делните сектори. На този 
етап се работи по проект 
за нелоялни търговски прак-
тики и засилването на кон-
трола и конкуренцията в 
областта на подземните 
богатства.

Критерий за възлагане на обществени поръчки,

ноември 2013 г.

Източник: Агенция по обществени поръчки

Обявени обществени поръчки по критерий: 

„Вид на възложителя“, ноември 2013 г. (стойност)

Източник: Агенция по обществени поръчки
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Свилена Гражданска 

Г-н Петков, каква е спе-

цификата на строителния 

бранш в област Габрово?

Едва ли тя е по-различна 
от тази в страната. Осно-
вен източник на инвести-
ции в сектора са държавни-
те и общинските поръчки, 
финансирани с европейски 
пари или от националния 
бюджет. Почти няма ново 
строителство. Отчита се 
липса на пазарен интерес 
към изграждане на жилищни 
сгради. Надеждите на фир-
мите са насочени към дей-
ности, изпълнявани с финан-
сиране от еврофондовете.

В района се осъществя-
ват редица проекти с евро-
пейски средства. В процес 
на изпълнение са няколко 
етапа от водния цикъл на 
областния център, изграж-
дане на регионално депо за 
отпадъци, реконструкция на 
ВиК мрежата в Севлиево, 
обходния път на Габрово, 
който е част от коридор 9. 
Големи инфраструктурни 
обекти има, но фирмите в 
областта са средни и малки 
и не успяват да участват в 
обществените поръчки за 
тях. Наемат ги като по-
дизпълнители, но невинаги 
при ясни условия. Бавят се 
плащанията и това води до 
невъзможност за развитие. 

Според представители-
те на фирмите са необходи-
ми мерки с цел насърчаване 
на икономиката, привличане 
на инвеститори, стимули-
ране на развитието и други. 
През последната година се 
наблюдава стремеж за обе-
динeние на строителите 
от областта, за да могат 
да отговорят на изисквани-
ята на възложителите и да 
участват в търгове.

Несигурната икономи-
ческа среда e факторът, 
затрудняващ развитието 
на бранша, следван от фи-
нансовите проблеми и не-
достатъчното търсене. 
Малките фирми трудно ус-
пяват да участват в тър-
гове за обществени поръчки 
и ги наемат само като по-
дизпълнители. Необходимо 
е преодоляване и премах-
ване на лошата практика, 
наложена през последните 
години, за намаляване на це-
ните и печелене на търгове 
при изключително занижени 
оферти под себестойност-
та на обекта. 

Проблемите пред секто-
ра са свързани още с ниска 
степен на въвеждане на 
иновации и модернизация, 
висока енергоемкост на 
производствата, влошена 
структура на работната 
сила, ниско заплащане и лип-
са на мотивация.

Колко фирми са члено-

ве на ОП на КСБ - Габрово? 

В настоящия момент те 
са 29, а вписаните в ЦПРС 
– 62. Намалението е значи-
телно, като се има предвид, 
че преди кризата членовете 
достигаха 45, а тези в ре-
гистъра бяха 80. 

За съжаление между-
фирмената задлъжнялост 
и сивият сектор са два от 
водещите проблеми в облас-
тта. Те ежедневно дърпат 
фирмите надолу, много чес-
то дори до невъзможност 
да работят и до фалит. А 
причините за тези процеси 
са много и най-различни. 

Строителният бранш е 
свързан с много странични 
разходи – за категоризи-
ране, лабораторни изслед-
вания, стандартизиране, 
задължителни застрахов-
ки на работници и на МПС, 
данъци, постоянна нужда 
от ремонтни дейности на 
строително оборудване и 
механизация, като добавя и 
нужните средства за тру-
дова медицина, метрология, 
охрана и не на последно 
място – сериозните глоби 
от  много контролни орга-
ни, които следят нашата 
дейност... Това води до не-
възможност за развитие и 
повишаване на трудовото 
възнаграждение и накрая – 
до влизане в сивия сектор. 

Какви са трудности-

те, с които се сблъскват 

строителите в района? 

Сред основните пробле-
ми са драстично понижени-
ят обем на строителство 
в района, липсата на ин-
веститори, свиването на 
дейността и намаляването 
броя на служителите, също 
така формулирането на кри-
терии, предопределящи по-
бедителите при провежда-
не на обществени поръчки 
и други.   

Срещате ли дискрими-

национни условия при тър-

говете? 

Има много какво да се 
коментира по тази тема... 

От години се говори, че уж 
се облекчават тръжните 
процедури като условия, до-
кументация, а всичко про-
дължава бюрократично да 
тежи на бизнеса.  В тези 
и бездруго тежки времена 
много колеги отделят зна-
чителен човешки и финан-
сов ресурс, за да поддържат 
цели звена за подготовка 
на тръжни документи, мно-
го често без положителен 
краен резултат... Често 
се оказва, че малък брой 
фирми печелят голям брой 
обществени поръчки у нас. 

Същевременно ситу-
ацията е същата при из-
пълнението на европейски 
проекти – изключително 
много документи, справки, 
отчети, разнопосочно тъл-
куване на казуси, риск и не-
сигурност. 

Какво трябва да се 

промени, за да се подобри 

ситуацията?  

Обикновено на събра-
нията, които провеждаме 
в Областното предста-
вителство на Камарата в 
Габрово, колегите повдигат 
въпроса за нормативната 
база. Общото впечатление 
е, че производствата по За-
кона за устройство на те-
риторията за разрешаване 
на строителство или на въ-
веждане в експлоатация са 
безкрайно усложнени по от-
ношение на съгласувателни-
те процедури. Това води до 
непрекъснато удължаване 
на сроковете, до излишно 
влагане на време и пари. 

Преди месеци на свое 
заседание правителството 
одобри 24 мерки за намаля-
ване на регулаторната те-
жест за бизнеса. Ще се рад-
вам вече с колегите реално 
да усетим положителната 
им страна. 

Как работите с мест-

ната и държавната власт? 

Като цяло взаимоотно-
шенията ни с тях са добри. 
Представители на различ-
ните институции се отзо-
вават на покани за срещи 
от наша страна, присъст-
ваме на техни инициативи. 
Смятам, че можем да заси-
лим още взаимодействието 
си, ако местните власти 
ни търсят за консултации 
при инфраструктурни про-
екти, ако включват наши 
представители в комисии 
за избор на изпълнител и ни 

канят в обществени обсъж-
дания по значими за региона 
проекти. Това би допринесло 
за повишаване прецизнос-
тта и качеството на раз-
работваните предложения, 
за по-голяма прозрачност в 
тръжните процедури и по-
добро изпълнение на обек-
тите.

Какви са инициативи-

те на ОП на КСБ - Габрово? 

Поддържаме постоянна 
връзка с фирмите членове, 
като ги информираме за 
промени в нормативната 
уредба, за предстоящи съ-
бития в областта на стро-
ителството, организирани 
в региона и от централата 
на КСБ. Консултираме ги 
при попълване на данни в 
ЦПРС, поддържаме връзка с 
медиите и ги информираме 
за дейността на област-
ното представителство. 
Активно партнираме с Про-
фесионалната гимназия по 
строителство в Габрово и 
всяка година я подпомагаме 
финансово.

Трябва да се отбележи 
инициативата за подпома-
гане изграждането на  храм 
„Св. Лазар Български – Де-
белдялски”  в родното мяс-
то на светеца  по случай 
240-годишнината от рожде-
нието му, в която Камарата 
на строителите се включи 
с 12 хил. лв. дарение.

Използвам случая да бла-
годаря на ръководството и 
всички колеги от разшире-
ния УС, които ме подкрепи-
ха в тази благотворителна 
кауза.

Накъде е необходимо да 

обърне поглед българският 

строител за излизане на 

международните пазари? 

На първо място е необ-
ходимо развитие на бран-
ша, въвеждане на иновации 
и модернизация. Този процес 
може много да се подпомог-
не, ако държавата ни подо-
бри бизнес отношенията с 
други страни, ако раздвижи 
икономическите представи-
телства и консулства, ако 
стимулира „българското”. 
Именно това ще окуражи 
фирмите да предприемат 
смели начинания, да рис-
куват без притеснения за 
провал, да инвестират и да 
вървят напред.

През последните години 
те стигнаха до извода, че 
трябва да се обединяват 
в консорциуми, за да прео-
доляват препятствията. 
Бъдещето е именно в кон-
солидиране на бизнеса с цел 
повишаване на конкурентос-
пособността.

Каква е ролята на Ка-

марата на строителите в 

България? 

Като най-голямата 
браншова организация в ин-
вестиционния процес с ши-
рока мрежа от регионални 
структури КСБ оказва ос-
новно логистична и консул-
тативна подкрепа на фир-
мите. Ценни са срещите с 
колеги, за да си сверим ча-
совниците кой къде е, как се 
развива и какво предприема. 
Полезно би било Камарата 
на строителите в България 
да инициира и организира 
международни срещи и се-
минари, които да ни дадат 
възможност да опознаем 
чуждия опит, стандарти и 
технологии, начин на рабо-
та, управление на човешки 
ресурси, взаимодействие с 

различни заинтересовани 
страни, участие в общест-
вени поръчки, иновативни 
приложения. Този опит би 
могъл да ни е от полза, да 
ни мотивира и даде нови на-
соки за развитие.

Какви са очакванията 

ви за развитие на сектора 

през следващите месеци?

Прогнозите за бъде-
щето са насочени към ин-
фраструктурното строи-
телство, ВиК мрежите и 
пречиствателните стан-
ции, енергийната инфра-
структура, добива на зелена 
енергия. Публично-частно-
то партньорство е един от 
начините за стимулиране 
на бизнеса. Реализирането 
му зависи от инициативата 
на общините и  държавата. 
ПЧП дава широко поле на 
работа. И най-важно, хора-
та да не губят вяра, сила и 
мотивация, за да градят бъ-
дещето. Има една мисъл на 
Джон Ричардсън, която гла-
си: „Когато говорим за бъ-
дещето, има три вида хора. 
Тези, които го оставят да 
се случи. Тези, които правят 
така, че да се случи. И тези, 
които се питат какво се 
случи.”  Убеден съм, че имен-
но колегите строители сме 
тези, които правят така, че 
бъдещето да се случи!

Бих искал да използвам 
това интервю, за да при-
каня моите колеги и ваши 
читатели с добри сърца 
по възможност да дарят 
средства за довършване на 
храма в с. Дебел дял чрез 
дарителски фонд „Свети 
Лазар Български” по сметка 
BG90UBBS81411010124510, 
BIC UBBSBGSF, ОББ АД 
Габрово.

През последната година се наблюдава стремеж за обединение на строителите  
от областта, за да могат да участват в търгове

Богомил Петков, председател на ОП на КСБ - Габрово: 

Храмът 

в с. Дебел дял
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Намаляването на ре-
гулаторната тежест за 
бизнеса и  гражданите 
беше един от основните 
ангажименти, записани в 
програмата на кабинета 
„Орешарски“. Работата по 
нея започна през лятото на 
2013 г., когато правител-
ството организира срещи 
с работодателите, синди-
катите и неправителстве-
ния сектор, на които бяха 
обсъдени възможностите 
за облекчаване на бюро-
кратичните процедури за 
бизнеса и въвеждане на 
по-ниски административни 
такси. Сега - шест месеца 
по-късно, приетите от уп-
равляващите мерки са общо 
139, но влезлите в сила са 
112, защото за прилагането 
на останалите са необходи-
ми законодателни промени. 
Предложенията бяха под-
готвени в диалог с местни-
те власти, частния сектор 
и неправителствените ор-
ганизации, които предста-
виха своите идеи. 

Първият пакет от 24 
мерки беше приет през ав-
густ. Той включваше стъп-
ки за въвеждане на ком-
плексно административно 
обслужване, премахване 
на таксата за издаване на 
удостоверение за наличие 
или липса на задължения към 
общините. Съответните 
удостоверения, издавани 
от НАП, станаха безплат-
ни. Срокът за вписване в 
Търговския регистър се на-
мали от три дни на 24 часа. 
През октомври Министер-
ският съвет одобри втория 
пакет, съдържащ 88 мерки. 
Те касаеха отпадането на 
някои лицензионни и регис-
трационни режими като на-
пример представянето на 
удостоверение за актуално 
състояние при продажба на 
земя - частна държавна соб-
ственост, на лица, прите-
жаващи собственост върху 
законно построена сграда 
върху нея, въведоха се въз-
можности за отложено пла-
щане на ДДС при внос.

Третият пакет с 27 
мерки беше приет минала-
та седмица. Те са насочени 
към подобряване на инвес-
тиционния и строителния 
процес. Пълният текст на 
предложенията беше публи-
куван в интернет портала 
за обществени консултации 
към Министерския съвет 
www.strategy.bg на 21 януари. 
14-дневният срок, в който 
ще се приемат коментари и 
корекции по предложенията, 
изтича на 4 февруари.  

Една от мерките пред-
вижда малките фирми с 
персонал до 9 души да не 
подготвят годишен гра-
фик на отпуските. Според 
Министерството на ико-
номиката и енергетиката, 
което предлага облекче-

нието, така ще се нама-
ли административната и 
регулаторната тежест за 
343 000 микропредприятия, 
които представляват 92% 
от общия брой на компани-
ите у нас. Това ще спести 
6 млн. лв. Заложено е и въ-
веждането на принципа на 
мълчаливото съгласие. Той 

ще се приема, когато ад-
министративният орган 
не е изпратил до заявителя 
уведомление за отказ до из-
тичането на срока за про-
изнасяне.

15 от общо 27-те пред-
ложения са свързани с функ-
циите на Министерството 
на инвестиционното проек-
тиране (МИП), а други шест 
– с компетенциите на Ми-
нистерството на регионал-
ното развитие (МРР).

За въвеждането на пове-
чето от мерките са нужни 

промени в Закона за 

устройство на терито-

рията (ЗУТ).

По предложения на об-
ластните управители, 
подкрепени от МИП, ще 
се уеднакви издаването на 
разрешение за поставяне на 
преместваеми обекти, за 
което досега всяка община 
приемаше отделна наредба. 
Двукратно ще бъде съкра-
тен срокът за изработване 
на устройствени планове 
- от 30 на 14 дни. Когато 
проектът за подробен ус-
тройствен план е за част 
от населено място, както 
и за поземлени имоти, обяв-
лението ще се съобщава на 
заинтересованите лица. Но 
в случаите, когато адресът 
не е известен или лицето 
не е намерено, съобщение-
то ще се обнародва в Дър-
жавен вестник. Така ще се 
съкрати времето за подго-
товка и влизане в сила на 
плановете.

Друга мярка опростява 
процедурите при 

откриване на  

строителна площадка 

(чл. 157, ал. 2, ЗУТ). Сега 
за строежите от четвър-
та, пета и шеста кате-
гория това може да стане 
само в присъствието на 
общински служители по кон-
трол в строителството. 

Поради тяхната заетост 
обаче откриването на пло-
щадката често необосно-
вано се забавя. В същото 
време присъствието на об-
щински служител е излишно, 
защото неговите функции 
дублират тези на геодези-
ста и строителя. Затова 
се предлага откриването 
на площадка и определянето 
на строителна линия и ниво 
да се извършват при влязло 
в сила разрешение за стро-
еж от лицето, упражняващо 
надзор на обекта, или от 
техническия ръководител 
за строежите от пета ка-
тегория. 

Предлага се и по-лека 
процедура за промяна на 
предназначението на сгра-
ди и части от тях, ако но-
вата функция не изисква 
строително-монтажни ра-
боти. 

Проблем при съгласува-
нето на 

инвестиционни проекти 

от главния архитект 
на общината се оказва 
условието графичните и 
текстовите документи да 
се подписват от всички 
проектанти. Изискват се 
и подписи на проектанти-
те по другите части и на 
възложителя върху челните 
листа и обяснителните за-
писи за съгласуване, което 
затруднява проектиране-
то. Така одобрението на 
проекта се превръща в 
проверка на подписи, а не 
по същество. Затова об-
ластните управители, под-
крепени от МИП, предлагат 

графичните документи за 
инвестиционния проект и 
титулната страница на 
текстовата част да се 
подписват и подпечатват 
от проектанта само на 
съответната част и да се 
подписват от възложителя. 

Министърът на инвес-
тиционното проектиране 

предлага да се прецизират 
процедурите по необходи-
мостта от извършване на 
оценка на въздействието 
върху околната среда или 
екологична оценка. Така 
ще се намали администра-
тивната и финансовата 
тежест върху инвестито-
рите.

Ще бъдат съкратени 
процедурите за издаване 
на виза. Сега възложите-
лят пише заявление, издава 
му се виза за проектиране, 
обявява се и се чака 14 дни 
тя да влезе в сила дори и ко-
гато няма други заинтере-
совани лица. В този случай 
обявлението ще отпада. 

Процедурата за въз-
становяване на одобрени 
инвестиционни проекти, 
които са изгубени (чл. 145, 
ал. 5, ЗУТ), е усложнена, тъй 
като заснемането подлежи 
на повторно съгласуване, е 
записано още в документа 
с 27-те мерки. Предлага 

се изгубени одобрени ин-
вестиционни проекти да 
се възстановяват от соб-
ственика със заснемане 
на извършения строеж и 
представени документи. С 
промените одобряването 
се заменя със заверка и се 
дава възможност заснема-
нето да служи за основа при 

последващи инвестиционни 
инициативи.

С друга мярка ще се 
унифицира практиката при 
строежите в режим на тър-
пимост, като се създаде 
възможност за реконструк-
ции, ремонти и преустрой-
ства по тях. Министърът 
на инвестиционното проек-
тиране предлага за узаконя-
ване на строежи в режим на 
търпимост да не се плащат 
глоби, а само такси. Сега 
поради неправилно тълкува-
не на закона в някои общини 
се е наложила практиката 
да се изискват и финансови 
санкции. 

Ще бъдат уеднаквени 
таксите за съгласуване и 
одобряване на инвестицион-
ни проекти и за издаване на 
разрешение за строеж. Това 
ще стане с наредба на ми-
нистъра на инвестиционно-
то проектиране.

Мярка, предложена от 
МИП, касае дългата и ус-

ложнена процедура за съ-
гласуване по 

Закона за културното  

наследство.

В нея е записано, че съ-
гласуването е излишно за 
някои обекти. Липсва и срок 
за него, което води до не-
предсказуемо удължаване на 
процедурата, допълват от 
ведомството. Решението, 
което МИП дава, е идейни-
ят инвестиционен проект 
да се съгласува с Минис-
терството на културата 
само в случай че строител-
ството засяга недвижими 
културни ценности, както 
и за строежи, попадащи в 
техните граници или охра-
нителни зони, като това 
става за максимум 30 дни. 
Предлага се и поддържане-
то на публичен регистър за 
недвижимите културни цен-
ности, достъпен на елек-
тронната страница на МК. 

Мерките, чието прила-
гане зависи от

Министерството  

на регионалното  

развитие,

са за намаляване на 
срока и таксата за из-
даване на удостоверение 
за наличие или липса на 
акт за държавна соб-
ственост и намаляване 
на срока за издаване на 
удостоверение, че имо-
тът е отписан от акто-
вите книги на имотите – 
държавна собственост.  
Хасковската търговско-
промишлена палата и 
Икономическият и социа-
лен съвет предлагат да 
се конкретизират услови-
ята, при които общините 
могат да въвеждат и ад-
министрират регулатор-
ни режими. Областният 
управител на Пловдив и 
община Раковски пред-
лагат да не се изисква 
предоставяне на удосто-
верение за наследници, 
когато декларацията се 
подава в общината по по-
стоянния адрес на насле-
додателя.

Поредните 27 мерки за намаляване на регулаторната тежест включват съкращаване 
на сроковете за процедурите и унифициране на плащанията към общините

Премиерът Пламен Орешарски и членове на кабинета сложиха начало на подготовката на мерки за административни 

облекчения със среща с представители на работодателските организации и синдикатите в Министерския съвет, на която 

присъства и председателят на КСБ инж. Светослав Глосов

Снимки Денис Бучел
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1100 проекта на стой-
ност 2,193 млрд. лв., от 
които общините кандидат-
стват за 1,782 млрд. лв. са 
постъпили в междуведом-
ствения съвет по Пуб-
личната инвестиционна 
програма (ПИП) „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите“. В равносмет-
ката, която направи ми-
нистърът на финансите 
Петър Чобанов три дни 
след последния срок за по-
даване на предложенията 
от областните управи (24 
януари), се казва още, че 
само списъкът с обобще-
ната информация от апли-
кационните форми е над 
113 страници. Както е из-
вестно, около 350 млн. лв. 
са средствата, които ще 
бъдат предоставени за фи-
нансиране на общинските 
проекти. Останалите 150 
млн. лв. са за централна-
та администрация, макар 
и отново за предложения, 
които имат регионална 
насоченост. 

От финансовото ми-
нистерство заявиха, че 
на този етап не може да 
се предостави обобщена 
информация за обектите, 
с които кандидатстват 
ведомствата, тъй като 
все още постъпват пред-
ложения. Внасянето им в 
началото на годината не е 
задължително, но дава въз-
можност на одобрените 
кандидати да подготвят 
процедурите по изпълне-
нието на проектите. 

Кой решава къде отиват 

парите?

Междуведомствен съ-
вет, който се състои от 
финансовия министър и 
още шестима негови ко-
леги, както и от предсе-
дателя на сдружението 
на общините ще пресява 
предложенията по 11 кри-
терия. Ще се гледа дали 
те генерират заетост, 
доколко реалистично е 
заложеното финансира-
не и има ли съответна-
та община капацитет 
да изпълни идеите. Сред 
условията за подбор са 
и приносът на предложе-
нието за икономическото 
развитие, намаляването 
на различията, подобрява-
нето на жизнената среда, 
социалното въздействие 
и качественото подобре-
ние на дадена услуга. Меж-
дуведомственият съвет 
ще определя още съвпа-
дат ли проектите с про-
грамата и политиката на 
правителството и каква 
е връзката между заложе-
ните цели, планираните 
дейности и очакваните 
резултати. 

За прозрачното раз-
ходване на средствата 
пък е изработена систе-
ма за наблюдение. Ще се 
контролира тяхното из-
ползване, като се изгот-
вят периодични доклади, 
както и годишен отчет за 

напредъка. Областните 
управители ще следят за 
дейностите по одобрени-
те проекти и ще докла-
дват тримесечно. 

Прекратяването на 
финансирането на дадено 
предложение също е зало-
жено, като средствата 
ще бъдат пренасочвани 
към следващо в списъка 
или към ново. 

Очаква се одобрените 
проекти да бъдат ясни до 
края на февруари. Предсе-
дателят на парламентар-
ната Комисия по регио-
нална политика и местно 
самоуправление Димчо Ми-
халевски коментира, че ще 
бъдат търсени не инфра-
структурни предложения 
като водопровод или път, 
а такива, свързани с даде-
но действие. Примерно за 
промишлени и логистични 
зони, които ще гаранти-
рат икономически проспе-
ритет и работни места в 

дългосрочен план.

Асфалтът е в основата  

на растежа

И най-непретенциоз-
ният анализ на внесените 
идеи показва, че огромна-
та част от тях са за улич-
ни ремонти, като почти 
няма община, която да не 
е подала поне един такъв 
обект. В много от случа-
ите всички са за нови на-
стилки. Така е във Враца. 
Там се надяват на обновя-
ване на улиците, където 
вече е минал интегрирани-
ят проект за воден цикъл, 
както и в селата. 

Антоново също иска 
пари само за общинския 
път Изворово – Кьосевци - 
Стойново. Предвидените 
работи са за 1,5 млн. лв. 
В Опака имат желание да 
ремонтират улици за 1,7 
млн. лв., а в Попово за 1,9 
млн. лв.

От областната адми-
нистрация в Търговище 
също се включват основ-
но с искане за средства за 
пътища - Велики Преслав - 
Търговище и Въбел – Здра-
вец - Подгорица. Нужната 
сума е 5,4 млн. лв. 

Един-единствен е про-
ектът на Гоце Делчев и 
също е за асфалтиране на 
уличната мрежа в града. 
За целта са необходими 
почти 5 млн. лв.

Кметове категорично 
заявяват, че за малките 
населени места е много 
по-трудно да спечелят ев-
ропроект, тъй като ресур-
сите винаги се концентри-
рат в големите областни 
центрове. Затова, въпреки 
че финансирането от фон-
да ще бъде отпускано це-
лево за предложения, кои-
то трябва да спомогнат 
за създаването на работ-
ни места, се насочват към 
инфраструктурни обекти 
- пътища, водопроводи и 
обществени сгради. 

И спортът е приоритет

Друга задача за мест-
ните власти, видна от 
предложенията им, е из-
граждането или обновя-
ването на спортни зали и 
съоръжения. От 5 проек-
та в Ямбол 4 са за улични 
ремонти, последният за 
реконструкция и разши-
ряване на спортна зала 
„Диана”. Това е и акцен-
тът в проектните пред-

ложения на Дупница. Цел-
та е модерно съоръжение 
с над 1500 седящи места. 
Залата ще бъде мулти-
функционална, не само за 
волейболни и баскетболни 
състезания, но и за други 
спортове. Проектът е на 
стойност 4,8 млн. лв., 4,5 
млн. лв., от които за стро-
ителство. 

Най-мащабният обект 
на Бургас пък е за изграж-
дането на „Арена Бургас” 
за 30 млн. лв. и за ремонт 
на спортното училище за 
11 млн. лв. Общината в 
Берковица иска също пари 
за нова зала, а Пловдив 
- близо 17 млн. лв. за до-
вършването на колодрума 
и прилежащата инфра-
структура. За 4 млн. лв. за 
модернизация на стадион 
„Лудогорец Арена“ канди-
датства Разград. Това е 
и най-големият проект в 
областта, която е пода-
ла общо 25 апликационни 
форми. 

Над 300 000 лв. са нуж-
ни на Шумен за довършва-
не на спортния комплекс в 
парк „Студентски”. При де-
вет обекта за близо 6 млн. 
лв. в Сливен най-мащабни-
ят е за зала „Сливен” (1,450 
млн. лв.). „Видин - зеленият 
град” е друго предложение, 
целящо да развива спорта. 
То е на стойност 3,85 млн. 
лв. и включва реконструк-
ция на крайдунавския парк 
и основен ремонт на греб-
ната база и колодрума.

Музеи и паметници  

на културата 

В Казанлък се надяват 
Междуведомственият съ-
вет да одобри за финан-
сиране изграждането на 
отдавна планирания музей 
на розата в парк „Розари-
ум”. Общата стойност 
на предложенията тук е 
15 млн. лв., като включват 
ремонт на булевард „Ни-
кола Петков”, довършване 
на дом за възрастни хора 
и рехабилитация на пътя 
Казанлък - Енина - Крън - 
Хаджи Димитрово, в това 
число и участъците в на-
селените места.

Търси се и финансира-

не от 100 000 лв. за кон-
сервация на базилика в 
крепостта Мисионис на 
едноименния древен град 
край Търговище. Враца 
пък иска 280 хил. лв., за да 
възстанови пострадалия 
при пожар митрополитски 
храм „Св. Николай”, който 
е паметник на културата. 

Проектът „Непозна-
тата Дупница - пътуване 
във времето” на стой-
ност 6 млн. лв. е за рес-
таврация на крепостта 
в местността Кулата. 
Интересно е, че е раз-
работен от арх. Юлий 
Фърков, който е автор и 
на проекта за Цари Мали 
град в самоковското село 
Белчин. Предвижда се къс-
ноантичната крепост и 
средновековната кула да 
бъдат превърнати в ат-
ракция, да се ремонтира 
подходът към тях. И още 
в ползвания като музей 
бивш младежки дом да 
бъде направена постоянна 
експозиция на откритите 
по време на археологиче-
ските разкопки на хълма 
арте факти. 

Къде много, къде малко...

Докато 15-хилядна-
та община Симитли и не 
много по-големият Разлог 
са внесли в областната 
управа на Благоевград по 
цели 15 проекта, то шес-
тият по големина град 
с население от 138 хил. 
души - Стара Загора, е 
подал само два. Единият е 
за рехабилитация на меж-
дублокови пространства, 
а вторият - за парк от 90 
дка на мястото на бивши-
те артилерийски казарми. 
За началния етап са необ-
ходими 5 млн. лв. Теренът 
все още не е собственост 
на общината, която очак-
ва да й бъде прехвърлен 
от Министерството на 
отбраната. „Ако този про-
ект стане реалност, ще 
бъде уникален, защото не 
знам на друго място в Бъл-
гария през последните де-
сетилетия да е направен 
толкова голям, изцяло нов 
парк”, коментира кметът 
Живко Тодоров. 

В област Варна също 
впечатляват цифрите - 
57 проекта за 213 млн. лв., 
което ги превръща в сво-
еобразни рекордьори по 
обща стойност на обек-
тите за финансиране. 
Областният управител 
Иван Великов уточни, че 
най-много предложения - 
16, има морската столица 
и те са за близо 150 млн. 
лв., което означава, че тук 
искат близо 1/3 от всички 
пари. 

В Кърджали пък по-
ставят рекорд, но в дру-
га насока - само две от 
всичките седем общини 
са кандидатствали за 
средства от фонда до 
предпоследния възможен 
ден. Това са Ардино и Чер-
ноочене, като в първата 
искат обновяване на път-
на отсечка и автогара, а 

1100 проекта за над 2 млрд. лв. се 
борят за 350 млн. лв. от публичната 
инвестиционна програма

Първото заседание на Междуведомствения съвет, който ще 

пресява предложенията по 11 критерия

Списъкът с обобщената информация от апликационните 

форми е 113 страници

Огромната част от проектите са за улични ремонти



13СТРОИТЕЛПРОЕКТИпетък, 31 януари 2014

във втората – изграждане 
на ВиК. 

По-различните проекти

Община Пловдив оп-
ределено впечатлява с 
това, че иска 10 млн. лв. 
от държавата за строеж 
на модерна офис сграда. 
„Тя ще бъде на разгърна-
та площ от 10 декара на 
бул. „Санкт Петербург” 
и ще се дава под наем на 
частни компании”, обясни 
кметът Иван Тотев. Ос-
таналите пет проекта 
(за 37 млн. лв.) тук са за 
първия етап от строежа 
на зоологическата гради-
на – 1,5 млн. лв., за изграж-
дане на детска градина 
за 2,5 млн. лв., както и за 
част от реконструкцията 
на бул. „Васил Априлов", 
за която ще са нужни 6,5 
млн. лв. 

В Шуменско са атрак-
тивни с идеята за приют 
за кучета в Нови пазар. 
Мястото е отредено в 
село Избул и ще обслужва 
общините Никола Козлево, 
Хитрино, Венец, Каолиново, 
Каспичан и Нови пазар. В 
областта има 32 проекта 
за 55 млн. лв. Шумен кан-
дидатства с 4, като най-
мащабният е за строител-
ство на пречиствателна 
станция за питейни води. 
Предвижда се той да е в 
три фази. За първата са 
нужни 4,5 млн. лв. За втория 
и третия етап ще са не-
обходими още 10,5 млн. лв. 
Общината иска още 2 млн. 
лв. за завършване на стар-
ческия дом и 2 млн. лв. за 
пътя Шумен - Друмево.

В Бургас, града с най-
много усвоени средства 
от Европа до момента, 
освен зала и спортно учи-
лище предлагат и проек-
та си за планетариум (7 
млн. лв.). Това обаче е един-
ствената община, която 
си позволява не просто да 
представи своите проек-
ти, но и да подскаже на 
ресорните министерства 
и те да внесат такива, 
които я касаят - на Аген-
ция „Пътна инфраструкту-
ра” - за северната дъга на 
Бургас за 14 млн. лв., която 
включва Бургас – „Сарафо-
во”, на Министерството 
на правосъдието - за ре-
конструкция на сградата 
на стария съд, на Минис-

терството на транспор-
та, информационните тех-
нологии и съобщенията 
- за пристанище Бургас, и 
на МРР – за свлачищната 
зона в кварталите „Сара-
фово” и „Крайморие”. 

И още...

Без претенции за из-
черпателност представя-
ме предложенията на още 
няколко общини. Осемте 
в Добрич кандидатстват 
с 16 проекта. Общата им 

стойност е 39 598 341 лв. 
Предложенията тук обхва-
щат освен рехабилитация 
на пътища и улична мрежа, 
реконструкция и модерни-
зация на градска среда, 
благоустрояване на насе-
лени места. Община Бал-
чик кандидатства с 2 про-
екта, Генерал Тошево – с 
1, Добрич - с 5, Каварна с 
1, Крушари с 2, Tервел с 4, 
Шабла с 1. 

В  Търговище имат 
готовност да приемат 
15 млн. лв. Областният 
център търси 1,1 млн. лв. 
за благоустрояване на 
квартала между улиците 
„Кюстенджа” и „Паисий”. 
За саниране и ремонт на 
сградата на детска гра-
дина „Веселушко“ се искат 
над половин млн. лв. Други 
500 000 лв. са планирани за 
детски и спортни площад-
ки в района на парк „Юкя”. 

От община Омуртаг 
подават 11 обекта за над 
1,7 млн. лв. Сред тях са 
обществени зелени пло-

щи, детски площадки, ре-
конструкция и разширява-
не на административния 
център. Търсят се пари 
за тръбен водосток по 
четвъртокласната мрежа 
между селата Врани кон 
и Обител, както и за ре-
монти на улици в селата 
и града. 

„Единадесетте об-
щини в Монтанско са по-
дали проекти за общо 92 
млн. лв.“, съобщи област-
ният управител Анато-
лий Младенов. Най-голям 
като инвестиции е този 
на Берковица за рекон-

струкция на пътя до хижа 
„Ком” в Стара планина. Той 
е на стойност 22 млн. лв. 
и надвишава максимално 
допустимите 15 млн. лв. 
Проектът предвижда пъл-
на рехабилитация и раз-
ширяване на шосето от 
17 км, по което туристи и 
скиори стигат до писти-
те под връх Ком.

Лом кандидатства с 
проект за изграждане на 
два водоема, които ще 
осигурят целогодишно пи-
тейна вода за жителите 
на квартал „Младеново” и 
на село Трайково. Община 
Медковец възнамерява да 
ремонтира училището в 
село Расово и да подобри 
водоснабдяването в село 
Сливовик, а Якимово иска 
3,3 млн. лв. за обновяване 
на местното читалище. 
Чипровци търси средства 
от новия фонд за изграж-
дане на спортни площадки 
в селата Превала и Мит-
ровци.

Община Севлиево пък 
е единствената, която 
не иска да ремонтира пъ-
тища. Но пък мечтае да 
строи язовир. Тя има шест 
проектни предложения, 
като най-голямото е за 
актуализиране на работ-
ния проект за яз. „Бяла”. 

Според местната власт 
така ще се осигури готов-
ност за изграждането на 
съоръжението, което ще 
реши проблема с водоснаб-
дяването на територията 
на общините Габрово, Се-
влиево и Априлци. Тук се 
надяват още на средства 
за ремонт на местната 
болница. И в Нови пазар 
най-спешната нужда е от 
реконструкция на здравно 
заведение.

Велико Търново е заяви-
ло 11 проекта. От кмет-
ството искат финанси-
ране за важни пътища, за 
саниране на сгради и учи-
лища, както и за обновява-
не на ВиК мрежи в малките 
населени места. Едното 
предложение е за около-
връстно трасе. Най-малко 
2 млн. лв. ще трябват, за 
да се офор ми и асфалтира 
прекият път до град Де-
белец, който ще намали 
трафика по републикан-
ския път Русе – Свилен-
град и по опасния участък 
Присовски завои. Кметът 
на Старата столица Да-
ниел Панов се надява да 
ремонтира и участъка от 
главния път Русе – Велико 
Търново до римския град 
Никополис ад Иструм. Тра-
сето от няколко киломе-
тра е тотално разбито, 
а на него се разчита да 
доведе до 50 000 туристи 
годишно в римския град. 
Нужните средства са око-
ло 2 млн. лв. 

За общо около 5 млн. лв. 
по 8 проекта кандидат-
ства община Златарица. 
Около 800 000 лв. от тях 
се предвижда да бъдат 
вложени за водоснабдява-
не на две села от язовир 
„Йовковци”. Кметството 
е разработило 4 предло-

жения за енергийна ефек-
тивност на общински 
сгради, в които са наста-
нени общински и държавни 
институции. По 7 от тях 
местната управа вече е 
издействала и разреши-
телни за строеж. 

В Полски Тръмбеш очак-
ват 900 000 лв. за градски 
парк и още 180 000 лв. за 
ремонт на читалището 
в село Петко Каравелово. 
От община Свищов са 
внесли три проекта, а от 
Сухиндол един.

Общо 26 инициативи 
от русенския регион кан-
дидатстват за средства 
пред новосъздадения фонд. 
Големият град внася само 
проект за рехабилитация-
та на част от пътя между 
гара Бяла и село Ценово. С 
по 4 предложения са об-
щините Борово, Иваново, 
Сливо поле и Ценово. Бяла 
и Ветово имат по 3 проек-
та, Две могили представя 
2 идеи.

На предложения за оп-
тимизиране на системата 
за сметосъбиране залагат 
общините от област Раз-
град.

Смолян може да за-
щити проекти за 20 млн. 
лв. Усилията и тук са на-
сочени към инфраструк-
турно развитие. Област 
Благоевград има готови 
предложения за 24 млн. лв. 
В Ловешка област са под-
готвили ВиК проекти за 7 
млн. лв.,  за техническа ин-
фраструктура - за 4 млн. 
лв., за социална – за над 
3 млн. лв. Внесена е дори 
апликационна форма от 
община Летница за сме-
тосъбиращ автомобил 
на стойност 250 000 лв., 
като това е представено 
като екопроект.

Търси се и финансиране от 100 000 лв. за консервация на 

базилика в крепостта Мисионис на едноименния древен град 

край Търговище

В Пловдив се надяват на 

средства за довършването 

на бул. „Васил Априлов“

Най-мащабният проект на Бургас е „Арена Бургас” за 30 млн. лв. 
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Емил Христов

Инж. Кръстев, какво е 

състоянието на „Холдинг 

БДЖ“ ЕАД?

В момента то постепен-
но започва да се подобрява. 
Това, което заварихме, беше 
трагично. Дружеството 
имаше невероятно много 
задължения, недостиг на 
вагони, липса на локомотиви 
за обслужване на влаковете. 
Самият интериор във влако-
вете беше занемарен. Ото-
плението не беше на ниво. 
Изобщо имаше куп проблеми, 
които трябваше да решим. 
Мотрисите бяха повредени и 
целият наличен ресурс беше 
насочен към тяхното ремон-
тиране. Положихме всички 
усилия и за последните пет 
месеца успяхме да променим 
ситуацията. Вече имаме не-
достиг само от 12 вагона на 
ден. Плановете ни са в рам-
ките на следващите няколко 
месеца да ремонтираме ця-
лата техника. Програмата 
ни за рехабилитация на локо-
мотивите е готова, така че 
сме предвидили обновяване-
то да се извършва по план, за 
да нямаме загуби.

В края на миналата го-

дина беше представена но-

вата система за електрон-

ни билети. Можете ли да ни 

разкажете малко повече за 

нея?

Това е проект, който 
беше изготвен доста бързо. 
Първоначално той стартира 
с дванадесет влака, движещи 
се по основните търговски 
направления, които обхва-
щат общо 55 гари. Можете 
да си закупите билет по ин-
тернет за маршрутите Со-
фия - Пловдив - Бургас, София 
- Карлово - Бургас, Горна Оря-
ховица - София, София - Горна 
Оряховица – Варна, както и 
за тези със спални вагони от 
София до Варна и от София 
до Бургас. 

Това става чрез специа-
лизиран сайт, както и през 
официалната интернет 
страница на БДЖ. Предва-
рителната резервация на 
билет е задължителна. Кли-
ентите могат да платят по 
електронен път с най-масово 
разпространените кредитни 
и дебитни карти. Билетът 
се получава на електронната 
поща на купувача и трябва 
да се разпечата на харти-

ен носител. От началото 
на другия месец закупените 
електронни билети ще са по-
именни с цел гарантиране на 
уникалността им, като към 
всеки от тях се генерира ин-
дивидуален код за потвърж-
дение на данните. По време 
на пътуването разпечата-
ният превозен документ се 
валидира от кондуктор със 
специално устройство.

За първи път в БДЖ за-
почваме работа по централ-
на информационна система, 
която обхваща процеса по 
издаването на билети от 
началото до края. Успешно-
то завършване на първия 
етап от разработката и 
внедряването й отваря нова 
страница в политиката на 
холдинга за обслужване на 
пътниците. През следва-
щата седмица предстои 
да обявим и другата голяма 
обществена поръчка за ця-
лостно покритие на всички 
гари и влакове в страната. 

Лично аз съм доволен от 
системата за онлайн изда-
ване на билети, тъй като 
на този етап тя функцио-
нира много добре. Откакто 
я пуснахме в експлоатация, 
търсенето е много голямо и 
клиентите масово започна-
ха да я използват. Особено 
удобна е възможността да 
се купува билет от таблети 
и смартфони, без да е задъл-
жително да се разпечатва 
на принтер – той се валиди-
ра от кондуктора във влака 
директно от мобилното ус-
тройство. 

До този момент има око-
ло пет хиляди влизания в сис-
темата и бройката се уве-
личава с всеки изминал ден. 
Остава само да я включим 
изцяло и тогава клиентите 
ще имат възможност да ку-
пуват билети онлайн за всич-
ки влакове в България.

Споменахте, че сте 

заварили БДЖ в окаяно 

състояние. Разкажете ни с 

какви трудности се сблъс-

кахте в първите месеци на 

вашето управление?

Основните ни затрудне-
ния и проблеми бяха свързани 
с комуникацията с банките 
кредитори. Много време 
ни отне, докато ги убедим, 
че сме съгласни да прего-
варяме с тях. Нашата цел 
беше да договорим разумни 
срокове за разплащане. В 
началото на преговорите с 
кредиторите имаше само 
недоверие. Проблемът е, че 
по непонятни причини диало-
гът с тях е бил прекъснат и 
в продължение на три години 
не са били погасявани внос-
ките от страна на БДЖ. 
Само наказателните лихви 
за това са в размер на 35 
млн. лв. Смятам, че сега има-
ме сближаване на мненията 
и водим  добър и конструкти-
вен диалог. 

Изплащането на дълго-
вете, които имат към нас 
сръбските и македонските 
железници, би помогнало на 
„Холдинг БДЖ” ЕАД да по-
крие част от задълженията 
си към банките кредиторки, 
за чието разсрочване водим 
преговори от няколко месеца. 

Ще можете ли да запази-

те персонала, или липсата 

на финансови средства ще 

доведе до принудителното 

освобождаване на хора?

В момента в БДЖ слу-
жителите са същият брой, 
който заварих, когато поех 
компанията. Мога да гаран-
тирам, че няма да има нама-
ление на персонала, защото 
работата, която ние тряб-
ва да свършим, се увелича-
ва всекидневно. Имаме 30% 
ръст на товарите, така че 
няма да се наложи да осво-
бождаваме работници. 

В момента държавата 
стои стабилно зад Българ-
ските държавни железници. 
Министърът на транспорта, 
информационните техноло-
гии и съобщенията Данаил 
Папазов и премиерът Пламен 
Орешарски оказват подкрепа 

и помагат по отношение на 
това да върнем старата сла-
ва на компанията. Гледам оп-
тимистично на бъдещето на 
холдинга. През миналата го-
дина изплатихме над 80 млн. 
лв. от дълговете на БДЖ, а 
през 2014 г. очакваме на кре-
диторите на железниците 
да бъдат преведени общо 55 
млн. лв. Това няма как да не се 
отрази добре и оздравител-
но на компанията. 

Кажете ни какво е със-

тоянието на „БДЖ - Товар-

ни превози“. 

През първото триме-
сечие на 2013 г. са били на-
трупани огромни загуби, 
но през второто е имало 
известно подобрение. Кога-
то поех ръководството на 
„Холдинг БДЖ” ЕАД, към 31 
август м.г. „БДЖ – Товарни 
превози” изоставаше спрямо 
същия период на 2012 г. със 
17% от превозените тоно-
ве товари. Благодарение на 
предприетите мерки за оз-
дравяване на дружеството, 
които действат от септем-
ври м.г., през последните 4 
месеца успяхме да увеличим 
обема на превозените това-
ри с над 30% средно месечно. 
Това съответно доведе до 
нарастване на постъпилите 
приходи и се отрази на край-
ния положителен резултат, 
който постигна дружество-
то. Успяхме да си върнем об-
ратно много от клиентите и 
мога да кажа, че наваксваме 
изоставането. Основните 
ни приоритети през 2014 г. 
ще бъдат увеличаване на 
обемите превозвани товари 
и привличането на нови кли-
енти. 

През изминалата сед-

мица министърът на 

транспорта Данаил Папа-

зов направи първа копка 

на отсечката Пазарджик - 

Стамболийски. В този ред 

на мисли смятате ли да пус-

нете нови линии и дали се 

предвижда увеличаването 

на влаковете в страната?

Няма как да открием нови 
линии, но съществуващите 
ще бъдат реновирани. Да-
вам веднага пример с тра-
сето Пловдив - Свиленград, 
което е с дължина 160 км, 
и нашите очаквания са ско-
ро то да бъде завършено. 
Пловдив - Бургас и Септем-
ври - Пловдив са двата учас-
тъка, по които предстои да 
бъдат извършени ремонтни 
дейности. Проектната до-
кументация за линията Со-
фия - Драгоман е готова. За 
тези трасета ние няма да 
купуваме нови локомотиви, 
а ще направим по-практично 
използването на сегашните.

Разкажете ни какво се 

случва с амортизираната 

стара техника.

Една част от вагоните, 
които не са в движение, са 
предвидени да бъдат ремон-
тирани през тази година, а 
другата ще я обновим през 
2015 г. Има и техника, коя-
то бракуваме. Идеята ни 
е да не държим ненужни и 
неизползваеми вагони, кои-
то поглъщат само пари за 
охрана. Тези средства са ни 
необходими и ние можем да 
ги реинвестираме за други 
цели, а не да отиват напраз-
но за наемни площи и заети 
коловози. Това, което не ни е 
необходимо, го ликвидираме. 
Всичко останало се опитва-
ме да използваме оптимално. 

А бюджетът ви за 

2014 г. достатъчен ли е за 

предвидените влакове?

Средствата никога не 
стигат, но смятам, че ще се 
справим. Всичко зависи от 
задълженията, които имаме 
към кредиторите. Целта ни 
е те да бъдат разсрочени 
в рамките на 10 години. За 
съжаление финансовото ни 
състояние е лошо. Когато 
успеем да договорим раз-
срочването на дълговете, 
смятам, че без проблеми ще 
успеем да променим нещата 

и дори да излезем на печалба. 
Ще избегнем фалита. 

До 2013 г. капиталови-
ят трансфер от държавата 
беше в размер на 20 млн. лв. 
годишно, докато за 2014 г. и 
следващите две години, е за-
ложено той да бъде увеличен 
на 30 млн. лв.  Това е увеличе-
ние с цели 50%. 

През 2013 г. от страна 
на държавата са дадени 170 
млн. лв. по договора с „БДЖ 
– Пътнически превози”. Зало-
жените средства за 2014 г. 
са в размер на 179,8 млн. лв.

Имате ли възможност 

за използване на европейски 

средства през новия про-

грамен период и по какви 

проекти смятате да кан-

дидатствате?

В момента търсим ва-
рианти за включване в ев-
ропейски програми най-вече 
за реновиране и закупуване 
на нов подвижен състав. Ще 
използваме модела на Литва, 
Латвия и Естония, защото 
иначе не можем да участва-
ме по някои от оперативни-
те програми. Именно заради 
това, ще внедрим техния 
опит и ще направим всичко 
възможно да стигнем до одо-
брение на европроекти. За да 
бъдем достатъчно ефектив-
ни, се стремим да ползваме и 
да се учим от добрите чуж-
дестранни практики в тази 
насока.

Работили ли сте съв-

местно с Камарата на 

строителите в България 

и бихте ли ги потърсили в 

бъдеще?

Запознати сме с добрата 
работа на КСБ и сме готови 
за бъдещо сътрудничество 
в различни области. Ще се 
радваме за предстоящи наши 
проекти да ползваме опита 
на браншовата организация. 
Използвам случая да пожелая 
на Камарата да продължи да 
се развива както досега и 
строителите да имат мно-
го обекти.

Инж. Християн Кръстев притежава магистърска степен 

по железопътен транспорт. Завършва специалност 

„Железопътна техника – вагони” във Висшето 

транспортно училище „Тодор Каблешков”. Цялата  

му професионална кариера е преминала в системата  

на железниците, където е заемал различни длъжности  

в областта на експлоатацията на подвижния жп състав 

и товарните превози. През последните две години бе 

управител на частна транспортна фирма за извършване 

на железопътни транспортни услуги, поддръжка и 

ремонт на вагони и локомотиви и спедиторска дейност. 

От август 2013 г. е изпълнителен директор на „Холдинг 

Български държавни железници” ЕАД. 

Имаме пълната подкрепа 
на правителството за реформи 

Инж. Християн Кръстев,  изп. директор 
на „Холдинг БДЖ“ ЕАД:

Снимки Денис Бучел
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Поне 4 мащабни проекта очакват реализация

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Община Добрич търси 
инвеститори за публич-
но-частни партньорства 
за няколко ключови за 
местната общност про-
екта на обща стойност 
10,6 млн. лв. Кметът Де-
телина Николова апелира 

За изграждането на 
първия етап на регионал-
ното депо за битови от-
падъци в Кърджали са не-
обходими общо 30 млн. лв., 
за което областният уп-
равител Бисер Николов 
е разговарял с министър 
Искра Михайлова. Той е 
получил уверението й, че 
средствата ще бъдат 
осигурени, но не се ан-
гажира със срокове. От 
тази сума 24 млн. лв. ще 
бъдат предназначени за 
доизграждането на депо-
то, останалите 6 млн. лв. 
– за инсталацията за ре-
циклирането на боклука. 
Николов подчерта, че не 
община Кърджали носи 
отговорността за заба-
вянето на проекта. На 19 
януари 2011 г. съоръжение-
то трябваше да е напълно 
завършено, а рекултиваци-
ята – на 17 юли 2012 г.

Проектът стартира 
с 14,5 млн. лв. по ИСПА, 

но МОСВ в предишния 
мандат отказа задължи-
телното съфинансиране 
с обяснението, че няма 
пари. Така бе наложено на-
маляване на стойността 
и орязване на мегапро-
екта. В края на ноември 
2010 г. тогавашният об-
ластен управител Иван-
ка Таушанова изложи ва-
рианта за орязването на 
проекта. Така се оказа, че 
вместо 8 само 4 общини 
ще ползват сметището, а 
останалите ще трябва да 
изградят собствени депа. 
Право да изхвърлят смет 
на площадката до село 
Вишеград ще имат мест-
ните власти, отдалечени 
до 25 километра от съоръ-
жението. 

Зам.-кметът по стро-
ителството инж. Васил 
Бобеков тогава изрази 
тревога от намерението 
на МОСВ да извади от 
проекта инсталацията 

за сортиране и компости-
ране на отпадъците. „Без 
нея първата клетка ще 
се запълни за 2 вместо за 
5 години и ще се наложи 
изграждане на нова, а жи-
вотът на регионалното 
депо от 35 г. ще се свие 
наполовина“, подчерта 
той. Седемте общини, 
които направиха сдруже-
нието „За чисти Родопи“, 
настояваха да се запазят 
всички предвидени обек-
ти, за да се гарантира 
устойчивото му функцио-
ниране. Кърджали обаче 
безвъзвратно изгуби фи-
нансирането по ИСПА, а 
фирмите подизпълнители 
още през 2011 г. изтегли-
ха техниката си от стро-
ителната площадка.

Само за 2013 г. община 
Кърджали е платила над 
400 хил. лв. европейска 
санкция заради неспазе-
ния ангажимент да изгра-
ди депото.

Социални и инфраструктурни проек-
ти са планирани като капиталови разходи 
в Кюстендил за 2014 г. В изготвения от 
местната власт списък, който трябва да 
бъде гласуван от общинския съвет, заедно 
с бюджета е включено изграждането на 
вертикална платформа за хора с уврежда-
ния в административната сграда, чиято 
стойност е 20 905 лв. В дома за възрастни 
хора с физически увреждания „Ильо войвода” 
ще бъдат реализирани два обекта - изграж-
дане на леко съоръжение с метална носеща 

конструкция и ограждения със стъклопакет 
и ще бъде поставен асансьор за инвалидни 
колички между първия и втория етаж. 

79 511 лв. са предвидени за изграждане 
на център за настаняване от семеен тип. 
През тази година трябва да се извърши и 
конструктивно обследване и изготвяне на 
технически паспорти на сгради - общин-
ска собственост. В списъка с капиталови 
разходи са залегнали ремонти на улици и 
пътища, както и дейности по водопровода 
и резервоара за минерална вода.

О б л ас т н и т е 
управители от Се-
верния централен 
район се събраха, 
за да обсъдят про-
блемите за всяка 
област в конте-
кста на общите 
при ори тет и  з а 
2014 г.  Домакин 
беше губернато-
рът на Русенска 
област Венцислав 
Калчев. 

Сред проектите, около 
които областните упра-
вители се обединиха, са 
инфраструктурни инициа-
тиви като обезопасяване-
то и реконструкцията на 
пътя между Русе и Велико 
Търново, реконструкцията 
на участъка Разград – По-
пово – Стражица - Велико 

Търново, проектирането 
на мост над река Дунав 
между Силистра и Кълъ-
раш и др. 

Венцислав Калчев ин-
формира колегите си за 
подписаното споразуме-
ние и доброто сътрудни-
чество между областна-
та администрация в Русе 
и областния съвет. Той 

разказа за реализираните 
проекти в еврорегиона, 
финансирани по Програ-
мата за трансгранично 
сътрудничество Румъния 
- България 2007-2013, и 
предложи търсенето на 
възможности за общи 
действия между региони-
те от двете страни на 
Дунава да продължи.

на среща с представите-
ли от Конфедерацията на 
работодателите и индус-
триалците в България да 
подкрепят изграждането 
на нови културни, спорт-
ни и бизнес обекти. 

Около  1 , 7  млн .  лв. 
трябва да бъдат вложе-
ни в реконструкцията на 

Кметът  

Детелина Николова  

четириетажна сграда, 
която да бъде превърна-
та в комплекс с експо-
зиции и зали за културни 
събития. Регионалният 
исторически музей, кой-
то е дом на едно от най-
старите обработени 
златни съкровища в све-
та, поради липса на площ 
представя само малка 
част от експонатите, 
открити в повече от 100 
археологически находища 
в областта.

О б щ и н а т а  т ъ р с и 
партньор и за изграждане 

на информационно-обслуж-
ващ център в индустриал-
ната зона на града с ин-
дикативен бюджет от 2,9 
млн. лв. Готов е и проект 
за 4 млн. лв. за строител-
ството на покрит пазар 
за земеделски производи-
тели, който ще разполага 
с търговски и складови 
площи. В новия програмен 
период е предвидена и 
реконструкция на спорт-
ната зала „Добротица”, в 
която се организират на-
ционални и международни 
състезания.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

В. „Строител“ е носител  
на годишната награда  

на Националното 
сдружение на общините 

в Република България 
(НСОРБ)  

в категория 
„Печатни медии“

Елица Илчева

Сапарева баня е eдин малък модел на краси-
ва България. Това е написано на официалната 
страница на общината. Факт е, че ръката на 
твореца е била твърда щедра – уникалната и 
дива природа на Рила, величието на връх Кабул 
и кристалните рилски езера, атрактивните 
пешеходни маршрути, курортното селище Па-
ничище с модерни почивни бази. Тук са още го-

рещите минерални извори и емблемата на града 
– гейзер с температура 103 °С. 

Богатото културно-историческо наслед-
ство – неолитното селище Кременик, антич-
ната Германея, средновековните църкви и ма-
настири само допълват картината. 

Общината е разположена в Югозападна Бъл-
гария на 750 м надморска височина, непосред-
ствено под северните склонове на Рила. Обща-
та й територия е 180,8 кв. км с население 9000 

жители в пет селища -  град Сапарева баня, се-
лата Сапарево, Овчарци, Ресилово и курорта Па-
ничище. Транспортните връзки и географското 
разположение на общината са много благопри-
ятни за развитието на туризма. А местната 
власт прави всичко възможно, за да превърне 
Сапарева баня в модерен курорт. Изгражда во-
допроводи, ремонтира улици, строи музей и кани 
инвеститори, като им гарантира сигурност и 
бърза възвръщаемост на вложените средства. 

Кметът Сашо Иванов: 

Г-н Иванов, направихте 

ударен старт на 2014 г. с 

първата копка на проекта 

за изграждане на модерен 

център за рехабилитация. 

Кои са приоритетните 

общински проекти в об-

ластта на инфраструкту-

рата?  

Центърът за рехаби-
литация „Преображение“ е 
изключително важен за нас, 
защото той ще предоста-
ви нови работни места за 
населението на общината. 
Осен това ще има и голям 
икономически ефект за це-
лия регион, както по отно-
шение на привличането на 
туристи, така и на инвес-
титори. Сигурен съм, че по 
този проект всичко ще бъде 
изпълнено в сроковете, кои-
то са гарантирани от ру-
ския фонд „Закон, справед-
ливост и милосърдие“. 

Сред другите приори-
тетни общински обекти 
ще отбележа реконструк-
цията на пътя от Сапарева 
баня до Паничище, който е 
изключително натоварен 
през лятото. Тази година 

ще го завършим изцяло. През 
2005 г. направихме най-
тежкия участък в района 
на скалите, след това този 
от курорта до хижа „Пио-
нерска“, през 2009 г. – още 
един и сега последния, кой-
то междувременно сериозно 
се увреди. Радостното е, че 
за него спечелихме проект 
по мярка 321 на Програма-
та да развитие на селски-
те райони. Стойността му 
е 5,5 млн. лв. и съм доволен, 
че най-после пътуването 
до началната станция на 
лифта ще е безпроблемно. 

Друг акцент в програма-
та и в бюджета е канализа-
цията за селата Овчарци 
и Сапарево. Миналата го-
дина успяхме да завършим 
напълно отводнителната 
система на Ресилово с про-
ект за 7 млн. лв. по ПРСР. В 
Овчарци тя е готова на 80% 
и затова възнамеряваме да 
заложим собствени приходи 
и да кандидатстваме пред 
ПУДООС.

Имаме подписан договор 
за финансиране с Национал-
ния доверителен екофонд за 

реконструкция на топлопре-
носната мрежа в Сапарева 
баня. Инсталацията, с коя-
то отопляваме общински-
те постройки, я направихме 
през 2000 г. Тогава свър-
захме общинската сграда, 
пристройката към нея, две-
те училища, читалището 
и детската градина. За 13 
години обаче тя се аморти-
зира и сега е много важно 
да я подменим. Предстои 
съгласуване с  ПУДООС и се 
надявам напролет да избе-
рем изпълнител, а строи-
телството да започне през 
лятото. 

Докъде стигнахте с 

проекта за музей в центъ-

ра?

Вече имаме подписан до-
говор с ПРСР и предстои да 
бъде избран изпълнител. Ще 
строим съвсем нова сграда 
за етнографски и археоло-
гически музей в центъра на 

Сапарева баня. 
Имаме контракти и из-

брани изпълнители и за две 
екопътеки. Проектът е оза-
главен „По пътя на светци-
те“. Първата е от черквата 
в с. Сапарево до манастира 
„Свети Архангел“ и паракли-
са „Света Троица“, който е 
високо в планината. Друга-
та е надграждане на един 
проект по ФАР от 2005 г. 
от Сапарева баня до бив-
шия ресторант „Валявица”. 
Идеята е да се продължи до 
Паничище по р. Валявица. 
Това е част от трасето на 
европейското първенство 
по планинско бягане. 

А каква е съдбата на 

бившия ресторант, сгра-

дата пустее и се руши от-

давна... 

Тя е продадена от ту-
ристическото дружество 
на софийска фирма, която 
започна да я събаря и спря. 
В момента искат да реали-
зират по-мащабен проект 
и са в процедура по преот-
реждане на терена. Така че 
и там ще има работа за 
строителите. Процедури-
те обаче са бавни и тежки...

Може ли съществува-

щата ВиК мрежа да поеме 

очаквания туристически 

поток с оглед бъдещото 

ви развитие?

Мислим в тази посока, 
затова в момента работим 
по проект за водопровод, 
който да се свързва със 
захранващия. Над тере-
на за бъдещия медицински 
център предвиждаме да по-
строим нов водоем, който 
да е над 1000 кубика и поне 
за 30 години напред да се 

реши въпросът с водоснаб-
дяването на този район.

За Сапарева баня е мно-
го важно изграждането на 
водопровод и водоем, който 
да се свързва с довежда-
щия от р. Скакавица през 
р. Валявица. Пред ПУДООС 
кандидатстваме и за под-
мяна на тръбите от р. Ска-
кавица до Сапарева баня. В 
момента един голям учас-
тък е с етернит, а искаме 
да направим и водохващане 
на р. Скакавица. Спешно 
трябва да разрешим и про-
блема с пречиствателна 
станция за мръсни води на 
с. Ресилово, където имаме 
нов водопровод и канал. Из-
искването на програмата 
е до края на 2014 г. да има 
пречиствателна станция 
за отпадни води. Доста 
усилия положихме да осигу-
рим терен, защото нямах-
ме общински. Земеделско-
то министерство ни даде 
част от бившия стопански 
двор, но преписката се бави 
във ведомството и затова 
не бяхме включени в списъ-
ка на 14-те общини, които 
получиха целеви средства. 

Сега вариантите са 
два – ПУДООС и ако не по-
лучим безвъзмездна помощ, 
безлихвен кредит. Защото 
трябва да я построим на 
всяка цена. 

В Паничище пък изгради-
хме водоем за 4000 кубика 
с две клетки по 2000. В мо-
мента се ползва старият, 
който е 500 кубика. Идея-
та беше едната от двете 
клетки да е предназначена 
и за Сапарева баня. На след-
ващ етап ще правим подход 
към нея, за да осигурим 5000 
- 6000 кубика резерв. В Ре-
силово също има водоем, 
който е изграден от МРР, 

но трябва да бъде въведен 
от ведомството, което е 
инвеститор, и това не е 
направено. Няколко писма 
сме писали с молба проце-
сът да приключи, но нямаме 
резултат. 

Имаме и проект за во-
дохващане от р. Горица над 
Овчарци и ще се надяваме 
да бъде финансиран в пери-
ода 2014 - 2020.

Имате ли и други гото-

ви проекти и за новия про-

грамен период?

Очакваме го с нетър-
пение. Знаете, че по ОПОС 
много се забавиха възмож-
ностите за кандидатства-
не на общините от 2000 
до 10 000 души, където 
попадаме ние. Едва в края 
на 2011 г. започнаха да се 
набират предложения. 190 
общини кандидатстваха, 
само 70 успяха да преско-
чат първия праг и ние бя-
хме между тях. За съжале-
ние не подписахме първия 
договор, доколкото знам 
така беше и с другите. 
Имаме проект за голяма 
пречиствателна станция 
за Баня, Гюргево, Паничи-
ще и Сапарево. Наред с нея 
предвиждаме изграждане-
то на ВиК за курортното 
селище.  Довеждащият 
водопровод там е готов, 
предстои да се направи 
вътрешната мрежа. В мо-
мента само тези сгради, 
които са близо до външния 
колектор, не са на септич-
ни ями. При претенциите, 
които имаме да развиваме 
Паничище, това не е нор-
мално. Така че трябва да 
се случи. Там ще включим 
и трите нови квартала на 
Сапарева баня, които още 
не са влезли в регулация, но 

Сашо Иванов е кмет на община Сапарева 
баня вече трети мандат. Роден е през 1964 г. 
Завършва Техническия университет – София. По 
професия е електроинженер. До 1993 г. работи 
в ЗММ - Сапарева баня, после в „Хидрострой”, 
Дупница. От 1999 г. до 2003 г. е зам.- кмет, а от 
2003 г. - кмет. Женен е и има едно дете.

Снимки в. „Строител“
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преди година-две започна 
застрояване. 

По образователната 

инфраструктура имате 

ли още работа?

За съжаление през по-
следните години закриваме 
училища, защото няма деца. 
Остана само средищното в 
Сапарева баня. Затова по 
всякакви форуми настоява-
ме България да мисли как да 
се развиват планинските 
райони, които са най-уязви-
ми от демографския срив. 
Не е нормално при даде-
ностите, които имаме, жи-
телите ни да бягат. 

Имате руски проекти, 

френски, как привличате 

инвеститорите?

Основният ни коз е при-
родният ресурс, другото е 
коректното отношение на 
администрацията към биз-
неса. Създаваме климат, 
за да се чувстват сигурни 
тези, които искат да влагат 
парите си в проекти на наша 
територия. Не на последно 
място е това, че от доста 
време и много съзнателно и 
целенасочено работим, за да 
развиваме инфраструктура-
та. Причината е, че съзна-
ваме, че е немислимо да се 
превърнем в туристически 
център без необходимите 
условия. Каквито и инвести-
тори да дойдат, без инфра-
структура не става.

Наскоро кметът на Ка-

варна сподели пред „Стро-

ител“, че му е тъжно от 

това, че вече е изпълнил 

всичките си мечти за гра-

да. Да не сте в същата си-

туация?

О, при нас мечтите ста-
ват все по-големи и по-голе-
ми. Особено в областта на 
развитието на ски туризма 
да знаете само колко меч-
таем. И не без основания 
- близко сме до столицата, 
имаме топлата вода, пла-
нината, езерата... Но за да 
се случат нещата, трябва 
да има държавна воля. Нало-
жително е така да се про-
мени законодателството 
в определени сфери, че да 
се отвори вратата за ин-

веститорите. Не стигат 
само нашите усилия и воля. 
Не само тук, но и в цяла Бъл-
гария има зони, които могат 
да се използват в услуга на 
хората. Много пъти сме 
казвали, че най-застраше-
ният вид при нас е човекът.

Започна ли работа-

та по новия план за упра-

вление на природен парк 

„Рила“, който всъщност е 

ключът към вратата, за 

която говорите?

Бяха го започнали, спря-
ха, май наново е стартиран, 
което означава дълга про-
цедура... Ние предложихме 
друг вариант – старият 
план, който е със срок 10 
години и е изтекъл преди 
3, да се актуализира. Това 
е по-бързият начин. Във 
всички нормални европей-
ски страни тези докумен-
ти предвиждат възмож-
ности за инвестиции и в 
националните паркове, и в 
зоните по „Натура“. А тук 
няма воля да се направят 
законите. Макар че сега 
има заявки от властта за 
промяна, сме скептично 
настроени, защото сме чу-
вали много обещания и сме 
виждали как не се реализи-
рат. Знаете ли, че ние от 
нито едно правителство 
не сме получавали отказ за 
това да развиваме курорта, 
но само толкова – говори се 
едно, прави се друго. В ман-
дата на предишния кабинет 
например Законът за гори-
те беше приет на второ 
четене и падна с ветото на 
президента под натиска на 
някои еколози. А това беше 
шанс да се развият планин-
ските райони. Не е нормал-
но да се чака за процедури 
за преотреждане на горски 
фонд с години. Когато из-
граждаха лифта, 2 години 
ни бавиха за 15 кв. метра 
за трафопост. Трудно се 
намира инвеститор при за-
конодателството в момен-
та. И няма какво да си ми-
слим, че тези райони могат 
да излязат от тежкото си 
състояние и да подпомагат 
икономиката в държавата 
без измененията, които 
трябва да станат. 

Очаквате ли нови про-

блеми от зелените?

Ако ги питате, цялата 
държава ще е „Натура“. За 
да може една малка група 
от хора да усвояват сред-
ства от проекти. И на най-
непросветените вече е 
ясно, че това е целта.

А законодателството 
ни е такова, че отвсякъде 
можем да очакваме пробле-
ми. Срещу 50 лв. всеки може 
да стопира всичко. Пак се 
връщам на Паничище, кое-
то е урбанизирана тери-

тория с указ от 1986 г. Има 
стар застроителен план, 
ние приехме и нов, за да га-
рантираме едно устойчиво 
развитие – оставили сме 
над 60% за зелени зони. Той 
мина ОВОС, беше приет. Но 
го обжалваха веднъж, втори 
път. Спечелихме на първа 
инстанция, ще спечелим и 
на втора, но междувременно 
минават години. 

И хотелите са на сеп-
тични ями в XXI век. Един от 
инвеститорите построи 
сграда и не може да я въве-
де в експлоатация, защото 
няма как да се направи ули-
цата, да се прокарат канал 
и водопровод. Стотици хи-
ляди левове му стоят заро-
вени, той не може да инвес-
тира в нови проекти, а ние 
губим от това, че не наема 
работници. Та се пречи на-
всякъде и на всичко отгоре 
това се прави избирателно.

Доста са обнадеждени 
инвеститорите за „Дести-
нация Рила“ след първите 
срещи с правителството, 
но аз ги предупредих да оч-

акват и трудности. През 
март миналата години бях 
във Франция по тяхна по-
кана. Те са организирани в 
клъстер, който управлява 
френски курорти, включи-
телно и Крушавел, на Мари-
бел, там, където пострада 
Шумахер, на Авориаз, който 
е единственият ваканцио-
нен център без автомобили 
и тунелите са под земята, 
защото е зона на „Нату-
ра“ и национален парк. При 
нашето посещение там 
подготвяха пускането на 
най-модерната 3S систе-
ма за пренос на туристи 
– десет малки гондоли за 
по 20-30 души, които кач-
ват за 7 минути. И няма 
въжета. Всичко е вкопано 
в скалата, направен е ес-
калатор, все едно си в лук-
созен мол, излизаш нагоре и 
те свалят в малка къщичка 
на пистите. Когато ги по-
питахме: имат ли еколози, 
казаха „Да, мислим заедно с 
тях”. И затова най-бедните 
някога райони на Франция 
сега са най-богати. Кру-

шавел е било селце с 2000 
души. Кметът сега, който 
е председател на асоциаци-
ята на курортните градове, 
ни каза, че бюджетът им е 
80 млн. евро. 30 млн. им е 
издръжката и всяка година 
инвестират по 50 млн. лв. 
в даден инфраструктурен 
проект. Сега правеха аква-
парк – общината вади пари-
те, работи се, това е... А 
знаете ли как са тръгнали 
-  след Втората световна 
война австриец, или герма-
нец, не помня, идва и казва, 
че иска да прави писти и да 
развива туризма. Местна-
та управа теглила една чер-
та на планината и казала 
– от тази височина нагоре 
прави каквото искаш, под 
нея си пасем животните. И 

е платил само 1 франк. Сега 
имат най-скъпия курорт, в 
който едната нощувка е от 
300 до 5000 евро. А ние сами 
си режем клона, не използва-
ме даденостите. 

Смятате ли, че ще сте 

по-добре, ако НСОРБ успее 

да се пребори за децентра-

лизация на общините?

И за това се говори от 
всяко правителство, откак-
то съм кмет. Разбира се, че 
когато имаш възможност за 
самостоятелни решения, и 
то не във всички сфери, е 
много по-лесно. Не е случай-
но, че в Швейцария във все-
ки кантон си има отделни 
закони. 

Децентрализацията 
трябва така да се направи, 
че районите да могат да 
влияят положително на ця-
лостното развитие на дър-
жавата. След като гората 
е общинска, е нормално ние 
да си определяме правила-
та за нейното съхранение, 
като, разбира се, спазваме 
определени от държавата 
изисквания. Какъв е пробле-
мът сами да преценим къде 
да са противопожарните 
просеки, къде да се чисти, 
къде да се садят млади дър-
вета. В цяла Италия писти-
те се използват за просеки. 
Оръдията за сняг вървят по 
водопроводи, водоемите 
се ползват при пожари. Не 
трябва много акъл за тези 
неща, но е наложително да 
има делегиране на права на 
местните власти. 

Ето ви друг пример – с 
минералната вода. През 
2010 г. промениха Закона 

за горите и дадоха възмож-
ност на общините да се 
разпореждат със свобод-
ния ресурс. При нас това 
привлече руските инвес-
титори. Защото вече мо-
жехме да им гарантираме, 
че ако построят хотели, 
ще им дадем минерална 
вода. Без тази възможност 
как щяхме да ги привлечем. 
То беше мътна и кървава. 
Никой, който е решил да 
остави парите си някъде, 
няма време да обикаля ми-
нистерствата, в които 
достъпът е много по-тру-
ден. Всеки иска да контак-
тува директно на място и 
очаква, че общината може 
да реши неговите проблеми 
бързо. Когато ни ползваха 
за указателни табели и 
само насочвахме инвести-
торите към София, нищо не 
се случваше, това е факт. 

През 2005 г. ходихме в 
Димитровград, Сърбия. Ние 
сме побратимени градове, 
кандидатствахме по общ 
проект. Показаха ни една 
новопостроена спортна 
зала, която струва 7 млн. 
евро. Гледаме, че икономика-
та в града не работи, знаем, 
че доскоро бяха във война и 
питаме: „Държавата ли ви 
даде парите“. А те: „Не, не, 
това са си наши пари. Все-
ки тир, който минава през 
КПП Градина, плаща 20 евро 
на общината. Специално за 
инфраструктура“. Това е ре-
алната помощ от държава-
та – тя е направила закон, 
който дава възможност на 
общините да се развиват и 
да носят отговорността.

Вие имахте проект за 

стадион и спортна зала...

Да, имахме проект, кан-
дидатствахме по Програма-
та за развитие на селските 
райони, но уцелихме момен-
та, в който се въведе огра-
ничението общини с вече 
подписани договори да не 
кандидатстват, докато не 
ги реализират. Ние тогава 
работехме по 6 проекта, а 
имахме 11. 

Отказахте ли се от 

проекта „Супер Пани-

чище“?

Не. Точното му име е 
„Паничище – езерата – Ка-
бул“. Там мястото е уни-
кално и несъизмеримо като 
въздействие върху околната 
среда с други проекти, за-
щото е високо в планината, 
където няма гора, а само 
пасища. Съобразили сме се 
с предложенията на профе-
сионални еколози лифтът 
от Паничище да минава по 
трасето на електропрово-
да, който ще вкараме ка-
белно, за да няма изсичане 
на гори и да запазим про-
секата. Има и инвеститор 
- „Рила спорт“, чакаме само 
плана за управление на ПП 
„Рила“. Той е един от проек-
тите в страната, които ко-
ренно ще променят облика 
на България като зимна ски 
дестинация. 

И НСОРБ
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Бургаски път води към антична кре-
пост, която е най-новата забележител-
ност на картата на културния туризъм в 
България. Това е археологическата възста-
новка на древния комплекс на нос Свети 
Атанас край град Бяла, която бе официално 
открита преди дни. Няколко години архео-
лози се трудиха върху разкопките, разказ-
ващи историята на ранното християнство 
по нашите земи.

Макар да се намира във Варненска об-
ласт, в най-новата туристическа атракция 
има и бургаско участие. Пътят, който води 
до древното селище, е дело на фирма „ЛЕО 
– Бетонови изделия“. Тя е избрана заради ка-
чествата на изделията, които предлагат 
отлични възможности успешно да се съче-
таят с реставрираната композиция и да но-
сят древен и същевременно съвременен дух. 

„Изборът се спря на нас, тъй като бла-
годарение на новия завод можем да про-
извеждаме елементи от всякакъв тип и 
калибър. Това ни прави привлекателни за 
проектантите и строителните компа-
нии”, заяви собственикът на завода Иван 
Димитров.

Това е най-важният проучен до момен-
та раннохристиянски комплекс. При разкоп-
ките там дори бе открито златно съкро-
вище. Той ще бъде активно рекламиран на 
всички туристически борси, ще влезе и в 
списъка със значими културно-исторически 

обекти по Черноморието. Очаква се още 
от лятото на 2014 г. да стане атрактив-
на дестинация по маршрута от Варна до 
Несебър. Във възстановения комплекс има 
базилика, две кръщелни, чакалня за кръ-
щелните, сграда за приемане на дарове за 
местната църква, жилище на главния све-
щеник. Има аязмо, както и винарна.

Проектът е по ОП „Регионално разви-
тие” за 5,3 млн. лв. Общинското съфинан-
сиране е близо 745 000 лв., които според 
експерти ще се върнат под формата на 
приходи от туризъм. Затова бе нужно и 
да се изгради инфраструктура до древна-
та крепост. За пътя до обекта от ЛЕО 
са доставени 2000 м2 уличен паваж – тип 
Behaton, а за прилежащия тротоар – 3750 м2 
паваж - тип Holland в жълт цвят.

Бургаската фирма отчете успешна 
2013 г. Изработената продукция от най-
големия завод за бетонови изделия в Юго-
източна България надхвърля 260 000 ква-
дратни метра. Ако се приеме, че средният 
център на неголям български град е 20 де-
кара, това количество покрива градските 
площади на 13 селища у нас – или по един 
всеки месец, изчисляват в завода. Минала-
та година плочи, бордюри и други изделия на 
ЛЕО са доставени в почти всяка точка на 
страната – над 50 градове и села. С тях са 
ремонтирани улици, площади, паркове, дет-
ски площадки, паркинги и др.

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

К ласира ха  победи -
телите в конкурса за 
проучване и решение за 
изграждане, възстано-
вяване и обновяване на 
публични пространства 
в централната градска 
част на София. Проекти-
те им предвиждат пове-
че зелени и водни площи, 
културни центрове и пе-
шеходни алеи за сметка 
на автомобилния трафик. 
Голяма част от идеите 
за промяна на облика на 
столицата бе предста-
вена на страниците на в. 
„Строител“ в бр.1, 2014 г. 

„Предложенията бяха 
на високопрофесионално 
ниво. Вярвам, че са избра-
ни най-добрите екипи с 
най-качествените идеи. 
Надявам се, че ще можем 
в максимално кратък срок 
да започнем реализация-
та им. Той зависи от това 
дали ще има обжалвания и 
кога ще завършат проце-
дурите. За мен конкурсът 
е тест за участниците 
в каква степен могат да 

приемат резултатите 
от журирането. На всич-
ки ни е ясно, че ако има 
жалби, сроковете ста-
ват абсолютно неясни. 
Столичната община има 
готовност да възложи 
проектите и в края на 
годината да подготви 
апликационните форми, 
за да кандидатства за 
финансиране. Но това ще 
се случи само при нормал-
но приключване на про-
цедурите”, заяви Петър 
Диков, главен архитект 
на града. 

За обновяването на 
четирите зони на цен-
тралната част на Со-
фия се състезаваха 40 
проекта. Разработката 
на „Стефан Добрев Архи-
тектура и Дизайн” получи 
най-висока комплексна 
оценка по обособена пози-
ция 1, която включва Ор-
лов мост, площите около 
Перловската река и бул. 
„Христо и Евлоги Георги-
еви”. На второ и трето 
място съответно са кла-
сирани „Ситиарх” ЕООД и 
ДЗЗД „Форум Консултан-
ти”. Най-добрата идея за 
преустройство на вто-
рата зона, обхващаща 

улиците „Граф Игнатиев”, 
„Иван Шишман” и площад 
„Славейков” е на „А.Д.А.” 
ООД. Второто място е 
отредено на ДЗЗД „Група 
Център”, а третото - на 
„Амфион” ЕООД. „Никон-
султ” ЕООД е победите-
лят в обособена позиция 
3 - Градската градина, 
площад „Александър I” и 
бул. „Цар Освободител”. 
Втори е „Стефан Добрев 
Архитектура и Дизайн”, 
а трети ДЗЗД „Форум 
Консултанти”. Първото 
място за проекта в чет-
въртата зона е отново за 

екипа на „А.Д.А.” ООД. В 
този участък - градина-
та „Кристал”, храм-па-
метника „Св. Александър 
Невски”, площада „Народ-
но събрание”, храма „Св. 
София”, на втора позиция 
е класиран ЯРД БГ. Трето-
то място е за „Амфион” 
ЕООД.

Арх. Георги Бакалов, 
който е председател на 
журито, заяви,  че има 
няколко важни препоръ-
ки към избраните екипи. 
За бул. „Христо и Евлоги 
Георгиеви” съветът е да 
се работи за максимал-

но облекчаване на тра-
фика. При площадните 
пространства журито 
смята, че е необходимо 
да се обърне внимание 
на споделените зони. Там 
трябва максимално добре 
да се комбинират различ-
ните видове присъствия 
- трамваи, велоалеи, пе-
шеходци. Много важно за 
територията с жълтите 
павета е мерките да бъ-
дат съобразени с възмож-
ността за изграждане на 
подземни паркинги. По-
бедителите ще получат 
препоръки за технически-
те проекти.

По думите на главния 

Главният архитект на София Петър Диков изрази 
надежда процедурите да приключат без обжалвания

Снимка авторът

40 разработки се състезаваха за обновяването архитект предстоят ня-
колко нови важни конкурса 
за столицата. Един от 
тях е вече стартирали-
ят търг за възлагане на 
проекти за обновяване и 
реконструкция на 33 обек-
та, който е по интегри-
рания план за градско раз-
витие и възстановяване 
на София (ИПГВР). В него 
са включени детски гра-
дини, училища, социални 
и културни обекти. След 
дългото очакване ще има 
процедура и за паметни-
ка „1300 години България” 
пред НДК. „Друг значим 
конкурс е този за подробен 
устройствен план на Бо-
рисовата градина. Той ще 
премине на няколко етапа, 
като първата фаза ще е 
обществено обсъждане 
на заданието и програма-
та на конкурса. Тръжната 
процедура ще стартира 
най-рано в края на февруа-
ри. През първата половина 
на март ще се обяви търг 
за нова визия на Княжеска-
та градина. Подготвя се и 
конкурс за проектиране на 
няколко трамвайни трасе-
та. Той ще бъде основа за 
развитие на транспорт-
ната система на София 
с европейско финансира-
не”, допълни арх. Петър  
Диков.
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До края на годината ще бъдат изградени нови 54 км канализация

Ирина Савина, зам.-кмет по инвестиции и строителство към Столичната община: 

Свилена Гражданска

Г-жо Савина, кои са при-

оритетите на Столичната 

община през 2014 г. в сек-

торите, за които отгова-

ряте? 

Приоритетите в ресора, 
за който отговарям, не са се 
променили през последните 
няколко години. И през 2014 г. 
те ще продължат да бъдат 
осигуряването на доста-
тъчно места в детските 
градини, модернизацията на 
общинския сграден фонд и 
изграждането и реконструк-
цията на ВиК мрежата на 
града. Заедно с това ще 
работим и по подготовка 
на проектни предложения, с 
които да кандидатстваме 
за финансиране с европейски 
средства през новия програ-
мен период.

През изминалата го-
дина заедно с екипа ми от 
направление „Инвестиции и 
строителство“ работихме 
по над 110 проекта с раз-
личен обхват и стойност. 
Те са основно в сферата на 
инженерната, социалната, 
културната, здравната и 
туристическата инфра-
структура. Сред по-важни-
те от тях са проектите за 
изграждане на ВиК мрежи с 
финансиране от ОП „Околна 
среда“ за кв. „Суходол“, град 
Банкя и кварталите „Михай-
лово“, „Вердикал“, „Градоман“ 
и с. Иваняне, „Сливница – II 
етап“, „Овча купел – ста-
ра част“ и кв. „Горна баня“, 
дубльора на левия владай-
ски колектор. С не по-малко 
значение са и проектите в 
сферата на образователна-
та инфраструктура. През 
2013 г. започнахме изгражда-
нето на 15 детски заведения 
за 62 групи. Финансирането 
за тях е освен от капитало-
вата програма на общината 
и със средства от държав-
ния бюджет, отпуснати при 
предишното правителство 
с решение на Министерския 
съвет. По отношение на 
модернизацията на образо-
вателната инфраструктура 
бяха заложени и изпълнени 
укрепителни мероприятия в 
25 детски градини и учили-
ща и бяха внедрени мерки за 

енергийна ефективност в 12 
учебни заведения. Също така 
извършихме предварителни 
ремонтни дейности в 26-те 
градини и училища, които 
тази година ще бъдат ця-
лостно енергийно обновени 
с финансиране от Междуна-
роден фонд „Козлодуй“.

През 2013 г. работихме и 
по проект за изграждане на 
13 центъра за настаняване 
от семеен тип и три защи-
тени жилища. Средствата 
са от ОП „Регионално разви-
тие“. С финансиране по тази 
програма обновяваме сто-
личната онкоболница, както 
и извършваме адаптацията 
на Централната минерална 
баня за музей на София, кой-
то е изключително важен за 
развитието на културния 
туризъм в столицата.

Част от изброените 
проекти ще продължим да 
изпълняваме и през 2014 г., 
тъй като говорим за големи 
инфраструктурни обекти. 

Една от ключовите 

теми по отношение на ин-

женерната инфраструкту-

ра на София е изграждане-

то на канализация. Какво се 

промени от 2006 г. досега?

Преди осем години 30% 
от територията на София 
беше без канализация. Това 
до голяма степен се дължи 
на факта, че изграждането 
на съпътстващата инже-
нерна инфраструктура не е 
било реализирано паралелно 
с мащабното строителство 
и разрастване на града през 
последните десетилетия. 
Общо за периода 2006 - 
2012 г. изготвихме около 130 
идейни и работни проекта 
за голяма част от терито-
риите на столицата, които 
нямат канализация. Успяхме 
да изградим 84 км канализа-
ционна мрежа, а новоприсъ-
единените към нея жители 
представляват около 8% 
от населението на София. 
Освен петте главни канали-
зационни колектора, които 
построихме с финансиране 
по предприсъединителната 
програма ИСПА, реализирах-
ме успешно и редица проек-
ти, свързани с поетапното 
изграждане на канализацион-
ните мрежи на „Овча купел“, 
„Симеоново“, „Илиянци“, „Мо-
дерно предградие“, „Горубля-
не“, „Надежда 4“ и др. 

През 2013 г. приключи 
строителството на главни-
те канализационни клонове 
на кв. „Суходол“, а в момента 
продължаваме да работим по 
изпълнението на още четири 
проекта с финансиране от 
ОПОС. Както вече споме-
нах, те са за ВиК мрежите 
на град Банкя и квартали-
те „Михайлово“, „Вердикал“, 
„Градоман“ и с. Иваняне, „Сли-
вница – II етап“, „Овча купел 
– стара част” и кв. „Горна 
баня“, дубльора на левия 
владайски колектор. С при-
ключването на три от тях 
до края на 2014 г. ще бъдат 
изградени нови 54 км канали-
зация, които ще обслужват 
близо 190 000 от жителите 
на София. Проектът за ВиК 
мрежа на „Овча купел – ста-
ра част” и кв. „Горна баня“ е 
двуфазен и включва проек-
тиране и строителство. В 
момента се изготвят ра-
ботните проекти, а изграж-
дането му ще се реализира 
с финансиране от ОПОС 
2014–2020.

От 2014 г. започна нови-

ят програмен период. Кои 

ще са ключовите проекти 

на София? 

Все още не са излезли 
насоките по ОП „Околна 
среда“ 2014–2020. Очакваме 
одобрение на програмата 
през първото тримесечие 
на годината. Към настоящ-
ия момент заедно с екипа ми 
сме изготвили индикативен 
списък с над 30 проекта на 
стойност над 900 млн. лв. 
за изграждането на ВиК 
мрежи. В него са включени 
почти всички територии на 
столицата, които са в агло-
мерации с над 2000 жители 
и все още нямат или са с 
частично изградена канали-

зация. Заедно с кметовете 
на районите през последни-
те две години работихме 
усилено по изготвянето на 
прединвестиционни про-
учвания, идейни и работни 
проекти. Едни от първите 
проектни предложения, кои-
то ще подадем, най-веро-
ятно ще са за изграждане 
на ВиК мрежата на селата 
Чепинци, Световрачане и Не-
гован в район „Нови Искър“, 
за вътрешно-кварталните 
мрежи на „Горубляне“, „Сухо-
дол“ и „Модерно предградие“, 
за инженерната инфраструк-
тура на „Сливница“ - III eтап” 
и за канализационните мре-
жи на кв. Требич и селата 
Волуяк и Владая. Всички тези 
предложения са в напреднала 
подготвителна фаза. Изклю-
чително много ми се иска да 
започнем и изграждането 
на канализация в подвитош-
ката яка - „Манастирски 
ливади“, „Кръстова вада“ и 
„Гърдова глава“, но там има 
тежки отчуждителни проце-
дури, които тепърва трябва 
да бъдат реализирани.

Освен проектите по ОП 
„Околна среда“ през 2014 г. е 
предвидено да бъдат подаде-
ни за финансиране и редица 
проектни предложения по ОП 
„Региони в растеж“, включе-
ни в интегрирания план за 
градско възстановяване и 
развитие на Столичната об-
щина. Те са за облагородява-
не на централната градска 
част, които се коментират 
усилено в общественото 
пространство през послед-
ните седмици, и за цялостна 
модернизация на сградите 
и дворните пространства 
на 24 училища и детски гра-
дини в районите „Надежда“, 
„Красна поляна“, „Връбница“ 
и „Илинден“. Подготвили сме 

и няколко проекта в социал-
ната и културната сфера. 
Предвиждаме обновяването 
на три социални заведения 
и на шест културни инсти-
туции - Столичния куклен 
театър и кукления театър 
в район „Оборище“, театър 
„София“, общинските култур-
ни институти „Надежда“ и 
„Средец“, народното читали-
ще „Св. св. Кирил и Методий“. 
Надявам се с финансиране от 
ОП „Региони в растеж“ да ре-
ализираме и втория етап на 
проекта за интегриран град-
ски транспорт. 

Кои ще бъдат следващи-

те обществени поръчки, 

които ще обявите?

Голяма част от проек-
тите, по които работим, са 
свързани с европейско финан-
сиране и поради това, че все 
още нямаме яснота за кои 
от тях ще бъдат отпусна-
ти средства, не мога да се 
ангажирам с конкретни сро-
кове за обявяването на об-
ществени поръчки за изпъл-
нението им. Но мога да дам 
информация за тези, за кои-
то към настоящия момент 
е осигурено финансиране от 
бюджета на Столичната 
община или от външни до-
нори. През февруари и март 
предстои да публикуваме 
тръжните процедури за пре-
устройството на сградата 
на бившето частно училище 
ЕСПА в „Младост“ в детска 
градина за 8 групи, както и 
за енергийното обновяване 
на 26 детски градини и учи-
лища с финансиране от МФ 
„Козлодуй“. Очакваме до дни 
финално одобрение на тръж-
ната документация от Евро-
пейската банка за възстано-
вяване и развитие. Целта ни 
е същинските строително-
монтажни дейности да се 
реализират през летните 
месеци по време на учениче-
ската ваканция. Също така 
през второто тримесечие 
на тази година ще бъдат 
обявени обществени поръч-
ки за  корекция на р. Драга-
левска в район „Лозенец” и за 
преустройство на старото 
боянско училище в детска 
градина.  

Миналата седмица пода-
дохме в областната управа 
и три проектни предложения, 
с които Столичната общи-
на кандидатства за финан-
сиране по инвестиционната 
програма „Растеж и устой-
чиво развитие на региони-
те“ към Министерския съ-
вет. Проектите са на обща 
стойност над 40 млн. лв. и 
включват строителство 
на нови детски градини, из-
граждане на физкултурни 
салони и ремонт на дворни 
пространства в училища, 
както и реконструкция на 
бул. „Скобелев“. Ако те бъдат 
одобрени и финансирани, до 
края на 2014 г. ще бъдат обя-
вени процедури и за тяхната 
реализация.

Как работите с Кама-

рата на строителите в 

България?  

Работим в конструкти-
вен диалог и се надявам и в 
бъдеще да е така. Пожела-
вам на ръководството на 
Камарата на строителите и 
на нейните членове една пол-
зотворна и успешна година и 
много обекти.

Снимки в. „Строител“
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Ремонт  на  улици, 
детски градини, учили-
ща, детски и спортни 
площадки, цялостно об-
новление на  Морската 
градина, Двореца на мла-
дежта и спорта и Лет-
ния театър, изграждане 
на високотехнологичен 
бизнес парк, втори мост 
над Аспарухово,  нови 
паркинги и библиотека 
– това са само част от 
проектите в интегрира-
ния план за градско въз-
становяване и развитие 
на Варна до 2020 г. Той 
е разработен от обеди-
нение „Интегриран план 
за Варна 2020“ с ръково-
дител доц. д-р Стелиян 
Димитров. 

За реализацията му 
са необходими общо 687 
млн. лв. с ДДС. Близо по-
ловината от парите – 
325 млн. лв., местната 
власт се надява да дой-
дат по линия на струк-
турните и Кохезионния 
фонд на ЕС по различни 
оперативни програми.  
За съфинансиране на 
проектите общината 
ще трябва да осигури 
62,7 млн. лв., което е 9% 
от средствата. Въпреки 
относително стабилния 
размер на бюджета на 
морската ни столица 
през последните годи-
ни се наблюдава трайна 
тенденция за намаля-
ване на капиталовите 
разходи – от 62 млн. лв. 
(2007 г.) до 14 млн. лв. 
(2012 г.). Поради тази 
причина авторите на 
плана препоръчват на 
общината да прибегне 
до мостово финансира-
не, за да осигури необ-
ходимите й средства 
за проектите. Остана-
лите източници могат 
да са републиканският 
бюджет с 47,8 млн. лв. 
(7%), други инвестицион-
ни фондове – около 100 
млн. лв. (15%), и част-
ни инвеститори – 151 
млн. лв. (20%). 

Тази и следващата 
година ще минат основ-
но под знака на проек-
тирането и избора на 
изпълнители на проек-
тите. Ударното стро-
ителство е предвидено 
да започне през 2016 г. 
и да продължи до 2017 г. 
През тези две години е 
заложено да бъдат ус-
воени една трета от 
средствата. Това не е 

направено случайно. При-
чината е, че в средата 
на програмния период 
(2018 г.) ще се анализира 
процеса на усвояване на 
парите, и там, където 
има забавяне, ще се из-
върши преразпределение 
на средства към по-ак-
тивните градове. Това е 
причината, поради която 
почти всички селища са 
заложили да реализират 
най-много европроекти 

през 2016-2017 г. През 
следващите години обе-
мът на плащанията е 
разпределен относител-
но равномерно. 

Над половината от 
територията на Варна 
ще бъде подложена на 
интервенции, предвижда 
интегрираният план за 
възстановяване и разви-
тие. Съгласно изисква-
нията са обособени три 
зони за въздействие – с 

публични функции, иконо-
мическа и обществена. 
Проектите са разделени 
в осем основни панела –  
градска среда, енергийна 
ефективност, икономи-
ческо развитие, спорт-
на, здравна, социална, 
образователна и култур-
на инфраструктура.

По една пета от па-
рите е  планирано да 
отидат за проектите за 
икономическо развитие 
на Варна и за уличните 
артерии и интегрирания 
градски транспорт. За 
подобряване на градска-
та среда са заложени 
17% от средствата, а 
за подобряване на енер-
гийната ефективност 
на жилищни и админи-
стративни сгради – 14%.  
Проектите за културна, 
спортна,  социална  и 
образователна инфра-
структура имат срав-
нително по-нисък дял – 
между 4 и 7%.

„Изведените приори-
тети за развитие на Ва-
рна адресират същест-
в ув а щ и т е  п р о б лем и 
като нуждата от подо-
бряване на инфраструк-
турата и засилване на 
контакта й с морето. Те 
са насочени и към разви-
тие на туристическия и 
културния й потенциал, 
логистичната осигуре-
ност и стимулиране на 
връзките между акаде-
мичната общност и биз-
неса“, коментира доц. 
Стелиян Димитров при 
представянето на доку-
мента. 

Стратегическите 
цели, които си поставя 
интегрираният план, са 

Лилия Христова

Над 511 млн. евро са предвидени 
за 67-те града до 2020 г. по новата 
Оперативна програма „Региони в рас-
теж“. Те са разделени на четири нива 
в зависимост от броя на население-
то, икономическото 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 – оста-
налите областни центрове плюс още 
10 селища – Горна Оряховица, Дупница, 
Димитровград, Гоце Делчев, Петрич, 
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ЗBI - зона за въздействие с преобладаващ  
социален характер 79 792 052 12% 48 098 608 10 312 462 0 8 487 990 0 6 240 192 6 652 800 0 0

ЗBII - зона с публични функции с висока oб-
ществена значимост 320 319 293 47% 134 467 620 30 953 450 0 22 979 729 0 65 438 866 66 479 626 0 0

ЗBIII - зона с потенциал за икономическо 
развитие 52 735 200 8% 5 474 238 1 136 520 0 966 042 0 22 579 200 22 579 200 0 0

Проекти за улични артерии на територия-
та на трите зони за въздействие, насърча-
ване на устойчивата градска мобилност и  
интегриран градски транспорт и енергийна 
ефективност на жилищни сгради на цялата 
територия на града 234 127 219 34% 136 751 660 20 360 780 0 15 408 347 0 5 577 689 56 028 743 0 0

Обща стойност на проектите, включени в 
ИПГВР - Варна 686 973 764 100% 324 792 127 62 763 213 0 47 842 108 0 99 835 947 151 740 369 0 0

Обобщено представяне на програмата за реализация на ИПГВР – Варна

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.4.07-0012 „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна”, който се осъществява 
с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от община 
Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО. 

Варна да стане притега-
телно място за живот, 
образование и туризъм, 
както и град на расте-
жа,  където среща си 
дават бизнесът и на-
уката. Набляга се и на 
грижата за всеки жи-
тел чрез „преодоляване 
на вътрешноградските 
диспаритети в социал-
но-икономическото раз-
витие и общественото 
обслужване“. 

Общо 550 предложе-
ния са разгледали ав-
торите на плана. Те са 
получени от районните 
администрации, бизнеса, 
неправителствени орга-
низации и граждани. След 
пресяването им по зна-
чимост и възможност за 
реализация са разделени 
на два списъка. В основ-
ния попадат 155 проекта 
на обща стойност 687 
млн. лв. Има и резервен 
списък с 40 проекта за 
445 млн. лв.

Зона с публични функции – 

инвестиции за 320 млн. лв. 

Близо половината от 
средствата е планирано 
да бъдат инвестирани в 
зоната с публични функ-
ции – 320 млн. лв. Тя е с 
най-голям териториа-
лен обхват. Тук попадат 
районите „Приморски“, 
„Одесос“ и „Аспарухово“. 
В нея влизат историче-
ският градски и адми-
нистративен център 
на Варна, както и Тех-
ническият университет 
заедно с разположени-
те в непосредствена 
близост до него други 
учебни заведения, Воен-

ната болница и важни за 
града публични учрежде-
ния. Зоната достига до 
пристанищния комплекс, 
крайбрежната част на 
кв. Аспарухово и Варнен-
ското езеро и до военно-
то летище.

Най-важните проек-
ти са свързани с промя-
на на облика на трите 
района и предвиждат  
подмяна на подземната 
инфраструктура и ре-
монт на уличната мрежа 
чрез обособяване на зони 
за отдих, подмяна на ос-
ветлението, обновление 
на пешеходната зона на 
улицата и изграждането 
на велоалеи. Всичките 
седем проекта  за град-
ската среда възлизат на 
85 млн. лв.

Ключовите в район 
„Приморски“ са три. С 
близо 4 млн. лв. е пла-
нирано да бъде обновен 
един от символите на 
Варна – Морската гра-
дина. Заложена е рекон-
струкция на 13,5 км алеи, 
подпорни стени, подмяна 
на чешмите, осветле-
нието и парковата ме-
бел .  Другият проект 
в район „Приморски“ е 
свързан с ремонт на ос-
новната улична мрежа – 
на булевардите „Примор-
ски”, „Цар Освободител” 
и „Княз Борис I”. Той ще 
бъде направен  заедно с 
рехабилитация на подле-
зите и обособяването на 
зони за отдих. Заложени 
са и подмяна на улично 
осветление и изграж-
дане на велоалеи, като 
стойността на всички 
дейности е 13 млн. лв. 
Третият проект в район 



„Приморски“ е свързан 
с реконструкция на ул. 
„Мадара“ в участъка от 
ул. „Д-р А. Железкова” 
до ул. „Явор” и благоус-
трояване на простран-
ствата в карето между 
бул. „Царевец” – ул. „Ка-
раагач” – ул. „Мир” – бул. 
„В. Левски” – бул. „Осми 
приморски полк”.  Пла-
нирано е изграждане на 
детски и спортни пло-
щадки, зони за отдих, 
озеленяване, велоалеи. 
Необходимите средства 
за целта са 17,5 млн. лв.

За  район „Одесос“ 
са  ра зработени  два 
проекта за ремонт на 
улиците. Единият е за 
8 млн. лв. и предвижда 
реконструкция на око-
ло 10 км улична мрежа, 
като е заложена и под-
мяна на подземната ин-
фраструктура – вода, 
канал, газ и комуникации. 
В този проект са вклю-
чени части от  улиците  
„Д-р Пискюлиев“ , „Коста 
Тюлев”, „Рали Мавроди-
ев”, „Хараламби Анге-
лов”, „Йосиф Стоянов”, 
„Радецки”, „Бенковски”, 
„Лаврентий”, „Панайот 
Волов”, „Парижка комуна” 
и други. Заложено е още 
изграждане на детски и 
спортни площадки, как-
то и на кътове за отдих.

Вторият проект в 
район „Одесос“ е за ре-
монт на около 19 км улич-
на мрежа за 5,7 млн. лв. В 
него са включени части 
от улиците „Александър 
Дякович”, „Халил Ефен-
ди”, „Солун”, „Кавала”, 
„Прага”, „Марица”, „Поп 
Богомил” ,  „Бузлуджа” , 
„Калиакра”, „Карлово” и 
други. 

За промяна на облика 
на градската среда в ра-
йон „Аспарухово“ са раз-
работени два проекта. 
Единият предвижда ре-
конструкция на ул. „Мара 
Тасева“ и основен ре-
монт на бул. „Първи май“ 
заедно с прилежащите 
улици към болницата за 
онкологични заболявания 
„Д-р Марко Марков” и 
тази към училище „Проф. 
Д-р Иван Шишманов”. 
Ще бъдат изградени и 
детски и спортни пло-
щадки, зони за отдих, 
атракциони, велоалеи. 
За дейностите са нужни 
13 млн. лв.  По другия се 
планира облагородява-
не на между блоковите 
пространства в район 
„Аспарухово“, като в него 
е включена и рехабили-

тация на улиците „Уилям 
Фруд” и „Канал-Езеро”. 
Той е на стойност 4,3 
млн. лв. 

Заложено е и изграж-
дането на десет паркин-
га на ключови за града 
места, сред които са 
тези пред катедралата, 
пред общината, както и 
под Двореца на култура-
та и спорта. Инвести-
цията се оценява общо 
на около 19 млн. лв. Сред-
но по около 2 млн. лв. ще 
са необходими за стро-
ителството на един по-
добен обект. 

За спортна инфра-
структура са планирани 
20 млн. лв. Най-важни-
ят за града проект е 
обновлението и разши-
рението на Двореца на 
културата и спорта и 
превръщането му в мул-
тифункционален цен-
тър. Инвестицията е 
изчислена на 11 млн. лв. 
Друг проект за 3 млн. 
лв. предвижда ремонт 
на басейна на входа на 
Морската градина. За-
ложено е изграждане на 
закрит басейн за водо-
лазно обучение в район 
„Одесос“ за 1 млн. лв. За 
„Аспарухово“ пък е пла-
ниран закрит плувен ба-
сейн с тенис кортове за 
3 млн. лв.

В образователната 
инфраструктура е пред-
видено да бъдат инвес-
тирани 27,6 млн. лв.  За 
решаването на проблема 
с недостига на места в 
детските градини е за-
ложено изграждането 
на три нови забавачки 
за над 7 млн. лв. Една-
та ще бъде на бул. „Цар 
Освободител“ 100, като 
разгърнатата й застро-
ена площ е 4500 кв. м. 
Втората ще се изгради 
на ул. „Д-р Анастасия Го-
ловина“  с РЗП 3500 кв. м. 
Третата инвестиция е 
свързана с надстроява-
нето на детската гра-
дина „Дом Гаврош“ на ул. 
„Войнишка“ 3А. В плана 
са заложени и разшире-
ние и модернизация на 
още 10 детски гради-
ни. Мерки за енергийна 
ефективност и основен 
ремонт ще бъдат реа-
лизирани и на седем об-
щински училища, които в 
момента са в лошо със-
тояние, предвижда още 
планът. Същите дейнос-
ти ще бъдат извършени 
и за административни 
сгради на полицията, 
пожарната, общинската 

21СТРОИТЕЛТЕМАпетък, 31 януари 2014

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. 
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.

Проектите, които ще се финанси-

рат, са разработени на база интегри-
раните планове за градско възстано-
вяване и развитие. Всеки един план е 
разделен на три зони на въздействие 
– със социален, икономически и с об-
ществен характер.

В този брой представяме проекти-
те на Варна. Морската столица е тре-
тият по население град на страната, но 
по икономически показатели се нарежда 
на второ място веднага след София. 

В момента в ход е реали-
зацията на проекта за нов 
облик на централната пеше-
ходна зона на Варна за близо 10 
млн. лв. Той се финансира със 
средства по Оперативна про-
грама „Регионално развитие“ 
и трябва да приключи до май 
2015 г. 

В проекта е включена пеше-
ходната зона от площада пред 
катедралата до входа на Мор-
ската градина, като се преми-
нава през основната търговска 
улица „Княз Борис I“. Разработ-
ката е на обединение „Одесос 
2012“, което спечели конкурса 
на община Варна. Проектът 
носи името „Градска тъкан: пръстени и пътеки“.  Пред-
вижда се подмяна на настилки, оформяне на зелени пло-
щи, изграждане на детски площадки, ново осветление, 
оформяне на места за отдих и развлечение, нови еле-
менти на градския дизайн, на фонтани и водни ефекти, 
подмяна на ВиК и електроинсталациите. 

Обединение „Зебра – Трафик“ беше избрано за изпъл-
нител на ремонтните дейности, които включват те-
риторията с обхват Градска градина - площад „Незави-
симост“ - бул. „Княз Борис I“ - ул. „Русе“. Стойността на 
поръчката е 4,46 млн. лв. без ДДС. Заложена е подмяна 
на 30 000 кв. м настилка с гранитни плочи. 

Така ще изглежда пешеходната зона на Варна след реализацията на проекта „Градска 

тъкан: пръстени и пътеки“, чието изпълнение тече в момента

и областната админи-
страция, съда - общо за 
6,8 млн. лв.

Планирани са и ин-
вестиции в  здравна-
та инфраструктура за 
28,7 млн. лв. От тях 13 
млн. лв. ще отидат за 
основен ремонт и сани-
ране на специализирана-
та онкологична болница 
„Д-р Марко Марков“.  За-
ложено е и изграждането 
на хоспис с 40 легла за 2 
млн. лв. 

Значителни средства 
са предвидени и за кул-
турна инфраструктура 
– 47,3 млн. лв. Основ-
ният проект е свързан 
с реконструкцията на 
Летния театър. Зало-
жено е и изграждане на 
нова градска библиотека 
с РЗП от 4000 кв. м на 
мястото на служебния 
паркинг на община Ва-
рна. Сред другите про-
екти са строителство 
и оборудване на експози-
ционната сграда на Ет-
нографския музей, както 
и на нова мултифункцио-
нална зала за опера, те-
атър и култура до прис-
танището.

За икономическото  

развитие са необходими  

52 млн. лв. 

Втората зона включ-
ва Западната промишле-
на територия, тази око-
ло „Метро“, предвидения 
терен за интермодален 
терминал и нови терени 
с производствени функ-
ции. На практика тя съв-

пада с предвижданията 
на общия устройствен 
план за развитието на 
Западната промишлена 
зона. От нея е изключена 
територията за обита-
ване на село Тополи. 

Тук се залага основно 
на частния бизнес, като 
общината планира да из-
гради необходимата ин-
фраструктура в района. 
Предвидено е да бъдат 
построени пречиства-
телна станция и фото-
волтаична централа за 
добив на енергия за нуж-
дите на бизнеса, който 
ще се настани в зона-
та. Заложена е реали-
зацията на три основни 
проекта. Най-големият 
е изграждането на ви-
сокотехнологичен парк 
Варна за 64,5 млн. лв. Фи-
нансирането му трябва 
да дойде от Оперативна 
програма „Иновации и 
конкурентоспособност“. 
Предвижда се още съз-
даване на иновационен 
център в рамките на 
Медицинския универси-
тет за 37,7 млн. лв. Тре-
тият проект е за стро-

ителство на офис за 
технологичен трансфер 
за 246 405 лв. Плановете 
са от частни инвести-
тори, които ще развият 
производства в района, 
да бъдат привлечени 
още 53 млн. лв. Заложено 
е частните проекти да 
бъдат сертифицирани по 
Закона за насърчаване на 
инвестициите. 

Третата зона  е  с 
преобладаващ социален 
характер и покрива го-
ляма част от крайните 
квартали на Варна. За-
ложените инвестиции са 
79 млн. лв. В нея попадат 
жилищните комплекси 
„Владислав Варненчик“, 
първи и втори микро-
район на жк „Младост“, 
трите микрорайона на 
жк „Възраждане“. Насе-
лението живее основно в 
панелни сгради, които се 
нуждаят от обновление, 
както и междублоковите 
пространства, които са 
в лошо състояние. Тези 
квартали имат и вло-
шен достъп до градския 
център. В зоната са за-
ложени изграждане на 

разширение на детски-
те градини и строител-
ство на нови, центрове 
за деца и за възрастни 
от семеен тип, защите-
ни жилища. 

Разработена е група 
от проекти за насърча-
ване на градската мо-
билност и интегрира-
ния градски транспорт 
на обща стойност 234 
млн. лв. за трите зони. 
По тях са предвидени ре-
монт на основните ули-
ци и булеварди, купуване 
на „умни“ светофари и 
системи за управление. 
Заложено е изготвяне на 
прединвестиционно про-
учване за втори мост 
към район „Аспарухово“. 
Тъй като това е голям 
инфраструктурен про-
ект, неговото изграж-
дане не може да стане в 
рамките на интегрира-
ния план, посочват авто-
рите на документа и по 
тази причина са заложи-
ли само проектирането 
му. За финансирането на 
такъв обект е необходи-
мо да се търсят други 
източници. 

Снимки Свилена Гражданска
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Многократното повтаряне на една оферта изкривява пазара

Десислава 
Бакърджиева

Лошите практики, не-
лоялната конкуренция, под-
веждащата информация 
и много други негативи, 
свързани с дейността на 
брокерите, пречат на пра-
вилното развитие на па-
зара на недвижими имоти 
в България. Често в пуб-
личното пространство се 
коментират измамите при 
сделките с жилища. Обик-
новено, когато се говори 
за тях, на първо място 
се посочват като винов-
ни брокерите, но в много 
редки случаи незаконни 
действия могат да са из-
вършат без участието в 
тях на съответни длъж-
ностни лица. Професията 
на консултанта не пред-
полага действия, свързани 
с узаконяване на някакъв 
факт. Основната му роля 
е събирането на взаимния 
интерес и постигането на 
справедлива сделка. Такава 
обаче не се случва, когато 
брокерите злоупотребя-
ват по някакъв начин и не 
спазват етичните норми 
на професията. Опитът на 
членовете на Национално 
сдружение „Недвижими 
имоти” (НСНИ) показва, 
че на имотния пазар се 
прилагат редица нелоялни 

методи за привличане на 
клиенти. Една от най-чес-
то срещаните некорект-
ни практики, от която се 
оплакват голяма част от 
агенциите в сферата, е 
използването на чужда 
информация без разреше-
ние и пренасянето на не-
верни данни в интернет 
пространството. Според 
организацията доста от 
физическите лица и фир-
мите, предлагащи услуги 
с недвижими имоти, не 
притежават необходимия 
ресурс, за да извършват 
дейността си по етичен 
начин. Поради липсата на 
капацитет те копират 
информация и снимков 
материал от чужди офер-
ти, без да са се срещнали 
със собственика и да са 
извършили съответното 
структуриране на данни-
те за имота. Това е доста 
сериозен процес, изискващ 
време, и нелоялните бро-
кери избират по-лесния 
вариант.

„Целта на кражбата е 
да се привлече клиентът. 
Рано или късно такъв се 
появява и когато той на-
прави запитване, лицето, 
възползвало се от чуждите 
материали, търси компа-
нията, от която е копира-
ло данните, и й предлага 
да направи сделка в нейна 
полза”, обяснява зам.-пред-
седателят на УС на НСНИ 
Добромир Ганев. По думите 
му има и по-лоши случаи. 

Много често непрофесио-
налистите извличат полза 
от по-сериозните компании, 
като се представят за кли-
енти и искат оглед. По този 
начин те се сдобиват с ин-
формация за недвижимост-
та и впоследствие търсят 
контакт с потенциален 
купувач или наемател. От 
НСНИ са категорични, че 
това е вътрешнобраншо-
ви проблем. Отражението 
върху крайния клиент не е 
пряко. Негативите за по-
требителя се изразяват в 
качеството на услугата. Тя 
се влошава значително, ко-
гато един брокер няма дого-
вореност със собственика 
и не е огледал имота.

По наблюдение на До-
бромир Ганев друг доста 
масов случай, който е пря-
ко обвързан с интереса на 
потребителите, е нама-
ляването на цената без 
съгласието и знанието 
на собственика. Основна-
та цел на понижаването 
отново е привличането 
на клиент. Така се създа-
ва нелоялна конкуренция. 
Купувачът, водейки се от 
най-ниската оферта, се 
обажда на лицето, което я 
предлага. Този брокер има 
силата да притисне прода-
вача и да накърни правото 
му на собственост.  Друг 
проблем е, че голяма част 
от офертите се дублират 
или не са актуални. „На 
повечето сайтове излиза 
осреднена информация за 

Разработеният текст на проектозакона цели да се идентифицират бро-
керите на недвижими имоти, да се създаде прозрачност за тяхната дейност, 
да се повиши отговорността им за качеството на предоставяните услуги и 
най-важното да се защитят интересите на потребителите.

Предвижда се уреждане на правния статут на консултантите, изисквани-
ята за осъществяване на дейността им, условията и реда за придобиване на 
квалификация и упражняване на професията. Заложено е създаване на камара 
на брокерите на недвижими имоти и уреждане на нейния статут, организация 
и дейност, както и създаване на публичен регистър на консултантите. 

В проекта са дефинирани посредническата дейност при сделки с недвижими 
имоти, брокер на недвижими имоти, агент за недвижими имоти.

По отношение на дейността проектът предвижда въвеждането на изи-
сквания, които са залегнали в европейския стандарт EN 15733 и които от-
разяват практиката в другите страни от ЕС. Особено важно е изискването 
отношенията между брокерите на недвижими имоти и клиентите да се уреж-
дат задължително с писмени договори. Наличието на договор ще канализира 
отношенията между клиент и посредник - по-лесно ще може да се претен-
дира изпълнението на задълженията по него, включително изплащането на 
възнаграждението (комисиона). Предвидено е въвеждането на задължителна 
застраховка професионална отговорност.

цени и брой на предлага-
ни имоти. По наши данни 
в големите градове на 
страната, където паза-
рът е по-динамичен, има 
над 50% повторяемост. 
Тоест твърди се, че има 
изключително много офер-
ти на пазара, но реално го-
ляма част от тях са едни 
и същи. Просто се предла-
гат от много агенции. В 
същото време средните 
цени отразяват неточ-
но пазара и подвеждат 
потребителите за стой-
ността на даден имот. 
Това е факт, който трябва 
да е ясен”, коментира До-
бромир Ганев.

Всички негативни под-
ходи при разпространя-
ването на информация се 
отразяват на имиджа на 
професията на брокера и 
на доверието на потре-
бителите. Поради тази 
причина през миналата 
година работна група от 
НСНИ предприе действия 
за ограничаване на не-
коректните практики и 
нелегитимните брокери. 
Проведени бяха поредица 
от разговори с предста-
вители на имотни плат-
форми. Към днешна дата 
ръководството на сдруже-
нието не отчита високи 
резултати от тези срещи 
въпреки заявената готов-
ност на собствениците на 
сайтовете да елиминират 
проблема. Според Добро-
мир Ганев болестта може 
да се излекува по няколко 
начина. Единият вариант 
е писмен договор между 
собственика и съответ-
ната брокерска компания, 
който не е задължително 
да бъде обвързващ. Втори-
ят начин е свързан с жалба 
до съответните държав-

ни органи. Законът за за-
щита на потребителите 
дава възможност за про-
тиводействие на подвеж-
дащите реклами с невярно 
съдържание. Тя се изразява 
в забрана за предлагане на 
този имот от въпросната 
некоректна агенция.

„Фактически отсъст-
ва възможността да бъде 
търсена отговорност на 
имотните сайтове, кои-
то злоупотребяват. Няма 
начин да бъде ограничена 
дейността на информа-
ционните канали, реклами-
ращи имоти. При такива 
сделки се засяга сериозен 
материален интерес. Ло-
шите практики са изця-
ло свързани с липсата на 
регламентация на пазара 
на недвижими имоти”, по-
сочва Лъчезар Искров, член 
на НСНИ.

Преди три години орга-
низацията поведе битка 
за регламентация на па-
зара и започна подготов-
ката на закон за брокери-
те на недвижими имоти. 
В тази връзка към НСНИ 
бяха отправени редица 
обвинения и дори бяха вне-
сени петиции в Народното 
събрание. Най-сериозният 
упрек беше, че нормати-
вът цели монополизиране-
то на пазара. През 2013 г. 
законът беше напълно 
завършен и готов да бъде 
внесен в Народното съ-
брание, но политически-
те събития в страната 
и смяната на правител-
ството възпрепятстваха 
процеса. Междувременно 
НСНИ се опита да разясни 
ползите от норматива на 
всички участници на паза-
ра на имоти и да изчисти 
съмненията за вреди от 
регламентацията. Прове-

доха се множество сре-
щи с представители на 
сектора, бизнеса, власт-
та, както и с разнородни 
браншови организации, с 
медиите. Предложените 
текстове бяха подкрепе-
ни не само от членовете 
на сдружението, но и от 
много агенции извън него. 
Проектозаконът получи 
одобрението на обще-
ството, бизнеса, браншо-
вите и потребителски-
те организации. Въпреки 
това все още не може да 
се твърди, че има пълно 
обединение на гилдията 
относно регламентация-
та. Отрицателните мне-
ния и нежеланието да се 
приеме такъв закон про-
дължават. Те са разделе-
ни в две посоки. Част от 
противниците са катего-
рично против приемането 
му заради заложените по-
високи професионални изи-
сквания. Другата група не 
е съгласна с предложение-
то за публичен регистър и 
създаването на камара на 
брокерите на недвижими 
имоти, която да следи за 
спазването на нормати-
ва. От НСНИ обаче са на 
мнение, че всички тези 
нападки срещу закона ня-
мат своето основание. 
„Независимо от мотивите, 
които се изтъкват, и из-
водите, които се правят в 
публичното пространство 
за норматива, проблемът 
е във въвеждането на кри-
терии. Те ще поставят 
на много по-високо ниво 
изискванията към броке-
рите и фирмите, но ще за-
щитят потребителите. 
Против са всички, които 
са свикнали да използват 
практики, водещи до нело-
ялна конкуренция, и тези 

Снимки в. „Строител“

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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с ниска професионална 
подготовка. Обструкци-
ите, които се изявиха по 
отношение на подготве-
ните от НСНИ текстове 
на закона, започнаха да се 
проявяват силно и да тър-
сят своята форма чрез 
създаването на алтерна-
тивни сдружения, обедине-
ния и групи. Опозицията се 
засили, когато се видя, че 
проектозаконът има сил-
на подкрепа. Когато стана 
ясно, че потребителите са 
настроени позитивно към 
това да има ясни прави-
ла при този род дейност. 
Целта на противниците 
на закона е да се направи 
опит да се изкриви или на-
клони общественото мне-
ние. Възраженията срещу 
една бъдеща камара са не-
основателни. Това ще бъде 
една отделна структура 
от НСНИ, създадена от 
всички участници на па-
зара, които работят и са 
регистрирани като тър-
говци в този вид дейност. 
Членството в нея няма да 
е задължително, но впис-
ването в регистъра ще е. 
За съжаление в България 
сме много активни, когато 
отричаме нещо. В същото 
време, когато трябва да 
подкрепим добра кауза, ен-
тусиазмът се изпарява”, 
заявява Лъчезар Искров.

Нормативният акт за 
брокерите ще е основен 
приоритет на национално-
то сдружение и през тази 
година. Борбата да бъде 
убедено обществото и 
законодателят, че е необ-
ходимо да има такава рег-
ламентация, продължава. 

НСНИ няма да спре да 
настоява за приемане на 
закона. След встъпването 
на новото правителство 

проведохме няколко сре-
щи с представители на 
различни парламентарни 
групи, за да придобием 
представа за нагласите 
към регламентацията. 
Констатацията е, че мо-
ментът не е подходящ за 
гледането на такъв закон 
в пленарната зала. Това 
е разбираемо, тъй като 
на преден план са норма-
тивни документи, които 
имат своя приоритет.  
Въпреки това ще продъл-
жим да опитваме да на-
мерим подкрепа в насто-
ящия парламент”, споделя 
Искров.

От НСНИ са убедени, 
че приемането на закона 
като нормативен доку-
мент въобще няма да е фи-
налът на процеса на регла-
ментация. Формално, ако 
нормативният акт бъде 
одобрен във вида, в който е 
предложен, ще са необходи-
ми минимум шест месеца, 
за да започне да функцио-
нира. Такова е прогнозното 
техническо време за изра-
ботването на публичен 
регистър, създаването 
на Камара на брокерите и 
разработването на необ-
ходимите документи. Ще 
трябва да бъде решен и въ-
просът с обезпечаването 
на прилагането на закона, 
с финансирането на всички 
тези дейности по създава-
не и поддържане на камара 
и регистър. Другият мо-
мент е, че в България има 
практика да не се спазват 
норми, приети преди много 
години. За пример предсе-
дателят на УС на НСНИ в 
мандат 2011 - 2013 г. и на-
стоящ председател на Ко-
мисията по професионал-
на етика към НСНИ Иван 
Велков посочва масовото 

нарушаване на Закона за 
движение по пътищата. 
„Очевидно той сам по себе 
си, без да е подкрепен с 
активно отношение от 
всички участници в съот-
ветната процедура, няма 
да доведе до коренна про-
мяна. Не можем да имаме 
прекрасен закон, който, 
ако никой не спазва и ни-
кой не санкционира, ще си 
остане като един огромен 
труд на шепа хора в име-
то на светлото бъдеще. 
Много по-важно за НСНИ 
е нормативът да бъде не 
само консенсусно приет, 
но и активно използван, и 
то не с цел облагодетел-
стване на една или друга 
група от хора. Той тряб-
ва да подобри средата за 
правене на бизнес, в която 
оборотите и сделките с 
недвижими имоти ще ста-
нат нещо нормално и няма 
да има стереотипни ко-
ментари, че някой ще бъде 
излъган. Необходимо е па-
зарът да осигури липсва-
щата гаранция. Сделките 
с имот да са предвидими 
и достъпни. Крайно вре-
ме е да спрем да говорим 
за проблемите на пазара. 
Обект на коментари тряб-
ва да са полезните неща. 
Най-сериозният фактор е 
отношението на потреби-
телите. Ако те искат да 
получават по-качествени 
услуги, трябва да знаят, 
че това няма да се случи 
с приемането на един за-
кон. Това ще стане, когато 
всички започнем да спаз-
ваме правилата и да се 
държим различно. Има из-
обилие от добри практики, 
но е въпрос на желание да 
бъдат спазвани”, заявява 
председателят на сдру-
жението.

Добромир Ганев, зам.-председател на УС на НСНИ:

Лъчезар Искров, член на НСНИ:

Иван Велков, председател на Комисията 
по професионална етика към НСНИ:

Често зад неетичния брокер стои чо-
век, който няма служители и коректност 
към фиска. Много фирми и физически лица, 
работещи непочтено, бяха отстранени 
благодарение на сигнали от колеги и по-
требители. За съжаление проблемът с 
подвеждащата информация в офертите 
за недвижими имоти не е преодолян. След 
като бъдат разобличени, компаниите, 
които не спазват етичните норми, про-
дължават да действат под друго име. 
Ръководствата на имотните портали, 
рекламиращи предлаганите за продажба 
или отдаване под наем недвижимости, са 
наясно с този факт. Въпреки това те про-
дължават да публикуват неверни оферти.

Без законови норми трудно може да 
се контролира този процес. В момента 
единствената възможност за огранича-
ване на лошите практики е да запозна-
ваме и да даваме информация на потре-
бителите, за да се пазят от тях. Важно 
е хората, които стартират процес по 

закупуване или наемане, да не се водят 
единствено от най-ниската цена. Стой-
ността на имота е много важен елемент 
от придобиването на собственост, но 
на този етап от развитието на пазара 
ни това не води до най-добри резултати. 
За да се предпазят от непрофесионали-
зъм при придобиването на недвижима 
собственост, потребителите трябва да 
изискват и търсят референции за даден 
брокер или компания. Всеки може да рабо-
ти с няколко компании. Няма ограничения 
в българското законодателство за това, 
но получаването на референции е една от 
малкото възможности да бъдат спестени 
бъдещи главоболия.

НСНИ като организация, обединяваща 
професионалисти, които работят в съз-
вучие с европейската и международната 
практика, се опитва да наложи правила, 
критерии, които в максимална степен да 
ограничат възможността за извършване 
на нелоялни действия. Въпреки усилията 
на сдружението нечестните практики 
продължават да са част от пазара. Пуб-
ликуването на некоректната информа-
ция в офертите за предлаганите имоти 
е един от лошите примери. Този проблем 
може да се реши, като се наложи прак-
тиката един имот да бъде офериран на 
пазара от собственик или от лице, което 
изрично е упълномощено. Няма значение 

дали това ще 
стане на база-
та на договор, 
в който ясно се 
фиксират пара-
метрите на една 
бъдеща сделка, 
или чрез пълно-
мощно. Това е много трудно постижимо 
без регламентация. Търговските друже-
ства и собствениците на портали, за-
нимаващи се с реклама на оферти за не-
движими имоти, нямат интерес да губят 
клиенти. Част от тях дори не разбират, 
че вредят чрез публикуването на невярна 
информация.

Лошите практики на имотния пазар 
не се създават само от лицата, които 
се опитват да посредничат, прилагайки 
неетични методи. Проблемът е и в не-
знанието, нежеланието и липсата на ак-
тивна позиция на крайните потребители. 
Ако гражданите знаят какъв наистина е 
техният интерес и отговорността, която 
някой доставчик носи при предоставянето 
на услуга, ще защитават правата си по-
добре. Ще разчитат само на легитимни и 
коректни партньори в този процес. Няма 
да търсят на всяка цена най-евтината, 
лъскавата и атрактивно изглеждаща офер-
та на пазара, в която често има подводни 
камъни, носещи загуби. Наличието на пре-
стъпление в услугите, свързани със сделки 
с недвижими имоти, е трудно доказуемо. 
Обикновено реакцията на потребителите 
е да пишат жалби, когато останат недо-
волни или излъгани от дадена услуга, очак-
вайки прокуратурата или друга инстанция 
да им реши проблема. Търси се само съдеб-
ната система, която и без това е прето-
варена. Статистика от 2013 г. показва, 
че в рамките на ЕС има над 45 млн. дела. 
Огромна част от тях са потребителски 
спорове, свързани с финансови претенции. 
Те запушват съдебната система във всич-
ки членки, включително и в България.

Огромна част от тези казуси могат 
да се решават чрез преговори. Нещо, кое-
то брокерите по принцип правят. Поради 
това преди година и половина НСНИ пред-
прие мерки за създаване на възможности 
за превантивно решаване на проблемите. 
Освен информационните кампании, които 

организирахме в сдружението, беше въве-
ден национален номер 0700 10 805 за кон-
султации и препоръки по въпроси, свързани 
с недвижимите имоти. От създаването му 
досега броят на хората, които ни търсят 
за съвет или да се оплачат по някакъв ка-
зус, плавно нараства. Най-често трудно-
стите са свързани с финансови, данъчни 
или счетоводни нарушения и ние съответ-
но ги насочваме към НАП. Тоест в много 
случаи липсват предпоставки за съдебен 
процес и се откроява нуждата от център 
за медиация. Поради това решихме, че към 
нашата организация е подходящо да има 
специализиран орган, който да разрешава 
имотни спорове и въпроси. В края на ми-
налата година започнахме да работим за 
създаването на център за медиация. Вече 
няколко експерти от сдружението минаха 
пилотен сертификационен курс и сме на 
финала по вписването ни в регистъра за 
медиатори. Така всеки момент НСНИ ще 
може да предоставя полезни съвети и по-
мощ при възникнали казуси. Центърът за 
медиация беше нормална и полезна рево-
люционна крачка за НСНИ.
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Консумирането на 
енергията в съвременни-
те сгради представлява 
голяма част (до 40%) от 
общото потребление, а 
ако се вземе предвид и 
осветлението, се дос-
тига до 70% [2]. Прилага-
нето на международния 
протокол KNX [4] дава 
възможност да се осигу-
ри най-високата степен 
на енергийна ефектив-
ност на системите за 
автоматично управление 
на сградите и процесите 
в тях. Въвежда се т.нар. 
умен контрол на систе-
мите в постройките. 
Използвайки технология 
KNX, консумацията на 
енергия се намалява на-
половина, а оттам - и в 
глобален мащаб. Проуч- Фиг. 6. Функция на принадлежност на температурната разлика Tdiff

Фиг. 3. Принципна схема на система за кондициониране на въздух 

Фиг. 1. Нива на обработка на информацията 

в BEMS    

Фиг. 2. Структурна схема Fuzzy Controller

Фиг. 4. Модел на размита логика

Фиг. 5. Функция на принадлежност на предпочитаната температура U(t)

ванията, проведени от асоциацията 
KNX, показват до 50% спад в оборуд-
вана сграда.

Идеята „умна къща” (Smart  Home) 
първоначално възниква като техноло-
гия за изграждане на системи за до-
машна автоматизация – дистанционно 
управление на електрическите уреди, 
за охрана, видеонаблюдение и контрол 
на достъпа. Развитието на компютър-
ните технологии позволи да се авто-
матизират инженерните инсталации 
в сградите и да се създадат условия, 
за да се оптимизират консумацията 
на енергия, безопасността и комфор-
тът на потребителя. Интелигентна-
та постройка (Smart Building) трябва 
да бъде оборудвана със системи за ав-
томатичен контрол на всички нейни 
елементи и инсталации. Предимства-
та, които осигуряват съвременните 
системи, са в две основни направления 
– енергийна ефективност и комфорт.     

Основни цели на системите за 

сградна автоматизация 
BMS – Building Management System, 

предвижда автоматизация на всички 
инженерни системи, които гаранти-
рат жизнеспособността на сградата 
и спокойния живот на обитателите. 
Централно място заема т.нар. сис-
тема за управление на енергията. 
(Building Energy Management System-
BEMS). Тя наблюдава и контролира  еко-
логичните параметри на сградите и в 
същото време свежда до минимум по-
требление на енергията и разходите. 
Очаква се до края на десетилетието 
световните приходи от изграждане на 
системи за управление на енергията 
да нарастват всяка година с 14%, а до 
2020 г. приходите от внедряването им 
да достигнат 6 млрд. долара [5].   

BEMS се използва за създаване на 
централно компютърно управление в 
сградата с три основни функции - мо-
ниторинг, контрол и оптимизация. За 
реализиране на тези дейности е не-
обходимо да се събира, обработва и 
анализира информацията на различни 
нива на автоматизираната система, 
както е показано на фиг. 1 [3]. 

Системите за отопление, венти-
лация, кондициониране на въздуха и 
охлаждане (HVAС - Heating, ventilation, 
air condition, cooling) представляват 
съществена част от сградната ав-
томатизация. Тъй като климатична-
та уредба на една постройка е слож-
на и динамична, използването на ПИД 
контролери е трудна задача. Всеки 
един от тях се прилага с известни 
допускания, защото HVAС  системата 
е (МIMO) мултивход-мултиизход със 

силни взаимодействия 
между променливите. 
Последните проучвания 
са фокусирани върху раз-
работването на модели 
с интелигентни техники 
за контрол, използващи 
правила и заключения от 
т.нар. размита логика 
(Fuzzy Logic).

Размитата логика е 
подход към решаване на 
проблемите за контрол и 
управление в автомати-
зираните системи, кои-
то са много сложни, вза-
имно обвързани и неясни. 
В тази връзка може да 
се ползва Fuzzy Controller 
(фиг. 2). Най-често мо-
делът на размитата ло-
гика включва въвеждане 
на група входни величини 
или параметри на авто-
матизираната система 
под формата на линг-
вистични променливи. 
Въз основа на експертни 
изводи и строги правила 
се прилагат стратегии 
за контрол, които се из-
разяват с елементарни 
заключения. После разми-
тият резултат се пре-
връща в ясни отчетливи 
изходни стойности.

Значителна част от 
енергийното потребле-
ние на една сграда при-
надлежи на системите 
за кондициониране на 
въздуха (АС), или т.нар. 
климатици. На фиг. 3 е 
дадена принципна схе-
ма на система за кон-
дициониране на въздуха 
[1] ,  чието управление 
се постига с прилагане 
на Fuzzy контролер. Оп-
тималните граници на 
зоната на комфорт са 
отчетени при темпера-
тура от 25 °C и точката 
на оросяване 11 °C. Кон-
венционална AC система 
контролира влажността 
по свой собствен начин, 
без да даде на потреби-
телите възможност за 
целенасочена промяна на 
параметъра влажност, 
за разлика от точното 
задаване на температу-
рата чрез настройка на 
терморегулатора. Чрез 
леки изменения в метода 
на циркулация на възду-
ха около топлообменни-
ците конвенционалният 
кондиционер AC може да 
функционира в нормален 
режим и в режим изсу-
шител. Моделът на раз-
митата логика (фиг. 4) 
включва въвеждане на 
група от входящи па-
раметри с определени 
стойности,  които се 
показват с помощта на 
елементарни изрази. На-
пример предпочитана-
та от потребителите 
температура (Ut) може 
да бъде в граници от 18 
до 30 оС. Формулираната 
функция на принадлеж-
ност за (Ut) е показана 
на фиг. 5.

Д-р инж. Стефка 
Кантурска, ВСУ 
„Черноризец Храбър”
 

Изменението 
на климата и 

изчерпването 
на природните 

ресурси означават, 
че икономичното 

използване на 
енергията е един от 
основните проблеми 

на съвременното 
общество. 

Непрекъснато 
нарастващата 

консумация 
на енергия и 

покачващата 
се нейна цена в 
съвременните 
сгради водят 

до увеличаване 
на разходите 
за ползване и 
поддръжка на 

инсталациите. 
Монтажът и 

използването на 
по-сложни системи 

в големите 
постройки изискват 

многоброен 
квалифициран 
персонал. От 
съществено 
значение е и 

фактът, че хората 
прекарват все 

повече време 
в затворени 
помещения и 

затова е много 
важно сигурността 

и комфортът в 
различните сгради 
да са постоянно на 

високо ниво.
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руеми контролери. Част 7: Програмиране за размит кон-
трол

Фиг. 11. Повърхностно изменение на параметрите, получено с компютърна симулация

Фиг. 9. Функцията на принадлежност на входния параметър А 

на нивото на осветеност (горе)

Фиг. 10. Функцията на принадлежност на изходния параметър 

DC (долу)

Фиг. 7. Повърхнини, показващи  изменението  

на ТD; Sc; Tdiff

Фиг. 8. Регулиране на ъгъла на реброто

Необходимост от въвеждане на системи 
на сградна автоматизация 

Точката на оросява-
не TD е функция само на 
съдържанието на влага. 
Относителна влажност 
(RH) в случая не се от-
чита. Разликата между 
предпочитаната тем-
пература и действител-
ната стайна темпера-
тура се означава с Tdiff 
(фиг. 6). 

След прилагане на 
ра змита  логика  към 
входните променливи се 
получават „чисти” ре-
зултати: скоростта на 
двигателя на компресора 
(Sc), скоростта на дви-
гателя на вентилатора 
(Sf), режим на работа 
(МО) и посока на ъгъла 
на завъртане на ребро-
то (Fn). Чрез редактора 
Rule Editor се формули-
рат правила по закона 
IF - THEN (ако – тогава). 
Например: „Ако темпера-
турата Ut е ниска, а Tdiff 
- отрицателна, тогава 
скоростта на компресо-
ра е под нормалната, а 
реброто пропуска възду-
ха надалеч”. Разглеждат 
се варианти и се създа-
ват матрици с размер 
3х4х2=24 за TD оптимал-
но и за TD при повишена 
влажност. Всяка клетка 
има четири изхода: за 
скоростта на компре-
сора, за скоростта на 
вентилатора, за режим 
на работа и за посоката 
на реброто.

На фиг. 7. са показа-
ни повърхнините ТD; Sc; 
Tdiff, които отговарят 
на температура Ut  = 
25 оС. Така с помощта на 
Fuzzy контролера могат 
да се решават сложни 
проблеми, без да се полз-
ват математически из-
рази между физически 
променливи. Интуитив-
ното познание за входни 
и изходни параметри и 
прилагането на лингвис-
тични променливи със 
съответните функции 
на принадлежност е дос-
татъчно, за да проекти-
ра система за оптимал-
но управление на сградна 
инсталация. На фиг. 8. са 
показани възможности-
те за регулиране на ъгъ-
ла на завъртане на пер-
ката на климатика.

Възможностите на 
размитите регулато-

ри отдавна се използ-
ват и за управление на 
системите за освет-
ление. При този процес 
се  прилагат няколко 
стратегии: проучване 
на времетраенето, през 
което е включено или из-
ключено осветлението; 
настройка на мощност-
та в зависимост от ин-
тензивността на осве-
теност и регулиране на 
консумацията на елек-
троенергия, адаптивна 
компенсация, чрез която 
нивата на осветеност 
се понижават през но-
щта и др.

На фиг. 9 и фиг. 10 
са показани резулта-
ти от приложението на 
„размит” контролер за 
управление на дневна 
светлина. Daylight кон-
тролерът е динамичен 
източник на освете-
ност и вариациите на 
дневна светлина могат 
да бъдат най-различни в 
зависимост от комбина-
цията на пряка слънчева 
светлина при обикновен 

или тавански прозорец. 
Съществуват многова-
риантни условия - облач-
ност, запрашеност или 
непрекъснато променя-
ща се слънчева радиация. 
Предложен е алгоритъм 
за контролиране на осве-
теността посредством 
използване на датчик за 
движение и фотодат-
чик. Ако осветеността 
е между 500 и 550 lx, ус-
тройството дава знак, 
че тогава всички лампи 
са напълно захранени. 
Следва да се използва и 
контролерът с размита 

логика за управление на 
осветлението. Входна-
та лингвистична про-
менлива на размития 
регулатор е нивото на 
осветеност,  измерено 
чрез фоточувствителен 
датчик (А). Изходната 
променлива е нивото на 
контролиран DC сигнал, 
изпратен до електрон-
ното устройство (μ1). 
Функциите на принад-
лежност са показани на 
фиг. 9 и фиг. 10.

Размитият регула-
тор, основан на правила-
та за тази система, се 
оценява, както следва:

1. Ако А е тъмно, то-
гава изходното ниво DC 
е много високо - 12 V.

2. Ако А е полутъмно, 

тогава изходното ниво 
DC е високо. 

3. Ако А е средно, то-
гава изходното ниво DC 
е средно.

4. Ако А е полусветло, 
тогава изходното ниво 
DC е ниско.

5. Ако А е светло, то-
гава изходното ниво DC 
е много ниско - 1-2 V.

 
В резултат на симу-

лацията повърхността 
на входно-изходните па-
раметри е показана на 
фиг. 11.

С помощта на Fuzzy 
контролер могат да се 
управляват дори енер-
гийните разходи в една 
BMS система [7].

Изводи

Съществуват много 
решения за непрекъснат 
мониторинг на всички 
параметри в сградата, 
имащи отношение към 
комфорта и  безопас-
ността на обитатели-
те, от една страна, и на 
енергийните потоци, от 
друга.

У нас вече са реали-
зирани редица проекти 
за сградна автоматиза-
ция на базата на прото-
кола KNX, стандарта за 
европейската инстала-
ционна магистрала EIB; 
стандартите DALI за 
осветлението, LON за 
HVAC и др. Използват се 
локални програмируеми 
контролери и модули в 
комплект с табла, пери-
ферни съоръжения и пу-
сково-предпазна апара-
тура, които осигуряват 
програмно управление 
на осветлението, кон-
трол и защита на тех-
нологичното оборудване 

от аварийни ситуации 
и възможност за цен-
трализиран диспечерски 
контрол. Уместно е уси-
лията в тази насока да 
продължат.

Концепцията на раз-
митата логика се при-
лага успешно не само за 
контрол на климатич-
ните уредби и освет-
лението, но също и за 
асансьорни уредби, сис-
теми за охрана и други 
инсталации, като в на-
шите проекти тя не е 
намерила приложение.

Гъвкавата структура 
за автоматизация e под-
ходяща за всякакъв тип 
сгради. Прилагането на 
международния протокол 
KNX [4] дава възможност 
да се осигури най-висо-
ката степен на енергий-
на ефективност на сис-
темите за автоматично 
управление на построй-
ките и на процесите в 
тях.

Отчитайки предим-
ствата на FLC и въз-
можностите за съче-
таване на функциите 
им с действието на PID 
контролери, може да се 
препоръча тяхното съв-
местно използване. Осо-
бено важно е да бъдат 
добре дефинирани функ-
циите на системите 
още на етап проектира-
не, а после да могат да 
бъдат успешно контро-
лирани от специалисти 
оператори. Основната 
идея на този подход е 
да бъдат интегрирани 
опитът и експертните 
знания на операторите 
в дизайна на контроле-
рите и възможностите 
за тяхната приложи-
мост.
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Мартин Славчев

Г-н Йончев, какво е вашето 

мнение за инициативата за учре-

дяване на Национален клуб на 

строителите ветерани и създа-

ването на регионални звена в ця-

лата страна? 

Категорично смятам, че осъщест-
вената идея е значимо дело, макар и 
малко закъсняла във времето. Въз-
можността десетки хиляди колеги, 
участвали активно в преобразяването 
на страната ни през 60-те, 70-те и 
80-те години на миналия век, да полу-
чат заслуженото признание, внимание 
и уважение е необходима и похвална.

С основание кметът на община 
Самоков Владимир Георгиев в при-
ветствието си към учредителите на 
клуба заяви, че се прекланя пред изгра-
деното от нас. „Това, което вие сте 
построили, ние сега едва поддържаме”, 
подчерта той. 

Значими и амбициозни са и ос-
новните цели, записани в правилника 
за дейността на НКСВ, приет на 29 
март 2013 г. Те дават възможност за 
активност от страна на всички нас - 
строителите ветерани, поради това 
със задоволство приех поканата на 
инициативния комитет да участвам 
в общото събрание за създаването 
на организацията в града. С колегите 
земляци организи-
рахме заседание 
на 5 юли м.г. Клу-
бът ни е едно от 
първите регионал-
ни звена, учредени 
в страната, и е 
първият в необ-
ластен град. 

Какви са зада-

чите, които сто-

ят пред вас като 

председател на 

организацията в 

Самоков?

По моя прецен-
ка най-съществе-
ната и важна цел 
е реализирането в разумни срокове на 
зародилата се идея за издаване на кни-
га за самоковските строители. Част 
от материалите вече са готови. С 
добрата воля на издателя започна и 
предпечатната подготовка. Осигуря-
ване на финансирането и издаването 
й ще бъде основната ми лична задача 
през първата половина на 2014 г. На-
дявам се книгата да види бял свят за 
Деня на строителя.

Скоро трябва да се осъществи 
планираната среща на ръководство-
то на клуба с кмета на общината за 
регламентиране на съвместната ни 
дейност. Ще разгледаме предложени-
те от нас инициативи за съдействие 
при осъществяване на строителна-
та програма на Самоков. Ще бъдем 
удовлетворени, ако местната власт 
намери в наше лице свой партньор и 
търси съдействието ни при решаване 
на възникнали проблеми.

До края на първото тримесечие на 

т.г. предстои и окончателното офор-
мяне на план-програмата за дейност-
та на клуба през 2014 г. и утвърждава-
нето й на общо събрание. 

Как работите с КСБ? Търси ли ръ-

ководството на Камарата вашето 

съдействие и помощ? 

Удовлетворен съм от съдействие-
то, което ни оказва. И има защо. Член 
на инициативния комитет за учредя-
ване на самоковския клуб е нашият 
съгражданин Красимир Милушев - уп-
равител на фирма „Красстрой” и зам.-
председател на областния съвет на 
ОП на КСБ - София. Мога да кажа, 
че сме облагодетелствани от този 
факт. Ползваме фирмения му офис и за 
свой. Контактите ни са чести и не-
принудени. Понякога той е наш гост по 
време на петъчните ни оперативки. 
Съпричастен е към цялата дейност на 
организацията. Получаваме навремен-
на и конкретна информация за рабо-
тата на областното представител-
ство. За приятел на клуба смятаме и 
инж. Николай Станков - председател 
на ОП на КСБ - София. Като официа-
лен гост при учредяването той оцени 
високо осъществената инициатива на 
самоковските строители ветерани да 
имат свое място.

Помощта, съветите и реалните 
действия от страна на представи-
телите на УС на НКСВ инж. Виктор 
Шарков и инж. Иван Стоянов още при 

създаването на клуба преди 6 месеца 
неотменно продължават и до днес. 
Ползваме дългогодишния им професи-
онален и организационен опит. 

Как Клубът на строителите ве-

терани може да помогне на строи-

телните фирми? 

До момента официални двустран-
ни контакти и взаимодействия между 
местните строителни фирми и нас 
не са осъществявани. Надявам се и 
това да стане скоро. Болшинството 
от членовете ни са бивши технически  
ръководители и работници на самоков-
ския строителен район и домостро-
ителния комбинат. Ръководството 
на местния клон на ГБС добре позна-
ва членуващите ветерани и ако има 
нужда от помощ, знае, че ще я получи. 
Това се отнася и за управителите на 
останалите строителни фирми от 
региона – „Маркан“, БКС, „Тотал“ и дру-
ги. Клубът е отворен за ползотворно 
сътрудничество с всички компании и 
ще откликне на предложения от тяхна 
страна за съвместни начинания. 

Какво още бихте искали да доба-

вите? 

Първо, бих желал да благодаря на 
журналистическия екип на в. „Строи-
тел” за отразяването по подобаващ 
начин на проведеното общо събрание 
за учредяването на клуба на строи-
телите ветерани в Самоков, както и 
за поканата с настоящото интервю 
да запознае колегите от страната с 
шестмесечната ни дейност и с пред-
стоящите задачи. Чрез изданието 
бих искал да поздравя и доц. д-р. инж. 
Георги Линков, председател на Коми-
сията за воденето, поддържането и 
ползването на ЦПРС. Като изпълня-
ващ възложените ми пълномощия за 
осъществяване на инвеститорски 
контрол на строителен обект имах 
честта и удоволствието да работя 
лично с него и екипа му, осъществява-
ли тогава надзора. Спомените за това 
време са незаличими. 

И накрая поздравявам всички коле-
ги строители с новата 2014 г. Нека тя 
бъде здрава и плодотворна!  

Димитър Йончев, председател на Клуба 

на строителите ветерани в Самоков, е ро-

ден на 8 юни 1937 г. Той е кореняк самоковец 

от известна и уважавана фамилия. Част 

от сектора е повече от 43 години, т.е. от 

1956 г. до 1999 г.

След седемте години работа по разпре-

деление в железниците през 1964 г. се при-

бира със семейството си в родния Самоков. 

В продължение на едно десетилетие като 

военен строител ръководи пряко изграж-

дането на редица обекти със специално 

предназначение в самоковския гарнизон, на 

жилищни блокове за нуждите на Министер-

ството на отбраната в центъра на града, 

на профилакториума на ВВС край Широка 

поляна - Боровец, на почивната база на си-

ловото ведомство в същия курорт и в с. 

Говедарци и на редица други обекти. Това 

е времето за узряване в професията. От 1 

септември 1973 г. като зам.-директор на 

самоковското общостроително поделе-

ние на СМК София-окръг (сега структура 

на „Главболгарстрой”) Димитър Йончев 

участва активно в преобразяването на 

района. Той прилага натрупания вече опит. 

За трудовата му дейност в този период е 

отличаван на два пъти със златна значка 

„Майстор Колю Фичето” и с орден „Червено 

знаме на труда”.

След вливането на ОСП – Самоков, в 

структурата на „Главболгарстрой”, в нача-

лото на 90-те години, като ръководител на 

направление „Задгранично строителство” 

на самоковския клон на ГБС Димитър Йон-

чев участва пряко в изграждането на реди-

ца обекти на територията на бившия СССР. 

Сред тях са военните градчета в Старо-

константинов, Новоград Волински, Ростов 

на Дон, Зерноград, санаториум „КамАЗ” в 

Одеса, жилищен комплекс МИД – Москва, 

и други. Пенсионира се като директор на 

строителния тръст „Тюменболгарстрой” 

- Русия. 

След завръщането си в България със 

съмишленици и колеги инициират съдебна 

регистрация на Клуб за контакти с наро-

дите на Русия и другите славянски страни, 

популярен в Самоков като Руския клуб. В 

края на 2013 г. организацията чества своя 

15-годишен юбилей.  

Димитър Йончев е първият й председа-

тел. Той заема тази длъжност в продълже-

ние на почти 10 години. Сега е почетен член 

и председател.

През пролетта на 2013 г. участва в 

общото събрание на Националния клуб на 

строителите ветерани. През лятото на 

м.г. самоковските строители ветерани 

със съдействието на управителя на фирма 

„Красстрой”, Самоков, Красимир Милушев и 

на представителите на НКСВ инж. Виктор 

Шарков и инж. Иван Стоянов провеждат 

общо събрание за учредяване на регионален 

клуб в града. На събранието Димитър Йон-

чев е избран за председател на звеното, чле-

новете на което за момента са повече от 

40 души и продължават да се увеличават.

Димитър Йончев, председател на Клуба на строителите ветерани в Самоков: 

През 2014 г. трябва да бъде готова и книгата  
за самоковските строители

Снимки авторът и личен архив
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50%

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО ПОД ГЛАВАТА 

Пълноцветно лого под главата до 8 кв. см
(само с едногодишен договор)

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА

Цяла страница 1000 лв.

1/2 страница  500 лв.

1/4 страница  250 лв.

1/8 страница  125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

За контакти: 

0888 55 39 50 – Ренета Николова

0884 20 22 57 – Калоян Станчев

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА (www.vestnikstroitel.bg)

Размер  210х55 пиксела
Цена 150 лв./ месец

6. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 10 кв. см 20 лв. 

7. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж 8000 бр. 0,20 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,25 лв./бр. 

ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ:

За суми над 1500 лв. –  бонус 1 стр. PR материал

За суми над 2500 лв. –  бонус 2 стр. PR материал

За суми над 10 000 лв. –  20% + бонус 2 стр. PR материал

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Вестник „Строител“ предлага и:

професионално фото- и видеозаснемане  
на обекти и събития 

изготвяне на рекламни видеоклипове и 
презентационни филми 

предпечат и печат на рекламни материали,  
албуми, книги 

организиране и отразяване на събития
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Георги Сотиров

Инж. Ивайло Панев е 
кмет на столичния район 
„Кремиковци“. Завършил е 
УАСГ и въпросите, свър-
зани със строителство-
то,  проектирането,  с 
различните геодезически 
измервания, все още са в 
кръвта му. Затова на пи-
тането ми за корекцията 
на р. Лесновска, която 
преминава през „владе-
нията“ му, отговорът е 
светкавичен и не се нала-
га той да се рови в справ-
ките. 

Реката е предизвикател-

ство за селата, през които 

минава.

З а т о в а  в е с т н и к 
„Строител“ и този път е 
добре дошъл, за да разка-
же и покаже, че хората не 
са сами. Дигата, която 
сега се прави по проте-
жение на водоема, не е 
коригирана и ремонтира-
на повече от 50 години… 
Нашите читатели много 
добре си спомнят 2005 г., 
когато на 5 август укре-
плението се скъса и нане-
се материални щети на 
жителите на Долни Бо-
гров и Челопечене за над 
2 млн. лв.

Тук искам да припомня, 
че това бедствие не беше 
свързано с пролетното 
снеготопене, а беше след-
ствие от проливни летни 
дъждове. Част от плодо-
родните земи в Софий-
ското поле бяха залети. 
Тогава поражения имаше и 
в селата на община Елин 
Пелин, и на Нови Искър…

„Да не говорим за пси-

хическия стрес, който 
тази вода предизвика у 
хората“, коментира кме-
тът. „Той е неизмерим. 
Миналата година успяхме 
да издействаме средства 
и в проблемния участък 
между селата Равно поле 
и Долни Богров беше се-
риозно укрепена ниска-
та част на коритото на 
реката до водата. Това 
стана със скална маса. 
После направихме проект 
за друг участък,  за втора 
дига до съществуваща-
та, както и за нейното 
надграждане с около 80 см 
в продължение на 1800 м. 
Тук успяхме да осигурим 
финансиране по линия на 
Междуведомствената ко-
мисия за възстановяване 
и подпомагане към Минис-
терския съвет. Парите 
бяха преведени на СО, тя 

проведе необ-
ходимите про-
цедури и сега 
съоръжението 
се изгражда” , 
допълва  инж . 
Панев.

Ре м о н т ъ т 
на дигата за-
почна на 5 де-

кември 2013 г., а крайни-
ят срок за завършване на 
строителството е в сре-
дата на април т.г.

„За да бъдем спокой-
ни за трасето на реката 
до границата с Елинпе-
линската община, е не-
обходимо тази година да 
изработим проект и за ос-
таналата част, около 1,2 
км, за да можем да фина-
лизираме това предпазно 
съоръжение веднъж зави-
наги. Защото истината е 
простичка – може всичко 
да е тип-топ на 95%, но 
когато дигата се скъса в 
останалите 5%, всички-
те пари и труд отиват на 
вятъра. Или във водата”, 
обяснява кметът. 

Стратегическата  

цел на голямата община 

и на администрацията 
на инж. Панев е до края на 
следващата година да за-
върши укрепването на ця-
лата дига в участъка от 
бул. „Ботевградско шосе” 
до границата с община 
Елин Пелин. В момента 
се работи и по два учас-
тъка на трасето на ре-

ката в Челопечене. 
Проектът е напра-
вен, финансирането 
е осигурено и сега 
предстои провежда-
нето на процедури за 
изпълнител на стро-
ителните дейности. 
През лятото тези 
340 м дължина и 3,5 
м височина ще бъдат 
построени. Столич-
ната община работи  
съвместно с  „Напои-
телни системи” ЕАД, 
които стопанисват 
дигата. Заедно с нея 
се изгражда и техно-
логичен път, който 
да я обслужва откъм 
бул. „Ботевградско 
шосе“. 

„Трасето ще след-
ва корекцията на реката 
по цялата дължина на 
участъка“, посочи сто-
личният кмет Йорданка 
Фандъкова при проверка 
на обекта в присъствие-
то и на зам.-кмета Мария 
Бояджийска. Тук финанси-
рането също ще бъде от 
Междуведомствената ко-
мисия за възстановяване 
и подпомагане към Ми-
нистерския съвет. Панев 
смята, че е по-добре сега 
да бъдат похарчени пари 
за превенция, отколкото 
да се търси финансиране 
след един природен ката-
клизъм. Ако не се мисли 
перспективно, отново 
ще се дават средства 
за възстановяване, да се 
покриват щетите на хо-
рата. А за ужаса, който 
те ще са преживели, виж-
дайки как водата помита 
всичко пред себе си, да не 
говорим.

На въпросите ми за 
другите реки, които пре-
сичат района, примерно 
тази, която „сече“  цен-
търа на Бухово, който 
също е в системата на 
район „Кремиковци“, инж. 
Панев е категоричен, че 

необходимите строи-
телно-облицовъчни  дей-
ности там са солидно 
изпълнени за години на-
пред, когато е правена 
основната корекция. Сега 
само от време на време 
трябва да се изсича рас-
тителността и корито-
то да се почиства от 
отпадъци. Това се прави 
регулярно. 

За пояснение при го-
лямото наводнение през 
2005 г. там реката не е 
излязла от коритото. 

„Разбира се, имало е 
затруднения, примерно с 
капацитета на колекто-
рите за повърхностните 
води, но при една така-
ва стихия това е малка 
беда”,  връща се назад 
в годините кметът на 
района. Ще допълним от 
информацията на столич-
ния градоначалник, че 

през миналата година е 

извършена превантивна 

дейност,

като са почистени и е 
осигурена проводимост-
та на 27 560 м в речните 
корита в урбанизираните 
територии на  големия 
град.

За момент прекъсва-
ме разговора с кмета на 
„Кремиковци“. Деловата 
му секретарка,  която 
вече ни е почерпила с 
първото сутрешно кафе, 
внася за подпис няколко 
спешни документа. Из-
ключвам диктофона. Виж-
дам през прозореца, че 
мъглата все още е зати-
снала здраво Софийското 
поле, където ми предстои 
да открия няколко мосто-
ви съоръжения и строи-
телството на дигата по 
течението на р. Леснов-
ска…

Инж. Панев не про пус-
ка да ме информира, че в 
момента се разработват 

проекти за 

строителство и на три 

нови детски градини

– в селата Креми-
ковци, Сеславци и Бо-
тунец. Идеята на адми-
нистрацията е те да 
приемат първите деца 
след около година и три-
четири месеца. Тук ще 
се търсят възможности 
изграждането да стане 
чрез публично-частното 
партньорство, въпреки 
че частният сектор не 
е много ентусиазиран, 
когато става думи за 
общински обекти.  По 
по-различен начин оба-
че стои въпросът за 
изграждането на един 
закрит басейн  в  кв. 
„Враждебна“ .  Кметът 
Панев се надява, че ще 
намерят инвеститор, 
който, след като вложи в 
такъв перспективен за 
тази част на столицата 
акваобект, в близко вре-
ме ще може да си върне 
средствата. Развитие-
то на една вод на атрак-
ция около река Искър има 
своите предимства. Тя 
може да развие няколко 
близки места за отдих и 
краткосрочно летуване 
на столичани в един за-
сега непознат за мнози-
на район на мегаполиса.

Общината поддър-
жа прилежащите  зелени 
площи, строи детски пло-
щадки в селата под Стара 
планина. 

В територията на ра-
йон „Кремиковци“ попада 
и… входната врата на Со-
фия откъм „Ботевградско 
шосе”. На границата с ра-
йон „Подуяне“ 800 чинара, 
високи пилони и различни 
пространствено-цвето-
ви решения ще показват 
на автомобилистите, че 
влизат в столицата на 
България. 

Превантивните мерки на районната 
администрация са насочени срещу природните 
катаклизми 

Кметът

Спокойствие в мъглата Реновираният мост преди районната администрация Техника на дигата

Снимки авторът
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Първите европейски архитектурни образци у нас са негови

Людмил Митакев

Преди 135 г., само годи-
на след Освобождението 
ни за градски архитект на 
Разград е назначен Фридрих 
Грюнангер. Там проектира 
сградата на гимназията, 
както и Мавзолея на ру-
ските воини. Първата му 
творба за княз Александър I 
е дворцовият ансамбъл за 
гости в Русе. Той му дона-
ся известност и признание. 
Става придворен архитект 
на Батенберг, по-късно и на 
княз Фердинанд. През 1884 г. 
е назначен в дирекцията за 
обществено строителство 
и ръководи строежа на На-
родното събрание. Започва 
славният му период, през 
който неговите европейски 

архитектурни образци да-
ват основание да се каже, че 
той пренася Виена в София. 

Дворецът и храмовете  

са неговата слабост

Княжеският дворец в 
столицата е преустроен 
и разширен по проект на 
арх. Виктор Румпелмайер. 
Изграждането на северо-
източното му крило като 
представително жилище за 
височайшето семейство е 
поверено на Фридрих Грю-
нангер. Проектът показва 
умението на твореца да 
усвои и осмисли завареното, 
да приобщи органично раз-
ширението в североизточ-
на посока като елемент на 
цялостната композиция. В 
двуетажната сграда с ман-
сарден покрив, представи-
телно стълбище и зали се 
чувства влиянието на виен-
ския барок и творческото 
присъствие на архитекта 
при създаването на уютни 
вътрешни пространства 
с богата декоративна ук-
раса, с гипсови орнаменти 
в стил рококо. Детайлите 
са изпълнени изящно като 
неделима част от цялото. 
Въздействието е впечат-
ляващо за всеки, поканен за 
първи път в тази част на 
сградата. Представително-
то стълбище и фоайетата 
към нея, богатството на 
пластични орнаменти, ую-
тът в залите, за които е 
важен ъгловият изнесен на-
вън кьошк с поглед към гра-

дината – няма нищо излиш-
но в общата атмосфера на 
изящество. Кристални ог-
ледала, аплици, орнаменти 
по стени и тавани, виенски 
мебели допълват въздейст-
вието на интериора.

Така, запазил място-
то на някогашния турски 
конак в структурата на 
града, Княжеският дворец 
значително изменя архите-
ктурния си образ, участва 
с новия си, представителен 
обем в пространствената 
организация на градското 
средище. 

Осем години по-късно 
Фридрих Грюнангер получа-
ва поръчка за изграждане 
на Духовната семинария в 
София – на високо, изявено 
от терена място, откро-
яващо се в периферната 
зона на столичния град. Тво-
рецът е поставен пред се-
риозна задача – да създаде 
сакрално в същността си 
пространство, което да се 
възприема като дворец на 
православната наука. Широ-
ко, представително фоайе, 
стълбище, фланкирано от 
две дълбоки ниши, предназ-
начени за стенописи, свър-
зани със светеца патрон, 
и голямата зала на нивото 
на етажа, просторните 
уширения, обилната свет-
лина, местата за символи 
на християнството – всич-
ко е замислено като единна 
идея. В ансамбъла участва 
и православната черква, 
посветена на българския 
светец Йоан Рилски. Впе-

чатлен от привързаността 
на българите към чудотво-
реца, творецът разполага 
храма източно от централ-
ния корпус. Открояват се 
кулата камбанария на вхо-
да и големият купол над мо-
литвената зала.

През 1904 г. арх. Грюнан-
гер получава възможността 
да проектира Православна-
та духовна академия в цен-
тралната градска част на 
София – възлово за струк-
турата на града място. 
Тук той отново поставя 
подчертан главен вход в 
една симетрична, спокойна 
фасада, изявила своето дос-
толепие, просторно фоайе и 
широко стълбище, което из-
вежда на представителния 
етаж. Атмосферата създа-
ва чувство на преклонение 
и възторг от вътрешните 
пространства. На нивото 
на последния етаж, където 
в дъното на източния кори-
дор е параклисът, посветен 
на св. Климент Охридски, се 
поражда чувство на смире-
ние, а учебните зали сякаш 
са духовни ниши – обосо-
бени, но и приобщени към 
представителните прос-
транства. Творецът пре-
творява изискванията за 
създаване на духовен оазис 
в сърцето на града, който 
се налага в селищната сре-
да със своето достолепие. 

Докато е зает с Духов-
ната академия, еврейската 
общност в София възлага 
на арх. Грюнангер проекти-
рането на Централната 
синагога, която трябва да 
бъде най-голямата и най-
представителната на Бал-
каните. Новата култова 
сграда има свои специфич-
ни изисквания, символика, 
пространствен образ. 

Внушително е въздейст-
вието на молитвената зала 
– големия купол като покри-
тие, страничните уширения 
и ъглите, възприемането на 
пространството от балко-
на за жените, различно от 
това на долното ниво – мяс-
тото на мъжете по време 
на служба. 

И днес човек долавя при-
съствието на една твор-
ческа личност, оставила 
свои послания в стремежа 
към съвършенство, които 
вълнуват и приобщават. 
Трите сгради с представи-
телна функция, свързани с 
православието като - нау-
ка и обучение, и с юдаизма 
– като място за събиране 
на общността за молит-
ва, проектирани в кратък 
период (1902-1904 г.), беле-
жат стремеж към възпро-
извеждане на византийския 
културен модел главно в 
детайла, претворен в архи-
тектурата на българското 

Средновековие и Възражда-
не. Особено при Духовната 
академия и Духовната се-
минария виенският творец 
прави опит да се приближи 
до една местна балканска 
архитектурно-строителна 
традиция. 

София му е на сърцето

Заможните софиянци 
търсят в началото на ХХ в. 
Фридрих Грюнангер, за да 
реализират собствените 
си идеи за представител-
но жилище, да подчертаят 
стремежа си към престиж 
и да демонстрират богати 
възможности в духа на ев-
ропейския културен модел. В 
София архитектът работи 
близо 30 г. и се изявява като 
голям майстор – интерпре-
татор на пищния виенски 
барок, понякога твърде ус-
пешно съчетан с ренесанс 
и рококо.  Построява някол-
ко къщи, чиято декоративна 
украса се превръща в модел, 
който се следва и след 1903-
1905 г. – времето на масово 
навлизане на сецесиона. Те 
показват богатството на 
архитектурния детайл във 
фасадите, запазили автен-
тичния си вид.

Едно от върховите по-
стижения на арх. Грюнангер 
е къщата на адвоката Ха-
раламби Сърмаджиев, дипло-

матически агент във Виена, 
днес резиденция на турския 
посланик. От този пери-
од е и известната сграда 
на финансиста Димитър 
Яблански, намираща се по 
диагонала срещу Народ-
ното събрание. По нейния 
проект творецът постро-
ява и собствения си дом в 
Залцбург. Декоративната 
пластика на фасадите и в 
интериорните простран-
ства на тези прекрасни 
архитектурни образци са 
дело на виенските майсто-
ри Глос, Грайс и др. И днес 
те участват в силуетното 
въздействие на уличното 
пространство, внушават 
респект, привличат погле-
да, не са загубили индиви-
дуалното си присъствие в 
София, независимо от това, 
че тя значително се е изме-
нила във времето. 

Останалите сгради от 
архитектурното наслед-
ство на виенския майстор 
са представителни знаци 
на жилищната, обществе-
ната и културната архи-
тектура на столицата. 

Откъде тръгва

Арх. Фридрих Грюнангер 
е роден на 25 януари 1856 г. 
в Шесбург, днес Сигишоара, 
в Румъния. През 1877-1879 г. 
следва в Специализираната 
школа по архитектура на 
Академията за изящни из-
куства във Виена при проф. 
Фридрих фон Шмит. Натру-
пал достатъчно професи-
онален опит, през 1898 г. 
става член на БИАД под 
името Франц Грюнангер.

Пенсионира се през 
1908 г. и заминава за Залц-
бург. През 1911 г. се връща 
в София, където работи до 
1914 г. като архитект на 
фондация „Евлоги и Христо 
Георгиеви”. Избухването на 
Първата световна война го 
принуждава да замине от-
ново за Залцбург, където 
почива през 1929 г.

През 2012 г. на Фридрих 
Грюнангер е наречена улица 
в софийския квартал „Овча 
купел“.

Царският дворец и днес е 

един от символите на града

Софийската синагога е 

най-голямата на Балканите

Къщата на Яблански Резиденцията на 

турския посланик

Снимки Денис Бучел
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Константин Гърчич е 
един от най-влиятелни-
те и харесвани дизайнери 
в Германия. Признат е за 
майстор на формата в духа 
на минимализма. Затова не 
е за учудване, че няма ува-
жаващ себе си музей за ди-
зайн в света, включително 
и тези за съвременно изку-
ство в Ню Йорк и центъ-
рът „Жорж Помпиду“ в Па-
риж, които да не излагат 
негови шедьоври.

Започва като дърводелец 

Може би защото коре-
ните му са от Балканите, 
роденият през 1965 г. в 
Мюнхен творец завършва 
професионално образова-
ние за дърводелец мебе-
лист. Бързо открива себе 
си и учи дизайн в The Royal 
College of Art в Лондон. Ра-
боти като асистент на 
майстора на дизайнерски 
столове Джаспър Морис-
ън. Година по-късно осно-
вава своето студио KGID 
(Konstantin Grcic Industrial 
Design). От тогава до днес 
за неговите модели се със-
тезават компании като 
Agape, Classicon, Driade, 
Flos, Krups, Muji, Plank Moor-
mann и Мoroso.

С изчистената си фор-
ма произведенията му под-
купват с изключителната 
комбинация от строгост и 
хумор.

По повод своя въздушен 
Myto творецът откровено 
признава, че една година е 
малко за създаването на 
един стол. Историята на 
творбата е много показа-
телна за стила на рабо-
та на Гърчич. Той получа-
ва покана от химическия 
концерн BASF да измисли 
продукт за тях, който да 
популяризира пластмасата 
Ultradur High Speed - изклю-
чително здрава и широко 
използвана в автомобило-
строенето, но извън този 
бранш - никому неизвестна. 
Творецът им предлага да 
направят именно стол, за-
щото това е най-употребя-
ваната мебел. Пък и всеки 
човек има отношение към 
него и определено разбира 
дали е удобен. Два месеца 
по-късно след многобройни 
скици и 3D проекти, заедно 

с асистента си Алексан-
дер Льор, Гърчич отива на 
първа среща при BASF за 
представянето. Изненад-
ва ги с конструкция, която 
не е на четири крака, а на 
един. Тя създава усещане-
то, че седиш във въздуха. 
Същата концепция, която 
е с изключително удобна 
гъвкавост при облягането, 
е в основата на тръбните 
столове на немската худо-
жествена школа „Баухаус” и 
по-късно през 1960 г. на фу-
туристичния стол Pantone 
на Вернер Пантон, израбо-
тен от пластмаса. След 
това обаче друга подобна 
мебел от пластмаса така 
и не е създавана. 

BASF са във възторг. 
Следват дълги месеци на 
работа в студиото в Мюн-
хен, редувани със срещи със 
специалистите от концер-
на. Изработват се множе-
ство прототипи, с които 
да се развият ергономията 
и начинът на нареждане на 
столовете един върху друг. 
На всеки от моделите се 
отбелязват с червени точ-
ки слабите места и след 

това се минава към след-
ващия. Правят се проби за 
различни решетки, които 
да свързват носещата 
рамка на стола. Част от 
тях се оказват невъзможни 
за отливане. Инвестиция-
та на концерна е огромна 
- 1 млн. евро.

Отливането също се 
оказва предизвикателство. 
В самия процес пластма-
сата постепенно изстива 
и губи от здравината си. 
Финално конструкцията 
и отливането са така из-
числени, че слабата част 
на стола е облегалката, 
където реално има най-
малко напрежение, а най-
стабилната остава за 
сядане. След всички изпи-
тания Myto преминава през 
тестове за издръжливост 
при различна тежест. На-
края столът е готов за се-
рийно производство, с кое-
то се заема италианската 
мебелна компания Plank. 
Константин Гърчич твър-
ди, че печели по три евро 
на брой. Като всеки творец 
не е напълно удовлетворен 
и твърди, че е можел още 

да работи по него. Освен 
това не бил сигурен дали е 
достатъчно красив – мне-
ние, което не се споделя 
от голяма част от дизай-
нерската общност.

Гърчич има визия  

за продуктовия 

дизайн

В световен 
мащаб се забе-
лязва голям 
и н т е р е с 
към попа-
денията в 
областта 
на  индус -
триалния и 
продукто-
вия дизайн, 
които из-
вестната лон-
донска Serpentine Gallery 
представя в постоянните 

си експозиции. Именно тук 
в меката на изкуството 
Константин Гърчич се из-
яви и като куратор на една 
от изложбите Design Real. 
„Продуктовият дизайн въл-
нува особено много хората 
днес, защото е в постоян-
на връзка с всекидневието 
им и деликатно намига към 

бъдещето. Добрите 
образци се адапти-
рат към нуждите 
на съвременния чо-
век и правят бита 
му  по -интересен 
и по-артистичен“, 
коментира Гърчич. 
В експозицията са 
включени творения 
на световноизвест-
ни дизайнери от кла-
сата на любимката 
на милионерите в Ду-
бай и на Карл 
Л а г е р ф е л д 
Заха Хадид и 
фаворита на 

парфюмерийната 
индустрия Рос Ло-

вгроув. Има само 
една обща черта между 

звездите в изложбата - 
те са се появили на пазара 
преди не повече от десет 
години и са все така ак-
туални и любопитни като 
хрумване, допълва концеп-
цията си творецът. 

Най-новото

Константин Гърчич про-
дължава да експерименти-
ра както с формата, така и 
с материалите. Той създа-
де нови цветни варианти за 
серията маси Diana и Pallas, 
които се произвеждат от 
германската мебелна ком-
пания Classicon. Поводът е 
мебелното изложение IMM 
2014, което се провежда в 
момента в Кьолн. Новите 
цветови решения включ-
ват масички, бюра, сто-

лове в жълто, оранжево, 
бяло, небесносиньо, ко-
раловочервено, както 
и шоколадов цвят. 
Серията е създа-
дена от парчета 
огънат метал със 
специално прахово 
покритие.
Дългата маса 

Pallas е подходяща както 
за дома, така и за офиса, 
а освен това е предвидена 
и специална модификация 
за външно използване. 

Diana е създадена в раз-
лични размери и модифи-
кации според нуждите на 
клиента и нейният дизайн 
позволява всеобхватно 
приложение. Тя много ус-
пешно може да бъде осно-
ва за сутрешното ви кафе, 
както и място за складира-
не на вестници и списания. 
Нейният минималистичен 
дизайн позволява да бъде 

комбинирана с много 
различни видове ме-
бели и интериори.

Любопитно

Именитият тво-
рец намери време да 
посети и България. 
В рамките на Sofia 
Design Week през 
2011 г., която се 
проведе под мотото 
„Дизайнът е нався-
къде около нас”, той 
изнесе заключител-
ната лекция на съби-
тието за продукто-
вия и индустриалния 
дизайн.

Творецът продължава с експериментите

Творецът позира върху едно от произведенията си

Тази лампа е изложена в Музея 

за съвременно изкуство  

в Ню Йорк

Ето защо го 

определят 

като майстор 

на дизайнерски 

столове

Последните експерименти
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: „ТЕЦ Марица-изток 2” ЕАД
Описание: Проектиране, доставка, изграждане 

и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопро-

водна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за 
блокове от 1 до 8 на ТЕЦ „Марица-изток 2” ЕАД - 
съгласно техническо задание.

Възложител: Община Любимец
Описание: Предметът на поръчката включва 

извършване на строително-монтажни работи на 
следните подобекти: • Реконструкция и рехаби-
литация на ул. „Силистра” от О.Т. 431 до О.т. 576, 
0+000 до 0+114.74 в гр. Любимец • Реконструкция 
и рехабилитация на локалните платна и тротоари 
на бул. „Одрин” в гр. Любимец. Изпълнението на 
строително-монтажни работи е съгласно одобрен 
инвестиционен проект за съответните подобек-
ти, като предвидените за извършване работи са 
посочени в обобщена количествена сметка – при-
ложение № 3, съставляващи неразделна част от 
документацията за участие. Фиксираните в КС 
(приложение № 3) видове СМР са задължителни за 
изпълнение. Реконструкцията и рехабилитацията 
на ул. „Силистра” от О.Т. 431 до О.т. 576, 0+000 до 
0+114.74 в гр. Любимец предвижда цялостно из-
граждане на нова конструкция – асфалтобетонна 
настилка, оразмерена за леко движение. Изпълня-
ват се следните пластове: • плътен асфалтобе-
тон 4 см, Е=1200 МРа • битумизиран трошен камък 
5 см, Е=800 МРа • несортиран трошен камък сред-
но 45 см, Е=250 МРа. Предвиждат се нови бордюри. 
Новият тротоар е със следните пластове: • тро-
тоарни плочи 30/30/4 см • вароциментов разтвор 
– 3 см • пясък – 5 см • несортиран трошен камък 
Е=250 МРа – 10 см. Напречният наклон е 2,5% - 
едностранен за настилката и 2% към уличното 
платно за тротоарите. Габаритът на улицата е 
съобразен максимално със съществуващото поло-
жение и включва: • ширина на настилката 3,5 м и 
тротоари съответно 1,00 м вляво и 1,50 вдясно от 
оста – общ габарит 6,00 м. На всички кръстовища 
се изпълняват с хоризонтална маркировка пеше-
ходни пътеки по второстепенните улици и сни-
жение на тротоарите и бордюрите. Настоящият 
строеж е IV категория съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 
от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на 
видовете строежи – улици от второстепенната 

улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях 
- мостове, водостоци, подпорни стени, подземни 
улични мрежи, кръстовища, улични съоръжения за 
осветление, сигнализация, безопасност и др., за 
който има издадено и влязло в сила разрешение 
за строеж № 127/29.06.2012 г. Реконструкцията 
и рехабилитацията на локалните платна и тро-
тоари на бул. „Одрин” в гр. Любимец включват 
следните видове работи: • изграждане на нови 
локални платна отляво и отдясно; • изгражда-
не на зона за паркиране до локалните платна; • 
оформяне на зелените площи и разделителните 
ивици; • изграждане на нови и възстановяване на 
тротоари. Габаритът на локалните платна е съ-
образен с класа на улицата и изискването да се 
осигури двупосочно движение по тях. Ширината 
на тротоарите е съобразена с възможностите за 
изграждането им, разполагането на новите локал-
ни платна, лентите за паркиране, разделителните 
ивици и положението на имотите. Предвидената 
конструкция на настилката на локалните плат-
на и лентите за паркиране е съобразена с класа 
на улицата и категорията на движението „Леко”. 
Проектираната настилка е асфалтова настилка 
тип А: • плътен асфалтобетон Е=1200 МРа – 4 
см; • порьозен асфалтобетон Е=1000 МРа – 4 см; 
• несортиран трошен камък Е=350 МРа – 40 см; 
• земна основа Е=30 МРа. Хоризонталната мар-
кировка е предвидена да се изпълни от бяла боя 
без перли. Предвидените пътни знаци са в съче-
тание с хоризонталната маркировка. Настоящият 
строеж е IV категория, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2, 
Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на 
видовете строежи – улици от второстепенната 
улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях 
- мостове, водостоци, подпорни стени, подземни 
улични мрежи, кръстовища, улични съоръжения за 
осветление, сигнализация, безопасност и др., за 
който има издадено и влязло в сила разрешение за 
строеж № 128/29.06.2012 г.

Възложител: Агенция „Пътна инфраструк-
тура”

Описание: Предмет на настоящата об-
ществена поръчка са ремонтно-възстанови-
телни работи на обект „Път III-5007 с. Ветрен 
- Николаево - Конаре – надлез над път I-6 при км 
20+250”. Съоръжението се намира в община Ни-
колаево, област Стара Загора, в участъка от 
път III - 5007 при км 20+250, където премоства 
път I-6 граница Македония - София - Карлово - 
Сливен - Бургас при км 345+150, като предста-
влява много важно съоръжение за безконфликтно 
свързване на общинския център с останалите 
селища. Необходимо е възстановяване на средния 
отвор на съоръжението, подобряване на техни-
коексплоатационното състояние, носимоспособ-
ността и дълготрайността на съоръжението 
с оглед осигуряване условия за безопасност на 

движението, комфорт на пътуващите и доброто 
отводняване на надлеза и подходите към него. 
Надлезът представлява триотворно съоръжение 
с дължина на отворите 12,54 + 17,04 + 12,54 m и 
обща дължина 42,12 m. В ситуационно отношение 
надлезът е в права. В нивелетно отношение по-
пада в изпъкнала вертикална крива. Надлезът е с 
косота от 70 g. Връхната конструкция сe състои 
от четири стоманобетонни Т-образни греди с 
широк горен фланш и замонолитваща стоманобе-
тонна плоча между фланшовете. Гредите са раз-
положени на междуосовото разстояние от 255 
cm. Съществуващ габарит на надлеза: o пътно 
плато – 7,5 m; o тротоари - 2 x 0.95 m; o ширина 
между парапетите - 9 m; o обща ширина – 9,4 m; 
стоманената предпазна ограда е разположена 
на ръба на тротоара, парапетът е с височина 90 
cm. Надлезът е построен през 1978 г.

Възложител: Община Исперих
Описание: Рехабилитация и благоустроява-

не на градски парк, гр. Исперих, общ. Исперих, 
дейност 1: „Рехабилитация и благоустрояване на 
градски парк, гр. Исперих, общ. Исперих” чрез об-
новяване на зелените площи, изграждане на места 
за отдих и социални контакти и зони за игра и 
занимания на открито, в т.ч. доставка на съоръ-
жения, се предвиждат следните дейности: под-
дейност 1.1 Демонтажни работи; поддейност 1.2. 

Настилки; под-дейност 1.3. Озеленяване; поддей-
ност 1.4. ВиК работи 1.4.1. Водопровод, 1.4.2. Кана-
лизация, 1.4.3. Събирателна шахта с филтриращо 
дъно; поддейност 1.5. Елработи 1.5.1. Елтабла и 
захранващи линии, 1.5.2. Осветителни тела, 1.5.3. 
Осветителна и силнотокова инсталация, 1.5.4. 
Мълниезащитна и заземителна инсталация, 1.5.5. 
Други работи; поддейност 1.6. Доставка и монтаж 
на съоръжения.

Наименование: Проектиране, доставка, изграждане и въ-
веждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и га-
зорегулиращи пунктове (ГРП) за блокове от 1 до 8 на ТЕЦ „Мари-
ца-изток 2” ЕАД

Наименование: Строително-монтажните работи на обект 
„Реконструкция и рехабилитация на ул. „Силистра” от О.Т. 431 до 
О.т. 576, 0+000 до 0+114.74 и локалните платна и тротоари на 
бул. „Одрин” в гр. Любимец”.

Наименование: Избор на изпълнител за ремонтно-възста-
новителни работи на обект: „Път III-5007 с. Ветрен - Николаево 
- Конаре – надлез над път I-6 при км 20+250”.

Наименование: Определяне на изпълнител на СМР за обект 
„Рехабилитация и благоустрояване на градски парк, гр. Исперих, 
общ. Исперих”.

Oсн. предмет: 45333000 - Строителни и мон-
тажни работи на газови инсталации 
Прогнозна стойност: 3 200 000 лева
Технически възможности: За доказване на 
техническите си възможности и/или квалифи-
кация всеки кандидат представя: - Списък на 
договорите за строителство, изпълнени през 
последните 5 години (2009, 2010, 2011, 2012 и 
2013), придружен от препоръки за добро изпъл-
нение. Тези препоръки да посочват стойност-
та, датата и мястото на строителството, 
както и дали то е изпълнено професионално и 
в съответствие с нормативните изисквания 
- съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Възложи-
телят изисква кандидатът да има минимум 1 
(един) изпълнен договор по предмета на поръч-
ката (строителство на газопроводна мрежа и 
газорегулиращи пунктове) през последните пет 
години. - Документи, удостоверяващи образова-
нието и професионалната квалификация на кан-
дидата и/или на ръководните му служители, или 
на лицата, които отговарят за извършването 
на услугата или строителството, съгласно чл. 
51, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Представят се заверени 
копия от документи, удостоверяващи, че лица-
та, които ще разработват работния проект, 
притежават пълна проектантска правоспособ-
ност за съответните части: архитектурна; 
конструктивна; технологична; газоснабдява-
не или технология на енергийните производ-
ства; електрическа; КИПиА; топлоснабдяване, 
отопление, вентилация и климатизация; гео-
дезическа. Представя се и списък на лицата, 
отговарящи за изпълнението на СМР, както и 
копия от документите им за образование и про-
фесионална квалификация. - Сертификати на 
кандидата и производителите на предлагано-
то оборудване, издаден от акредитирани лица 
за сертификация на системи за управление на 
качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентно 
с обхват, покриващ предмета на поръчката - 
съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗОП. Представя се за-

верено от кандидата копие на сертификатите, 
преведени на български език. - Сертификат за 
внедрена системи за управление на околната 
среда съгласно ISO 14001:2004 или еквивалентен 
съгласно чл. 53, ал. 2 от ЗОП. Представя се за-
верено от кандидата копие на сертификатите, 
преведени на български език. - Сертификат за 
внедрена система за управление на здравето и 
безопасността при работа по BS OHSAS 18001 
или еквивалентен. Представя се заверено от 
кандидата копие на сертификатите, преведе-
ни на български език. – Декларация, указваща 
производителя/-ите на предлаганото оборуд-
ване по съответните части (машинно-техно-
логична, електрическа и КИП и А). - Заверено 
копие от документ, удостоверяващ вписването 
на кандидата в ЦПРС в Р България за строежи 
трета група, първа категория, съгласно чл. 5, 
ал. 6, т. 3.1 от ПРВВЦПРС заедно с талон за 
актуална регистрация в ЦПРС. - Заверено ко-
пие от валидно удостоверение съгласно чл. 36, 
ал. 1 от Закона за технически изисквания към 
продуктите или еквивалентен регистър, който 
ги удовлетворява. Непредставяне на някой от 
посочените документи е основание за отстра-
няване на участника от процедурата.
Краен срок за изпълнение: Срок на изпълнение 
в месеци: 48
Срок за получаване на документация за учас-

тие: 06.02.2014 г. Час: 15:00
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 26.02.2014 г. Час: 15:00
Отваряне на офертите: „ТЕЦ Марица-изток 
2” ЕАД, централна административна сграда, 
заседателна зала на търговски отдел
Дата: 27.02.2014 г. Час: 13:00
За контакти: инж. Нено Димов - специалист 
търговия
Факс: 042 662950
Адрес на възложителя: www.tpp2.com  
Телефон: 042 662911
E-mail: n.dimov@tpp2.com  

Oсн. предмет: 45233252 - Строителни рабо-
ти по полагане на пътна настилка на улици 
Прогнозна стойност: 753 050 лева
Общо количество или обем: Изпълнението 

на строително-монтажните работи е съглас-
но одобрен инвестиционен проект за съот-
ветните подобекти, като предвидените за 
извършване работи са посочени в обобщена 

Oсн. предмет: 45233144 - Строителни и мон-
тажни работи по общо изграждане на надлези 
Прогнозна стойност: 732 150 лева
Общо количество или обем:  Ремонтно-въз-
становителни работи на обект: „Път III-5007 
с. Ветрен - Николаево - Конаре – надлез над 
път I-6 при км 20+250” съгласно проектна до-
кументация, обобщена количествена смет-
ка - приложение 1.1. от документацията за 
участие.
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180

Срок за получаване на документация за учас-

тие: 11.02.2014 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 18.02.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Сградата на Аген-
ция „Пътна инфраструктура”, ет. VII, ст. 702.
Дата: 19.02.2014 г. Час: 14:00
За контакти: Спас Спасов, Мария Гявурова
Факс: 02 9522563
Адрес: бул. „Македония” №3
Адрес на възложителя: www.api.government.bg   
Телефон: 02 9173215

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и мон-
тажни работи 
Прогнозна стойност: 338 464,51 лева
Общо количество или обем: Съгласно коли-
чествена сметка (одобрена от ДФЗ), приложе-
на към документацията. В прогнозната стой-
ност на обществената поръчка не са включени 
непредвидените разходи за СМР.
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 150

Още на: 

www.vestnikstroitel.bg

Купувам мобилен бетонов възел

            GSM 0888 939 000   

количествена сметка – приложение № 3, със-
тавляващи неразделна част от документа-
цията за участие. Фиксираните в КС (прило-
жение № 3) видове СМР са задължителни за 
изпълнение. Максималната стойност на по-
добект реконструкция и рехабилитация на ул. 
„Силистра” от О.Т. 431 до О.т. 576, 0+000 до 
0+114.74 в гр. Любимец не може да надвишава 
59 986 лева без ДДС (петдесет и девет хи-
ляди деветстотин осемдесет и шест лева). 
Максималната стойност на подобект рекон-
струкция и рехабилитация на локалните плат-
на и тротоари на бул. „Одрин” в гр. Любимец 
не може да надвишава 657 206 лева без ДДС 
(шестстотин петдесет и седем хиляди двес-
та и шест лева). Допустими са непредвидени 
разходи за строително-монтажни работи в 
максимален размер на 35 858 лева (тридесет 
и пет хиляди осемстотин петдесет и осем) 

върху общата стойност на предлаганата от 
участника цена.
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
15.07.2015 г. 
Срок за получаване на документация за учас-

тие: 21.02.2014 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 04.03.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: град Любимец, пл. 
„Трети март” № 1, заседателна зала на общин-
ски съвет в сградата на бившето АПК.
Дата: 05.03.2014 г. Час: 10:00
За контакти: инж. Филка Джогова - гл. спе-
циалист ОП
Факс: 03751 8378
Адрес: ул. „Републиканска” № 2
Адрес на възложителя: www.lyubimets.org  
Телефон: 03751 8909
E-mail: oba@lyubimets.org  

Срок за получаване на документация за учас-

тие: 13.02.2014 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 21.02.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Заседателна зала на 
община Исперих, ул. „Дунав” № 2, партерен етаж
Дата: 24.02.2014 г.  Час: 09:00
За контакти: Айлин Шукриева
Факс: 08431 4712
Адрес: ул. „Дунав” №2
Адрес на възложителя: www.isperih.bg 
Телефон: 0882 555637
E-mail: op_isperih@abv.bg
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Справят се с пепелта от ТЕЦ
Людмил Митакев

Учени от Институ-
та по физикохимия (ИФХ) 
„Акад. Ростислав Каишев” 
на Българската академия 
на науките създадоха тех-
нология за превръщане на 
различни по вид индустри-
ални отпадъци в облицо-
въчен материал и стъкло-
керамика.  Отпадните 
продукти са пепел от ТЕЦ, 
от рудодобивната промиш-
леност, както и от инста-

лации за изгаряне на битов 
боклук. Разработката би 
могла да бъде перспектив-
но решение на проблема с 
натрупване на остатъчни 
неорганични материали от 
промишлеността. 

До подобни открития 
научният екип на ИФХ 
достига благодарение на 
високата експертност и 
наличното модерно спе-
циализирано оборудване 
от последно поколение. За 
55-годишната си история 

институтът има зад 
гърба си повече от 
3200 научни публикации 
в световни издания и 
над 100 авторски сви-
детелства и патенти.

ИФХ работи и по 
други иновативни те-
матики, като интен-
зивно си сътрудничи 
с български и чуждес-
транни университети, 
научни центрове и фирми. 
Домакин е и на престиж-
ни международни форуми 

като Конференцията на 
Европейското дружество 
за повърхности и колоиди, 
привлякла множество уче-

ни от цял свят. В момента 
в него се изпълнява успеш-
но проект по Оперативна 
програма „Развитие на чо-

вешките ресурси”, чиято 
цел е да привлече млади 
учени и да подкрепи док-
торанти и специализанти 
в тяхното развитие. Раз-
работва се и предложение 
по ОП „Конкурентоспособ-
ност на българската ико-
номика“, чието изпълнение 
ще позволи допълнително 
модернизиране на научно-
изследователската инфра-
структура.

Берлин постоянно поставя рекорди в изгражда-
нето на инфраструктурата си. Последното удоб-
ство за гражданите и посетителите на столицата 
на Германия ще са зарядни станции за електромо-
билите, оборудвани върху стълбовете за улично-
то осветление. В първоначалната тестова фаза 
компанията - доставчик на услугата Ubitricity ще 
пригоди за целта 100 съоръжения. Трансформиране-
то им ще струва по-малко от 300 евро на бройка. 
За сравнение – всеки от стандартните пунктове, 
които се използват от електроавтомобилите, е на 
стойност 10 хил. евро.

Преобразуваните в зарядни устройства лампи 
ще включват най-обикновен захранващ кабел и бро-
яч, отчитащ енергията, черпена при зареждане. За 
да могат да се възползват от услугата, потребите-
лите ще трябва да се регистрират предварително. 
Компанията, която ще обслужва електростанциите, 
ще начислява употребената енергия и ще таксува 
клиентите.

Първата подобна лампа бе официално открита на 
улица „Маркграфенщрасе” в центъра на Берлин. От 
Ubitricity представят своята разработка в момент 
на очаквано разширение на пазара за екоавтомобили.

До края на следващата година германските про-
изводители на коли ще представят 16 нови електри-
чески модела, защото търсенето нараства в значи-
телна степен. „От ключово значение е сега да можем 
да подкрепим този процес с бързо създаване на инфра-
структура за зареждане“, уточнява д-р Улрих Айххорн, 
директор на немската Асоциация на автомобилната 
индустрия.

Очаква се също така около 800 конвенционални 
зарядни пункта да бъдат построени в Берлин до края 
на 2015 г. 

Тютюнът има стотици разновид-
ности. Но определено декоративният, 
отглеждан в саксия, скоро ще е абсолю-
тен шампион на пазара. Това обещават 
биоинженери от САЩ, които създадоха 
първото светоизлъчващо растение. 
Те получиха фантастичния резултат, 
след като присадиха гени от биолуми-
несцентни бактерии на декоративен 
тютюн. Компанията „Биоглоу” вече про-
дава първата партида на американския 
пазар.

Ицхар Гафни е създател на машини, които са но-
сители на награди за индустриален дизайн. Но съ-
щевременно той е ентусиазиран велосипедист и е 
проектирал множество колела от карбон. Един ден 
чува за картонено кану. Идеята се промъква дълбоко 
в съзнанието му. Накрая създава картонен велоси-
пед, наречен от него „Алфа“. Той може да издържи 
колоездачи с тегло до 220 кг. Велосипедът е изцяло 
рециклируем и изключително лек, като в същото вре-
ме рамката му е по-здрава от такава, направена с 
карбонови влакна.

Но може би най-хубавото е, че „Алфа“ е проектиран 
така, че да се произвежда промишлено на цена от 9 до 
12 долара на бройка и само 5 долара за детския вари-
ант. Това го прави не само най-екологичния велосипед, 
който можем да си представим, но и най-евтиния.

Процесът на създаване на велосипеда е бил про-
дължителен и труден. Много инженери убеждавали 
Гафни, че идеята му е неизпълнима. Но той заявявал, 
че ако хартията се третира по подходящия начин, 
тя може да бъде невероятно здрава, както при изра-
ботването на оригами или опитите да скъсате те-
лефонен указател. Проектирането и изработването 
на крайния вариант е отнело три години. През пър-
вите две авторът експериментирал с качествата 
на хартията, което му донесло няколко патента за 
иновации. Последните дванайсет месеца били необхо-
дими, за да превърне прототипа, напомнящ картонена 
кутия на колела, в нещо, което прилича на напълно 
нормален велосипед.

Електрическа сгъваема кола, създадена в испанска-
та провинция Каталуния, обещава елегантно решение за 
намаляване на градския стрес, задръстванията и недос-
тигащите паркоместа, както и редуциране на замърсява-
нето от автомобилния трафик. Hiriko, както е кръстена, 
ще се появи скоро по улиците на Европа.

Автомобилът е с две места, няма странични врати, 
а моторът му е монтиран в колелата. Машината измина-
ва 120 км с едно зареждане и електрониката ограничава 
максималната скорост до стойностите, разрешени в 
градски условия. Четирите колела могат да се движат 
във всички посоки, което позволява изключителна свобо-
да при паркиране в тесни места. Той може да се сгъва 
подобно на някои модели детски велосипеди. Идеята е на 
MIT-Media lab от Бостън, САЩ, но е реализирана от кон-
сорциум от седем 
малки испански 
компании.

Създателите 
на 1,5-метровият 
миниавтомобил 
преговарят с вла-
стите в няколко 
европейски гра-
да за изграждане 
на центрове за 
производството 
му.  Предвижда се 
стотици бройки да 
бъдат закупени от 
градските власти и 
да се предоставят 
за наемане по подо-
бие на станалите 
толкова популярни 
схеми с велосипеди. 
За желаещите да си 
закупят сами такъв 
автомобил цената ще 
бъде около 12 500 евро. 
Няколко града вече са 
проявили интерес. Сред 
тях са Берлин и Барсе-
лона, но има и такива 
извън Европа като Сан 
Франциско и Хонконг. 
Предстоят разговори с 
Париж, Лондон, Бостън, 
Дубай и Брюксел.

Авторът 

демонстрира 

творението си

Произведената от отпадъци 

стъклокерамика има различно 

приложение

На дневна светлина растението, наречено „Старлайт Ава-
тар“, изглежда съвсем обикновено. На тъмно обаче то излъчва 
светлина. Създателите му я сравняват със звездната, защото 
се вижда само в тъмна стая.

Най-подходяща за цветето е температура от 35 градуса 
Целзий. То е саксийно и не трябва да се изнася на открито. 
Жизненият му цикъл е два-три месеца. Светоизлъчващата 
биологична система, създадена от учените, не може да бъде 
прехвърлена на други растения.

В природата съществуват около 20 биолуминесцентни 
механизма. Те са в светещи гъсеници, сепии, морски дяволи и 
други. Американските биоинженери са използвали за растение-
то лампа светоизлъчващи гени от морски бактерии, които са 
присадили в хлоропластите.
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Людмил Митакев

„Стадионът „Камп Ноу” 
в Барселона ще остане 
най-големият в Европа и 
след реконструкцията на 
стойност 600 млн. евро. 
Клубът няма да строи нов 
комплекс, каквато идея 
имаше ръководството“, 
съобщи кметът на сто-
лицата на Каталуния Ша-
виер Триас, който е разго-
варял с ръководството на 
тима. То го информирало, 
че са предпочели варианта 
с реконструкция на „Камп 
Нoy”.

И двата проекта имат 
своите предимства, но 
от клуба са отхвърлили 
идеята за изграждането 
на ново съоръжение, защо-
то това можело да доведе 

до финансови затрудне-
ния в следващите години. 
Строителните дейности 
трябва да започнат май 
2017 г. и да завършат в 
началото на 2021 г. През 
това време няма преч-
ка отборът да продължи 
да играе мачовете си на 
„Камп Hoy”. Единственото 
ограничение е за не пове-
че от 10% от сегашните 
места. Проектът включва 
изграждането на покрив, 
който ще бъде над зрите-
лите, но не и над терена. 
Според изчисленията на 
ръководството само по-
добренията от ремонта 
ще носят допълнителни 
приходи от 29 млн. евро на 
сезон. Капацитетът ще 
бъде увеличен от 98 хил. 
до 105 хил. места. Тези във 

ВИП ложите ще скочат от 
3500 на 5700. 

Настоящият вид на 
„Камп Hoy” ще бъде сери-
озно променен, а първият 
етаж – напълно преобра-
зен. Към стадиона ще бъде 
изградена нова баскетбол-
на зала с капацитет от 10 
хил. места и допълнителна 
опция за добавяне на още 
две хиляди седалки. Ще 
бъдат издигнати и сгради 
с търговски площи, рес-
торанти, офиси и хотели, 
върху които клубът ще по-
лучи концесии за период от 
50 до 99 г. 

Инвестицията е два 
пъти по-малко от необхо-
димите средства за  нов 
стадион. От клуба са по-
искали експертни оценки 
за това от четири между-

народни и шест испански 
строителни компании. Реа-
лизирането на проекта ще 
бъде финансирано основно 
със собствени активи, 
като 150 млн. евро трябва 
да дойдат от  продажба 
на името на стадиона за 
срок от 20-25 г. Название-
то „Камп Hoy” ще остане, 
но към него ще бъде доба-
вено името на някоя мул-
тинационална корпорация, 

като за момента се спря-
гат имената на Coca-Cola 
и Intel. Предвижда се да 
бъде теглен и кредит от 
200 млн. евро. 

Предпочетеният план 
за обновяване на компле-
кса  ще трябва да получи 
одобрението и на 160-те 
хиляди членове на клуба, 
които притежават ак-
ции в него. Те ще дадат 
своя вот на референдум 

през април.
Барселона играе на 

„Камп Ноу” от неговото 
построяване през 1957 г. 
Стадионът е бил дома-
кин на два финала за най-
престижния европейски 
клубен трофей – през 1989 
и 1999 г. Там са провежда-
ни двубои от Световното 
първенство през 1982 г. 
и олимпийския футболен 
турнир от 1992 г.

Легендата ще остане най-големият стадион в Европа

След като и през изми-
налата 2013 г. управата 
на Шанхай продължи уси-
лията за разширяване на 
пристанището на града, 
портът остана първенец 
в света за контейнерово-
зи. Обемът на обработва-
ните контейнери е нарас-
нал с 3,3%, за да достигне 
рекорда от 33,6 млн. TEU. 
През 2010 г. за първи път 
Шанхай надмина Сингапур 
по този показател. 

Едно от постиженията 
бе откриването през мина-
лия октомври на двупосо-
чен трафик в главния канал 
на дълбоководното приста-
нище Янгшан. Комисията 
за градско строителство 
и комуникации на мегаполи-
са наскоро съобщи, че ще 
ускори през тази година 
развитието на корабния 
сектор във връзка с нова-
та пилотна свободна тър-
говска зона. В тази връзка 

бе съобщено, че страната 
облекчава ограниченията 
на чуждестранните фирми 
в областта на китайско-
чуждестранните смесени 
корабни компании, работе-
щи в свободните търгов-
ски зони. На чужденците 
се позволява да изграждат 
напълно отделни фирми за 
корабен мениджмънт. Град-
ската управа на Шанхай 
обсъжда и редица финансо-
ви реформи, целящи да на-

правят по-привлекателни 
икономическите условия в 
старите и в новоизгражда-
щите се свободни търгов-
ски зони с цел привличане 
на инвеститори. Успоред-
но с това се ускорява и 
строежът на четвърта и 
пета писта на междуна-
родното летище „Пудонг” 
и се въвеждат редица но-
вости както на централ-
ната аерогара, така и на 
съседната „Хонцяо”.

Единствената жена в света, носител на сво-
еобразния Нобел в архитектурата – отличието 
„Притцкер“, Заха Хадид даде поредния урок за синтез 
на старо и ново. Наскоро отвори врати разширение-
то на галерия Sеrpentine, която се намира в парка 
Kensington Gardens, Лондон. Новата част на сграда-
та е съединена с 200-годишна старинна постройка, 
която преди е била магазин за барут. Архитектът 
е обновил изцяло тухленото здание и е създал мо-
дерни галерийни пространства в самата постройка. 
Към нея е добавена извита конструкция, която слу-
жи като кафене и място за провеждане на различни 
семинари и работилници. Тя контрастира на ста-
ринната архитектура със своите модерни аморфни 
форми. Те са постигнати благодарение на влакна от 
фибростъкло, оцветени в бял цвят с лъскаво покри-
тие, формиращи своеобразен навес на разширение-
то. Покривната конструкция се докосва до земята на 
три места, а огънатите стъклени панели, които са 
в долната част, осигуряват добра осветеност през 
деня. Пет стоманени колони във вътрешната част 
служат за опора. 

Дизайнът на мебелите, също дело на Заха Хадид, 
кореспондира с цялостната визия и овалните форми 
на разширението. Архитектът споделя, че Sеrpentine 
допълва спокойната класическа архитектура на 
основната галерия с лека, прозрачна и динамична 
структура и по-този начин се осъществява истин-
ски контраст със същинската част от проекта. Към 
оригиналната сграда Хадид добавя изцяло нов покрив, 
обновено разположение на вътрешните и външни-
те пространства, трансформирайки ги в галерии с 
триъгълна форма, а в двора на бившия барутен ма-
газин са създадени външни пространства. Изложбе-
ният център има вградена система за избирател-
но пропускане на дневна светлина според нуждите. 
Sеrpentine със своята аморфна структура е първият 
подобен проект на Заха Хадид във Великобритания.

Ако не знаете, има и 
индекс за просперитет. 
Той е на специализирания 
британски институт „Ле-
гатум”. Според неговата 
скала по благосъстоя-
ние, икономически ръст и 
стандарт на живота Нор-
вегия, Швейцария и Кана-
да са първи на планетата.  

Седем от държавите в 
първата десетка са в Ев-
ропа, като Норвегия вече 
пета година държи шам-
пионското място. Сред 
петте страни с най-до-
бра икономика влизат и 
азиатските отличници 

Сингапур и Япония. От 
гледна точка на сигур-
ността на първите мес-

та са Хонконг, Исландия, 
Швеция, Финландия и Ир-
ландия.

СА Щ  з а ем ат  1 1- о 
място, Великобритания 
– 16-о, а Русия е на 61-ва 
позиция между Шри Ланка 
и Виетнам.  

Седем от държавите 
в последната десетка са 
в Африка, като в отрица-
телната класация водят 
Чад, Конго, Афганистан и 
Бурунди. 

Индексът за проспе-
ритет се изработва чрез 
сравняване на 79 показа-
теля, обединени в осем 
категории. За изследване-
то са анкетирани по 1500 
души в 142 държави.

Снимка Ренета Николова



34 СТРОИТЕЛ КУЛТУРА петък, 31 януари 2014

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев 

Ретроспектива на 
цялото творчество на 
провокативния режисьор 
Ларс фон Триер очаква 
зрителите на 18-ия София 
филм фест през март. 
Датчанинът е един от 
малкото съвременни ев-
ропейски творци, признат 
заслужено за истински но-
ватор в киното. Седмото 
изкуство през последни-
те 20 години със сигур-
ност не би било същото 
без филмови образци като 
„Европа”, „Порейки вълни-
те”, „Танцьорка в мрака” и 
„Догвил”. Всяко ново начи-
нание на Триер е очаквано 
с нетърпение на най-прес-
тижните международни 
фестивали и почти вина-
ги предизвиква дискусии 
и спорове. Филмите му 

винаги  излизат 
от рамките на 
тривиалното  и 
баналното. Експе-
риментатор като 
творческа нагла-
са, Ларс фон Три-
ер непрекъснато 
търси нови израз-
ни форми, разра-
ботва оригинални 
теми и проблеми.

Важен етап от 
неговата биогра-
фия е 1995 г., когато за-
едно с Томас Винтерберг 
(чийто последен филм 
„Ловът” е номиниран за 
„Оскар” за най-добър чуж-
доезичен филм) основа-
ват авангардното фил-
мово течение „Догма ’95”. 
Те създават манифест 
със строги правила, кои-
то връщат филмите към 
класическите ценности: 
сюжет, актьорска игра и 
смисъл и абсолютно из-
ключват специални ефек-

ти и използването на ви-
соки технологии. 

„Забрави за любовта!” 
е мотото на Ларс фон 
Триер в най-новия му филм 
„Нимфоманка”. Лентата 
представлява поетична 
история за еротичното 
пътешествие на една 
жена от нейното ражда-
не до 50-ата й годишни-
на, разказана от гледна 
точка на главната ге-
роиня – самообявилата 
се за нимфоманка Джо 

(Шарлот Генсбург). Пар-
тнира й цяла плеяда от 
небосклона на холивудско-
то и европейското кино – 
Стелан Скарсгард, Шая 
Лебоф, Джейми Бел, Кони 
Нилсен, Ума Търман, Крис-
чън Слейтър, Уилям Дефо 
и много други. Филмът у 
нас ще бъде показан не 
само пред фестивална-
та публика през март, 
но и ще стане част от 
програмата на кината в 
София и страната.

Публиката ще може да се запознае с цялото му 
творчество на София филм фест

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

След години практика като психолог Анес Мартен-
Люган се посвещава на литературата. Тя майсторски 
описва сложността на човешката душа и способност-
та й да се бори с превратностите на живота. Автор-
ката анализира и разнищва изящно, нежно и с чувство 
за хумор механизмите на човешката душа, за да ни 
представи роман, който ни очарова, трогва и докосва.

С „Щастливите хора четат и пият кафе” тя сбъд-
ва една своя мечта, а книгата изключително бързо се 
превръща в бестселър.

Историята в романа е посветена на Диан, която 
изгубва съпруга си и дъщеря си в катастрофа. От този 
момент всичко в нея се вцепенява, с изключение на сър-
цето й, което продължава да бие – упорито, болезнено 
и безполезно.

Неспособна да се справи с мъката, жената решава 
да избяга от миналото и се мести в малко ирландско 
градче. Избира посоката заради мечтата на съпруга й 
Колен да посети страната, воден от любовта си към 
бирата „Гинес”. Въпреки доброжелателността и гос-
топриемството на местните жители тя се изолира 
от тях. В един особено тежък ден, когато тя почти 
се предава – легнала на пясъка, заливана от дъжда и 
брулена от силния вятър, нейният съсед Едуард я спа-
сява, пренасяйки я на ръце в дома си. Той успява да й 
помогне да излезе от своето уединение, а сестра му я 
подтиква да се смеси с хората. Скоро Диан сякаш от-
ново е готова да чувства, но осъзнава, че първо трябва 
да изгради живота си и едва тогава може би да се върне 
към любовта…

Ле г е н д арн и я т  Бру с 
Спринг стийн издаде 18-ия си 
студиен албум, който носи за-
главието High Hopes. Албумът 
събира няколко творци, между 
които членовете на група-
та E Street Band, китариста 
Том Морело (Rage Against The 
Machine, Audioslave) и редица 
други. Записан е в различ-
ни студиа в Ню Йорк, в Лос 
Анджелис, в Атланта, в Ню 

Джърси и в Сидни. Обложката към диска включва и есе, 
написано от самия Брус Спрингстийн, в което той раз-
крива детайли за музикалните вдъхновения и приятел-
ства при създаването на High hopes. 

Изключителният Том Морело се присъединява към 
Брус и E Street Band по време на австралийското им тур-
не през март 2013 г. и по думите на Спрингстийн се пре-
връща в „истинска муза за албума, която качва проекта 
на друго ниво”. Освен в част от партиите за китара 
той се изявява и зад микрофона в парчето The Ghost 
of Tom Joad. Записи на покойните музиканти Кларънс 
Клемънс (1942-2011 г.) и Дани Федеричи (1950-2008 г.) 
също са включени в няколко песни в High Hopes. Според 
Брус Спрингстийн останалото е част от най-добрия 
неиздаван материал за последните му десет години.

Големият американски изпълнител е носител на 
множество награди, сред които двадесет статуетки 
„Грами”, две „Златен глобус” и една „Оскар”. Продажби-
те на албумите му в световен мащаб надхвърлят 120 
милиона бройки.

Любимката на Аме-
рика Джулия Робъртс се 
завръща на голям екран в 
черната комедия „У дома 
през август”, в която се 
изправя в екранна бит-
ка с легендарната Мерил 
Стрийп. Двете носителки 
на „Оскар“, които влизат в 
образите на заядлива май-
ка и непокорна дъщеря, вече 
получиха редица признания 
за превъплъщенията си и 
са смятани за едни от се-
риозните претенденти и 
за предстоящите отличия 
на американската филмо-
ва академия. Към звездния 
им дует в продукцията се 
присъединяват още Юън 
Макгрегър, Крис Купър и 
Абигейл Брезлин, а сред 
продуцентите на лентата 
е Джордж Клуни.

Интересно е, че Джулия 
Робъртс определя сним-
ките като най-доброто 
филмово преживяване в 
живота си. „Скъсахме се 
от работа. Никога не съм 
работила толкова усърдно 
в живота си, а съм родила 
три деца“, коментира през 
смях тя. 

В „У дома през август” 
Робъртс играе раздразни-

телната дъщеря на Мерил 
Стрийп и признава, че пре-
ди да се включи в проекта, 
не си е представяла рабо-
тата си с актрисата от 
„Дяволът носи „Прада“ по 
този начин: „Да си партни-
раш с Мерил, е мечта, да 

я познаваш, е чест – мно-
го ме плашеше мисълта да 
изиграя сцена, в която се 
заяждам с нея“. 

Екранният образ на 
Мерил Стрийп също е пре-
дизвикателство, дори за 
актриса от нейната ве-
личина (3 награди „Оскар” 
и 15 номинации). Вайълет 
е истинско чудовище, кое-
то вместо огън бълва ци-
гарен дим и саркастични 

забележки. Пряма, 
избухлива и винаги 
готова за прово-
кации, тя е онова 
необходимо зло, 
което обединява 
останалите чле-
нове на семейство 

Уестън около трапезата у 
дома. „Един актьор трябва 
да бъде готов да се връща 
при болката отново и от-
ново. Но това не е никак 
забавно. Затова първона-
чално отказвах да го напра-
вя“, признава 64-годишната 
актриса.

Историята в „У дома 
през август” надниква в 
кухнята, спалнята и всич-
ки други помещения в дома 

на семейство Уестън, под-
слонил за няколко дни всич-
ки членове на фамилията. 
Поводът за внезапното 
събиране е настъпилата 
семейна криза, в центъра 
на която се вихри властна-
та Вайълет. Останала без 
съпруг и тежко болна, тя е 
на прага на психически и 
физически срив, който „де-
цата“ се чувстват длъжни 
да предотвратят. „Семей-
ният съвет“, събрал се в 
Оклахома, обаче поставя 
началото на истинско во-
енно положение, в което 
Уестънови доказват, че ко-
гато на „фронта“ има род-
нини, враговете са напълно 
излишни.

Биографичният филм за Грейс 
Кели - „Grace of Monaco“ (в главната 
роля е Никол Кидман) ще открие пред-
стоящото издание на филмовия фес-
тивал в Кан. Творбата е на режисьора 
Оливие Дахан, чиято лента за Едит 
Пиаф „Животът в розово” спечели 
„Оскар” през 2008 г. за най-добра ак-
триса (Марийон Котияр). Тази новина 
идва в момент, когато продуценти-
те на филма - Weinstein Company, са 

отменили планираната му премиера 
в САЩ заради несъгласието на режи-
сьора да последва редакторските им 
препоръки. 

Това всъщност е добре дошло за 
фестивала в Кан, защото се оказ-
ва, че филмът ще бъде показан за 
първи път там. От друга страна, 
скандалът около редакцията може 
да се разчете и като хитър ход на 
продуцентската компания. Лентата 

изпусна сроковете за предстоящите 
„Оскари”, но така ще може да участва 
в тези през 2015 г.

„Grace of Monaco“ трябваше да из-
лезе в Щатите през март, но режи-
сьорът открито отхвърли промените 
в лентата, наложени от продуценти-
те. 67-ото издание на филмовия фес-
тивал в Кан ще се проведе от 14 до 25 
май 2014 г. Председател на журито 
ще е Джейн Кампион („Пианото“).
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Светослав Загорски

Враждата между ка-
толици и протестанти 
е една от най-старите в 
света. Днес, близо хилядо-
летие след нейното начало, 
тя вече се води повече на 
фронта на романтиката, а 
столицата на Северна Ир-
ландия Белфаст е един от 
най-красивите й декори. 
Емоционалните конфликти 
между националистите и 
юнионистите, както са по-
пулярни двете групировки 
на острова, са само част 
от специфичната атмос-
фера на този красив град, 
която вкарва революционен 
привкус в общото усещане 
за романтика.

В буквален превод име-
то Béal Feirste означава 
устието на вретеното, 
т.е. на виещата се река 
Фарсет, край чийто брод е 
основан градът. Тя е при-
ток на р. Лаган, но в днеш-
но време е скрита в тръба 
под Хай стрийт, а Бридж 
стрийт показва къде ня-
кога е имало мост над нея. 
Белфаст е столица на Се-
верна Ирландия от 1921 г. 
и особено стратегическо 
място за икономиката на 
острова. Това се дължи 
най-вече на пристанище-
то, което е уникално съче-
тание от високи хълмове, 
морски залив и речна доли-
на. То е и най-голямото в 
цялата държава. Именно 
заради местоположението 
си Белфаст се е превър-
нал в един от главните 
корабостроителни райони 
в Обединеното кралство. 
Някогашната най-голяма 
корабостроителница в 
света Harland & Wolff, коя-
то все още функционира, 
е именно тук. Тя е най-из-
вестна с това, че именно 
в нея е построен „Титаник“, 
който потъва през 1912 г. 

Историята на града 
обаче не започва в начало-
то на миналия век, а още 
от бронзовата епоха. И 
днес по съседните хълмо-
ве могат да се видят ос-
танки от бойни укрепления 
от желязната ера. Въобще 
Белфаст е заобиколен от 
доста живописни хълмове,  
включително 

Кейхвил с прочутия замък 

„Белфаст“,

за който се предполага, 
че е вдъхновил Джонатан 
Суифт да напише романа 
си „Пътешествията на Гъ-
ливер”. 

Около IV век пр. Хр. по 
тези места е имало келт-
ски племена, а през 43 го-
дина сл. Хр. римляните 
започват постепенно да 
завоюват територии на 
Великобритания, но тези 
на Ирландия остават сла-
бо засегнати. През V век 
ирландците приемат хрис-
тиянството. Едва през VIII 
век започват нападения на 
норманите, които приключ-

ват през ХI век с победа за 
местните след намесата 
на ирландския крал Бриан 
Бору. 

През ХII век започват 
англо-норманските заво-
евателни походи, резул-
татът е, че в края на XVII 

в. Ирландия е превърната 
окончателно в английска 
провинция. Два века по-
късно, на 24 април 1916 г. 
започва Великденското 
въстание срещу британ-
ската власт. Три години 
след победата на избори-
те през 1918 г. от страна 
на партията „Шин Фейн”, 
Белфаст става столица 
на Северна Ирландия, като 
местното правителство 
започва работа тук.

Днес градът притежа-
ва уникален дух, в който са 
вплетени магнетичните 
му исторически и културни 
забележителности, графи-
тите, които са популярно 
улично изкуство, и непре-
къснатите в миналото 
конфликти между юнионис-
ти и националисти. 

Голяма част от центъ-
ра е превърната в пешеход-
на зона с много пейки, къде-
то човек може да поседне 
и да послуша уличните му-
зиканти. Една значителна 
част от сградите са по-
строени във викториански 
и стил Edwardian. Нерядко 
може да видите от сама-
та фасада на постройките 
да се подават скулптурни 
глави на царе, царици, ми-
тологични създания, богове 
и поети.

Огромни промени се 

случиха през последните 
години на прочутия 

площад „Виктория“.

След ремонти и рес-
таврация той е официално 
открит на 6 март 2008 г., 

като днес е едно от мес-
тата в Белфаст, поддър-
жащи висок стандарт. Тук 
може да се види и гигант-
ски стъклен купол, широк 
35 м в диаметър.

Сред  исторически -
те забележителности на 
площад „Виктория“ е Jaffe 
Fountain, построен през 
1870 г. Тук има огромен 
търговски център с мно-
го магазини, кафенета и 
т.н. Площад Custom House 
Square пък е едно от глав-
ните места на открито в 
Белфаст, където редовно 
се провеждат концерти и 
публични изяви.

Особено забележител-
на в центъра е сградата 
на кметството, която 
също е построена в стил 
Edwardian. Тя е изградена 
през 1906 г. Обиколките 
в нея са безплатни и са 

отличен начин да се научи 
нещо за историята на гра-
да. Не пропускайте да по-
сетите и ботаническата 
градина в Белфаст, която е 
изградена през далечната 
1830 г., а след смъртта на 
принцеса Даяна е оформе-
на градина и парк в нейна 
чест.

Друга сграда, на която 
трябва да се обърне особе-
но внимание, е 

парламентът, известен  

повече като Стормонт.

Основите му са поло-
жени през 1922 г., а ори-
гиналните архитектурни 
планове предвиждат в 
източната част на Бел-
фаст да се появи голяма 
централна постройка с 
купол и с две странични 
крила, където да се поме-
щават трите власти - за-
конодателна, изпълнител-
на и съдебна. След като 
сградата била готова, 
през 1932 г. тук се появило 
едно същинско произведе-
ние на архитектурното 
изкуство. Стормонт при-
лича на замък с неговата 
изчистена архитектура и 
щедра украса. Архитект 
на постройката е сър Ар-
нолд Торнли. Той проектира 
класическа сграда с шест 
кръгли колони и центра-

лен триъгълен фронтон. 
Облицована с портланд-
ски камъни и украсена със 
статуи, барелефи и дърво-
резба, сградата има доста 
сходства с много други 
парламенти в неокласиче-
ски стил в различни краи-
ща на света.

Особено впечатляваща 
е голямата зала, която е 
щедро украсена с итали-
ански мрамор травертин. 
Част от декора е дело на 
италиански майстори, кои-
то пристигат тук специ-
ално за целта през 20-те 
години на миналия век. 

Ако говорим за роман-
тика обаче, трябва не-
пременно да се качим по 
склоновете на национал-
ния парк „Кейхвил”, където 
се намира замъкът „Бел-
фаст“. От височината на 
двореца се открива неве-
роятна гледка към града и 
Белфасткото езеро. Точно-
то му разположение обхва-
ща централната зона на 
града между „Хай Стрийт“, 

Дворцовия площад  

и площад „Дунигъл”.

През 1611 г. на същото 
място е издигнат замък, 
който е бил дом на сър Ар-
тър Чичестър – барон на 
Белфаст. Оттам идва и 
наименованието Дворцов 

площад.
Малко по-късно новите 

собственици на замъка 
„Белфаст“ и по-специално 
третият от рода Дунигъл 
решават да преместят 
имението по склоновете 
на Кейхвил, където тогава 
се е намирал ловен парк за 
елени. Архитектът на дво-
реца следва в работата си 
пищния шотландски стил, 
който се е наложил 3 годи-
ни по-рано с построяване-
то на двореца „Балморал“. 
Сградата на „Белфаст” 
е завършена през 1870 г., 
като далеч надхвърля пър-
воначално предвидените 
за строежа разходи от 
11 000 паунда. 

В края на нашата раз-
ходка в Белфаст, на тръг-
ване от северноирландска-
та столица ще се отбием 
в още един емблематичен 
замък – „Балигали“. Той от-
стои само на 26 мили от 
столицата и е единстве-
ната аристократична по-
стройка от XVII век, която 
все още се използва като 
резиденция в северната 
част на страната. Кон-
струкцията на Балигали е 
издигната през 1625 г. от 
Джеймс Шоу и съпругата 
му Изабела Бризбейн. Над 
главния вход на замъка, 
който води до главната 
кула, и до днес е изписано 
„1625 - GOD.IS.PROVIDENS.
IS.MY. INHERITANS”.  Над 
този надпис стои фамил-
ният герб на владетелите 
му, който представлява 
шит с инициалите на Шоу 
и Бризбейн - JS и МЗ.

Доста призрачни ис-
тории витаят около „Ба-
лигали“. Смята се, че той 
е обитаван от различни 
духове, повечето от кои-
то приятелски настроени. 
Днес по-смелите посети-
тели на двореца могат при 
добро желание да посетят 
т.нар. призрачна стая, 
която се намира в една от 
кулите.

Един от мостовете в града

Красивата сграда 

на кметството

Фонтанът на площад 

„Виктория“ и една от най-

красивите сгради

Търговският център на 

площад „Виктория“

Замъкът „Белфаст“

Уличка с 

разноцветни 

пейки
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Boyko Velikov, Director of the Centre for Prevention 
and Countering Corruption and Organized Crime:

Eng. Hristiyan Krastev, Executive Director of “Holding BDZ” EAD:

Sasho Ivanov, Mayor of Sapareva banya: 

My main goal is to achieve concrete 

infrastructure and security 

Mr. Velikov, nearly a 

month ago you took up 

the post of director of the 

Centre for Prevention and 

Countering Corruption and 

Organized Crime. What are 

the main priorities in your 

work?

I accepted this challenge 
because I think that there is 
potential and ability to make 
the Centre sufficiently effec-
tive and most importantly, to 
make it offer concrete results 
and solutions. More than two 
years have passed on the 
project BORKOR and have 
been invested state funds for 
the development of a com-
prehensive model for the pre-
vention of corruption. I think 
we have to do the maximum 
in short terms so that to com-
plete this model, which is one 
of our main priorities. For this 
purpose we had a meeting 
with German company INIT, 
which is contractor of the 
project. We received assur-
ance that they will present 
the final product by 21 Febru-

ary. We have a plan when the 
training and the necessary 
tests that will be made have 
to complete. Along with that 
we met with representatives 
of “Information services” AD 
who received part of the pro-
ject. They are ready to ap-
prove also the remaining part 
of it in February. We talk with 
them for future cooperation 
in the need of maintenance 
of the system itself. I want 
to add also our intention the 
project to be accepted by 
a group of highly educated 

and authoritative Bulgarian 
experts to make an assess-
ment of it. Not surprisingly, 
the technical part of the re-
port of the European Com-
mission on the mechanism 
for cooperation says that the 
complex model BORKOR is 
difficult and complicated to 
understand. 

Then we have to go to 
concrete work to use this 
model. I would like to draw 
attention to the terms be-
cause I think that it is im-
portant the society to know 

them. I think that within Feb-
ruary and March we have to 
finalize the project. And this 
is one of our main priorities 
so that we can work on the 
model and, of course, on the 
other actions that we take. 

Our second task is the 
law. The Cabinet has as-
signed us by an amendment 
in the rules to make opinions 
on prepared by it legislative 
acts or amendments to al-
ready existing ones. So far 
in the Centre in consulta-
tion procedure have passed 
17 bills, in 8 of which we 
have made no notes. But 
in nine bills we have made 
specific proposals believing 
that changes are needed to 
overcome some corruption 
opportunities that would be 
created with certain texts. 
The Council of Ministers has 
given three of its rulings to 
examine them for corrupt 
practices prerequisites. The 
government wants this type 
of documents also to be 
judged by the Centre. 

Eng. Krastev, what is 

the state of “Holding BDZ” 

EAD?

At  the  moment  i t  i s 
gradually improving. What 
we found was tragic. The 
company had an incredible 
amount of obligations, short-
age of cars, locomotives for 
service of the trains. The 
interior design of the trains 
was neglected. The heating 
was not up to the standard. 
Generally speaking, there 
were a lot of problems that 
needed to be solved. The 
motor carriages were dam-
aged and all available re-
sources were directed to 
their repair. We have made 
every endeavor and for the 
past five months we man-
aged to change the situation. 
We have already a shortage 
of only 12 cars a day. We 
plan in the next few months 

to repair all equipment. Our 
program for rehabilitation of 
locomotives is ready as we 
have envisaged renovation to 
be carried out as planned so 
there is no loss.

At the end of last year 

was presented the new sys-

tem for electronic tickets. 

Can you tell us more about 

it?

This is a project that 
was prepared quite quickly. 
Initially it started with twelve 
trains running through the 
main trade directions cov-
ering a total of 55 stations. 
You can buy a ticket on the 
internet for the routes So-
fia - Plovdiv - Burgas, Sofia 
- Karlovo - Burgas, Gorna 
Oryahovitsa - Sofia, Sofia – 
Gorna Oryahovitsa – Varna, 
and for those with sleeping 
cars from Sofia to Varna and 

from Sofia to Burgas. 
This is done by a special-

ized site and by the official 
website of BDZ. Advance 
ticket booking is required. 
Customers can pay elec-
tronically with the most wide-
ly spread credit and debit 
cards. The ticket is received 
on the e-mail of the buyer 
and should be printed on 

paper. Since the beginning 
of next month purchased 
electronic tickets will be by 
name in order to ensure their 
uniqueness and to each of 
them will be generated an 
individual code to confirm 
the data. During travelling 
the printed document will be 
validated by a conductor with 
a special device. 

Projects that will 
change the capital 
city center selected 

New look of Varna 
for BGN 687 million 
until 2020 

Winners in the competition for exploration and deci-
sion for construction, reconstruction and renovation of 
public spaces in the central part of Sofia were ranked. 
Their projects provide more green and water areas, cul-
tural centers and walking paths at the expense of traffic. 
A great part of the ideas about changing the appearance 
of the capital city were presented on the pages of “Stroi-
tel” newspaper in issue 1, 2014. 

“The proposals were at a highly professional level. 
I believe that the best teams with the best ideas were 
selected. I hope that we will be able in a very short term 
to begin their implementation. It depends on whether 
there will be appeals and when the procedures will finish. 
For me the competition is a test for the extent to which 
participants may accept the results of the jury. We all un-
derstand that if there are appeals, the deadlines become 
absolutely unclear. Sofia Municipality is ready to assign 
the projects and at the end of the year to prepare the 
application forms to apply for funding. But this will only 
happen in the normal completion of the procedures,” 
said Petar Dikov, chief architect of the city. 

Repair of streets, kindergartens, schools, play-
grounds, sports grounds, complete renovation of the Sea 
Garden, the Palace of Youth and Sports and the Sum-
mer Theatre, construction of a hi-tech business park, 
a second bridge over Asparuhovo, new parking places 
and a library – these are only some of the projects in the 
integrated plan for urban regeneration and development 
of Varna until 2020. It was developed by union “Integrated 
Plan for Varna 2020“, with head of the team Assoc. Prof. 
Dr. Stelyan Dimitrov. 

Its implementation requires a total BGN 687 mil-
lion VAT included. Nearly half of the money – BGN 325 
million, local authorities hopes to come under the EU 
Structural and Cohesion Funds in various operational 
programs. For co-funding of the projects the municipal-
ity will have to provide BGN 62.7 million, which is 9% of 
the funds. Despite the relatively stable amount of the 
budget of our sea capital in recent years there is a steady 
downward trend in capital spending – from BGN 62 mil-
lion (2007) to BGN 14 million (2012). For this reason, the 
authors of the plan recommend the municipality bridge 
financing to provide the necessary funds for the projects. 
The remaining sources may be the state budget with BGN 
47.8 million (7%), other investment funds – about BGN 
100 million (15%), and private investors – BGN 151 mil-
lion (20%). 

Mr. Ivanov, you made a hit 
start of 2014 with the ground-
breaking of the project for 
construction of a modern re-
habilitation center. What are 
the priority municipal projects 
in infrastructure?  

The rehabilitation center 
“Transfiguration” is extreme-
ly important to us because 
it will provide jobs for the 
population of the municipal-
ity. Besides, there will be a 

big economic impact on the 
whole region both in terms of 
attracting tourists and inves-
tors. I am sure that this pro-
ject will be implemented in 
the terms guaranteed by the 
Russian fund “Law, Justice 
and Mercy.” 

Among other priority mu-
nicipal sites I will note the 
reconstruction of the road 
from Sapareva banya to 
Panichishte, which is very 

busy during the summer. We 
will finish it completely this 
year. In 2005 we made the 
most difficult section in the 
region of the rocks, then that 
from the resort to hut “Pion-
erska”, in 2009 – another one 
and now the last one, which 
meanwhile was severely 
damaged. It is good that we 
won a project under measure 
321 of the Rural Development 
Program. Its value is BGN 5.5 
million and I am glad that fi-
nally the trip to the lift station 

will be easy. 
Another focus in the 

program and in the budget 
is sanitation of the villages 
Ovchartsi and Saparevo. Last 
year we succeeded to com-
plete the drainage system of 
Resilovo with a project for 
BGN 7 million under the Ru-
ral Development Program. In 
Ovchartsi it is ready to 80% 
and therefore we intend to 
put own funds and to apply 
to the Environmental Protec-
tion Fund. 
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Футбол

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Цената на новия на-
ционален стадион ще е 
около 100 млн. евро и през 
2014 г. трябва да започне 
първият етап на проек-
тиране. Това съобщиха 
от Министерството на 
младежта и спорта. Анга-
жиментът на държавата 
е окончателно да определи 
терен и да осигури между 
2-2,5 млн. лв. за проекти-
ране. Най-вероятно като 
местоположение той ще е 
близо до зала „Арена Арме-
ец”, тъй като земята е на 

Министерството на мла-
дежта и спорта и това ще 
спести време и средства.

От ведомството ча-
кат постановление на 
Министерския съвет за 
отпускане на 35 млн. лв. за 
2014 г. за ремонтни дей-
ности на Зимния дворец в 
столицата. Същевремен-
но Националната програма 
за развитие на физическо-
то възпитание и спорта 
за периода 2013–2016 г. 
предвижда всяка община 
да има мултифункциона-
лен спортен център. Той 
включва възможности за 
футбол на малки вратички, 
волейболно, баскетболно 

игрище, тенис кортове 
и открит плувен басейн. 
Държавата има инвести-
ционна програма, част от 
която се отнася и за по-
литиката на Министер-
ството на младежта и 
спорта за изграждането 
на съоръженията, се по-
сочва в съобщението.

Същевременно през 
седмицата министър 
проф. Мариана Георгиева 
бе на посещение в Па-
риж, където обсъди със 
своя френски колега г-жа 
Валери Фурнейрон начина 
на стопанисване и орга-
низацията по издръжка-
та на спортните бази в 

двете страни.
„Френският спортен 

министър ме информира 
подробно за наличната 
спортна база в страна-
та. Те разполагат с 16 
регионални бази и една 
високопланинска база в 
Пиренеите. Тежко и скъпо 
струва управлението на 
подобна инфраструкту-
ра, но тя е една от най- 
важните части за подго-
товката на спортистите 
от най-различни нива – за-
яви министър Георгиева. 
– Френската система е 
приложима и у нас, тя е 
добре районирана, което 
позволява да се коригират 

транспортните разхо-
ди на спортистите. Ес-
тествено най-големият 
въпрос е финансовата им 
поддръжка.” 

На високопланинската 
френска база в Пиренеи-
те се подготвят спорти-
сти от над 10 вида спорт, 
като седалищата на две 
или три федерации са раз-
положени там.

Френският спортен 
министър е предложил на 

българския си колега да 
бъде използвано тяхното 
ноу-хау при усвояване на 
евросредства от програ-
ма „Еразъм +”. Очаква се 
след няколко месеца на 
ниво експерти да бъдат 
обсъдени възможни проек-
ти в областта „Спорт за 
хората в неравностойно 
положение” и проекти на 
отделни клубове, отгова-
рящи на изискванията за 
финансиране. 

„Ливърпул“ спечели категорично 222-рото градско 
дерби срещу „Евертън“ с 4:0. Соченият като един от рав-
ностойните мачове в кръга двубой всъщност се превър-
на в рецитал на символичните домакини от „Анфийлд”.

Резултатът бе открит от Стивън Джерард с гол в 
21-вата минута. Даниел Стъридж (33 и 35 мин) добави 
две попадения до почивката. Луис Суарес оформи крайния 
резултат малко след подновяването на играта - в 50-ата 
минута. Вратарят на „Евертън” можеше да инкасира и 
пети гол от дузпата, която сам предизвика. Американ-
ският страж фаулира Стърлинг в наказателното поле, 
но Даниел Стъридж не успя да вкара от бялата точка.

Така „Ливърпул” взе важен аванс от четири точки 
пред един от основните си конкуренти за четвъртото 
място.

Допинг пробите на 3-ма биатлонисти от 
Русия и Литва са дали положителен резул-
тат, пише германското издание „Шпигел”. 
Имената на уличените не се съобщават, а 
не е ясно и веществото, което са използва-
ли. Пробите, дали положителния резултат, 
са взети в последната седмица на декември 
2013 г. Международният съюз по биатлон 
(IBU) временно е отстранил тези състеза-
тели от спортния календар, а също така е 
уведомил и МОК.

От Руския съюз по биатлон (СБР) вед-

Биатлон

Олимпийците ни ще бъ-
дат в актуалните за сезона 
синьо-кафяви тонове на зим-
ните игри в Сочи. За дрехи-
те са избрани естествени 
материи - вълна, кашмир, 
мерино и памук.  Платове-
те са италиански, както и 
обувките.

С т и лъ т  е  с п о р т -
но-елегантен, така че 
спортистите ни да се 
чувстват комфортно. 
Комплектът включва риза 
от 100% памук, която е с 
фино каре на основата на 
синия цвят с лека конт-
растна нишка. 

Пуловерът е син от 
100% вълна, а панталонът е 
от топлокафяв цвят, също 
от памук.  Късото палто 

пък е от вълна и кашмир.  
Като аксесоар е използван 
шал във винен цвят. 

„Спортистите ни на-
истина ще се чувстват 
комфортно и на официални 

места, и в ежедневието“, 
сподели председателят на 
БОК Стефка Костадинова. 

Първата ни група олим-
пийци заминава за игрите в 
Сочи в неделя.  

Отборът на „Арсенал“ срещна 
затруднения при гостуването си на 
„Саутхемптън“ и стигна само до ра-
венството 2:2. „Артилеристите” гу-
беха на полувремето с 0:1 след гол на 
Хосе Мигел Фонте, но след почивката 
стигнаха до пълен обрат с попадения 
на Оливие Жиру и Санти Касорла в 
рамките на четири минути между 48-
ата и 52-рата.

Радостта на „Арсенал“ обаче трая 
само две минути, тъй като Адам Ла-
лана отново възстанови равенство-
то. Играчите на Арсен Венгер бяха 
пренавити да спечелят двубоя, но 
това доведе само до изгонването на 
Матио Фламини в 80-ата минута, 
което допълнително утежни ситуа-

цията за неговите съотборници.
В крайна сметка до нови голове 

не се стигна и „артилеристите” ос-
танаха начело във Висшата лига, но 
с преодолима преднина от преслед-
вачите „Манчестър Сити“ и „Челси“, 
които имаха мачове съответно сре-
щу „Тотнъм“ в Лондон и с „Уест Хем“ 
на „Стамфорд Бридж”.

В друг двубой от междинния кръг 
във Висшата лига „Манчестър Юнай-
тед“ спечели срещу „Кардиф“ като до-
макин с 2:0. Точни за успеха бяха Робин 
ван Перси и Ашли Йънг. Дебют за „чер-
вените дяволи” направи Хуан Мата и 
дори успя да запише асистенция. Вете-
ранът в състава на „Юнайтед” Райън 
Гигс пък игра своя мач №800 за тима.

Същият резултат 2:0 бе фиксиран 
и на двубоя между „Суонзи“ и „Фулъм“. 
„Лебедите” спечелиха битката през 
втората част, когато Джонджо Шел-
ви и Чико Флорес вкараха в мрежата 
на Стекеленбург.

Димитър Бербатов започна като 
титуляр, но не успя да направи нищо 
запомнящо се на терена за 83 мину-
ти игра. Българинът дори има вина 
за втория гол на „Суонзи“, след като 
изпусна Чико при изпълнение на фаул. 
Бербатов бе заменен в края от Му-
амер Танкович, който записа дебют 
за „Фулъм“. Равенство пък бе фикси-
рано на двубоя между „Нюкасъл“ и 
„Норич“. Двата тима завършиха при 
резултат 0:0.

Ще използваме френския опит при управлението на спортните бази

При скиорките, дори и да са супер 
секси, многото дрехи по време на състе-
занията винаги пречат на феновете да 
видят истинската им крехка същност. 
Вестник „Строител” ви предлага един 
нов поглед към тези прелестни създания.  
А коя е ваша-
та фаворит-
ка?

нага излязоха със становище, че ще бъде 
създадена специална комисия, която да раз-
следва подобни случаи на уличени руски със-
тезатели. „Шпигел“ допълва, че последният 
голям скандал с руски биатлонисти датира 
от 2008 г., когато положителни проби дадоха 
руснаците Дмитрий Ярошенко, Албина Ахато-
ва и Екатерина Юриева, които бяха наказани 
за по 2 години.

№1 Линдзи 

Вон – САЩ

№2 Тина 

Мазе – 

Словения

№4 Лара Гут 

– Швейцария

№5 Анна 

Фенингер – 

Германия

№3 Вероника 

Зузулова – Чехия

Мениджърът на Михаел Шумахер оп-
роверга информацията, че е започнало 
постепенно пробуждане от изкуствена 
кома на легендарния пилот от Форму-
ла 1. Тази новина се появи във френските 
медии, но Забине Кем побърза да отрече 
слуховете в интервю пред световните 
агенции.

„Всички сведения за здравословното 

състояние на Михаел Шумахер, които не 
идват от неговите лекари или лично от 
мен, са просто спекулации. Няма смисъл 
от повече коментари по тази тема“, под-
черта Кем.

Последният път, в който тя говори 
за състоянието на Шумахер, беше на 17 
януари. Съгласно медицинския отчет, 
германецът беше в стабилно състояние.
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Сен Тропе, Франция, 

са Бионсе и съпругът й Джей 
Зи, Кейт Мос, Риана, Леонардо 
ди Каприо, Джак Никълсън, Мик 
Джагър и много други. Краси-
вият средиземноморски град е 
любима ваканционна дестина-
ция на звездите още от време-
то, когато Бриджит Бардо се 
влюбила в него, докато снимала 
филма „И Бог създаде жената“ 
през 1956 г.

След като закотвят на бре-
га скъпите си яхти, известните 
гости обичат да отсядат най-
много в хотел Byblos St-Tropez. 
Нощувката там струва 1062 
долара, гостите са заобиколе-
ни от антики и провансалски 
платове, които им помагат да 
усетят цялото очарование на 
региона.

Друг звезден вариант е няко-
гашният рибарски бар и частен 
дом, който днес е превърнат в 
луксозния хотел La Ponche. Той 
е приютявал кого ли не, като 
започнем от Пикасо и стигнем 
до Джак Никълсън. Нощувката в 
апартамент с тераса и велико-
лепна гледка към морето струва 
1847 долара.

Сейнт Бартс, Карибите,

се оказва любимо място на 
Марая Кери, Линдзи Лоън, Гуен 

Стефани, Бионсе, Джей Зи и 
Миранда Кер. Белите плажове 
и кристалните води са доказа-
на марка на френското владе-
ние, считано за най-красивия 
остров на Карибите. Там звез-
дите имат реален шанс да бъ-
дат оставени на спокойствие, 
настанявайки се в някоя от лук-
созните частни вили. За 19 070 
долара на седмица получават 
4-стаен рай с красива гледка 
към околните хълмове, сенчес-
та веранда и безкрая на океана. 

В Дубай, Обединените арабски 

емирства,

обичат да почиват Том Круз, 
Новак Джокович, Ева Лонгория, 
Ким Кардашиян и др. Това е мяс-
тото, което веднага изниква в 
съзнанието, щом заговорим за 
върховен ваканционен блясък, 
сред който перлата е знаме-
нитият 7-звезден Burj Al Arab. 
Най-луксозният му едностаен 
апартамент предлага лични ико-
номи, персонализиран таблет 
от 24-каратово злато за всеки 
гост, както и лимузина. Цената 
за всичко това е между 1275 и 
1775 долара на вечер.

Мауи, Хаваите

Знаменитости, които са за-
белязвани да си почиват там, 

са Оуен Уилсън, Парис Хилтън 
и Стив Тайлър. Те не само 
обожават да летуват на пре-
лестния остров, но и в много 
случаи пускат корени там – по 
някаква причина това важи 
особено често за рокзвездите 
от класическите банди напри-
мер Стив Тайлър от Aerosmith. 
Някои си отварят ресторанти 
на Мауи. За да отседне човек 
в пълен лукс по техен маниер, 
трябва да се раздели с око-
ло 3600 долара за една вечер. 
Толкова струва апартамент в 
хотел Four Seasons с огромна 
мраморна баня и 180-градусова 
гледка към океана.

Великобритания 

Наскоро известно турис-
тическо списание предложи 
вълнуваща почивка на Остро-
ва срещу… 1 млн. британски 
лири (1,6 млн. долара). Пъте-
шествието включва специфич-
ни маршрути с разглеждане 
на някои от най-добре позна-
тите атракции в страната. 
Щастливците ще се срещнат 
с известни артисти, спорти-
сти и професионални готвачи. 
С пристигането в Лондон гос-
тите се посрещат от частен 
шофьор в Rolls Royce Phantom. 
Във вътрешността интерио-
рът е възхитителен, а тури-
стите са изненадани с елит-
ното шампанско Laurent-Perrier 
Grand Siecle. Колата ги води 
към 5-звездния хотел 45 Park 
Lane. Специално за визитата 
им той ще е тотално опраз-
нен, а цената на една нощув-
ка в него е 117 900 паунда на 
нощ. По-късно ще преживеят 
вълнуваща обиколка с хеликоп-
тер над зелените полета на 
Шотландия. Там освен играта 
с Колин Монтгомъри, шотланд-
ската голф звезда, и опитва-
нето на вкусни ястия от воде-
щи готвачи те ще отседнат в 
легендарния хотел Gleneagles 
в Пъртшир.

ТЕМА 

Изборите за Европейския 
парламент: 
Този път е различно

Райските 
кътчета  
по Земята са 
достъпни и през 
януари

Людмил Митакев

През януари е хубаво да ка-
раш ски в Алпите или в Ска-
листите планини в САЩ. Ко-
гато човек е богат, прочут 
и иска да си почине далеч от 
светския шум, не го интересу-
ва дали е началото на зимата 
или краят на август. По всяко 
време на годината знаменито-
стите могат да си позволят 
както снежна ски приказка, 
така и екзотична ваканция на 
райски остров. 

Парк Сити, САЩ

Папараците обръщат осо-
бено внимание на този зимен 
курорт в щата Юта. Сред го-
лемите им постижения тук са 
пикантните снимки на Дъстин 
Хофман, Джейн Фонда, Брус 
Спрингстийн, Джон Траволта. 
Обикновено попаденията са на 
Звездния ски фест или на про-
чутия филмов фестивал „Сън-
данс“ през януари.

Фотографите и ятата от 
туристи обаче не могат да по-
пречат на спокойната почивка 
на знаменитостите, които мо-
гат да си позволят настаня-
ване в хотели като 5-звездния 
Stein Eriksen. Цените за една 
нощувка там започват от 2195 
долара нагоре. Срещу тези 
пари гостите получават апар-
тамент с площ от 200 кв. м, 
дизайн по поръчка, гурме кухня, 
две камини и собствена тера-
са с гореща вана.

Клостерс, Швейцария

Ако ви се играе поло, и то 
върху сняг, с членовете на бри-
танското кралско семейство, 
то изборът ще е аристокра-
тичният курорт в Алпите. 
Любимо място е и на Дейвид и 
Виктория Бекъм, Джон Ървинг, 
Рене Зелуегър. Навремето тук 
холивудските звезди като Гре-
та Гарбо и Джийн Кели са се 
криели от медийния шум. 

Клостерс е и любима дес-
тинация за британските зна-
менитости и благородници, 
които искат да свалят за мал-
ко тежките бижута и да се 
престорят на обикновени хора. 
Принц Чарлз например отся-
да в уж непринудения, но все 
пак луксозен хотел Walserhof 
Klosters.

Двустайните апартамен-
ти разполагат с възхитителна 
планинска гледка и създават 
на високопоставените си гос-
ти усещането, че се намират 
в дървена горска колиба. Цена-
та е прилична като за звезди 
– 970 долара на нощ.

Знаменитостите, които се 
навъртат в 

След като си оставите 

яхтата… в Сен Тропе

През нощта се предлагат изискани барове или ски

КСБ е наш коректен и 
много активен партньор
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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

Pазрешили  
работата  
в Европа  
за българи.  
Сега дано не я 
направят  
и задължителна,  
че я втасахме.

А знаете ли как са 
тръгнали -  след Втората 
световна вода австриец 

или германец, не помня, 
идва и казва, че иска да 

прави писти и да развива 
туризма.



40 СТРОИТЕЛ петък, 31 януари 2014

София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

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

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

Цени за членове на КСБ

Разполагаме с постоянни 
наличности на склад от 
сив материал

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

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

ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

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

Уважаеми колеги,

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!

Earth&People Hotel&SPA - София


